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LIEF EN LEED:  

Overleden: 

16 mei: Adriana Nijsten-Vermue 

 

BIJZONDERE COLLECTES 

03 juli: Missiethuisfront; speciale aandacht voor het werk van pater Nijsten 

(Suriname) 
 

VIERINGEN EN DIENSTEN: 
 

Zondag 19 juni: Vaderdag/ 12e zondag door 
het jaar  
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger 

pastor Harrie Buijssen en samenzang. Liturgische 
kleur: groen. 
Misintenties:  
Cornelia Rijk * Nicolaas de Jonge en Jobina de 
Jonge-Vette * Frans Pieters * Adrie van den Dries 

* Frans Courtin en Johanna Pieterse * Piet Timmerman en Lucija 
Stambulac * Tilly Vermue-Joossen * Cornelis Vermuë en Cornelia 
Vermuë-van Stee * Martien van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * 
Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * Ko van den 
Dries ov. ouders en zussen Jo en Corrie * Lou Priem en fam. * 
Kees Ars en fam. * Petrus Hendrikus Menheere * uit 
dankbaarheid * Bert de Jonge * Adriaan van den Dries * ov. fam. 
Remijn – Huige. 

10.00- 17.00 uur: Jaarmarkt/Kerksnuffel rond onze kerk.  Hou 

rekening met beperkte parkeerplaatsen , zeker na 10 uur.  De dames 
van de Kerksnuffel hebben hun tent opgeslagen naast de kerk en 
hopen dat u iets van uw gading vindt. Opbrengst komt geheel ten 
goede aan de restauratie van onze gebrandschilderde kerkramen. 

 

Woensdag  22 juni:  
20.00 uur: parochiebestuursvergadering te Goes. 
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Vrijdag 24 juni: geboorte van de H. Johannes de 
Doper   

Geen viering in onze kerk. 

Zaterdag 25 juni:  
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger 

pastor Tom Brooijmans en zang van het 
dameskoor. Liturgische kleur: groen. 

Misintenties:  
 Jobina Vette en ov. fam. * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * 

ov. Leden Gedurige Aanbidding * Adriaan Hoondert * Krijn de Jonge * 
Willem Remijn-Clasina Rijk en Jobina Almekinders * ov. ouders de 
Pundert-de Jonge en zoon Wim * Frans Rijk. 

 

Zondag 26 juni: 13e zondag door het jaar 
09.00 uur: Viering van Woord en Communie  verzorgd door de liturgische 

werkgroep en zang van Missicanto. 
Misintenties:  
 Martien Vermue * Pier van ’t Westeinde * Johannes Hubertus 

Limonard * Wilhelmina Limonard-Coffeng * Laurentius Boonman-
Vermue en ov. kinderen * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * de 
meest verlaten zielen * Magdalena Vermue en ov. fam. * Jaap Vermue 
* ov. fam. Hubrecht Vermuë-de Winter * Adriaan Goense en ov. fam. * 
ouders van ’t Westende-van Eijkeren en ov. fam. 

Dinsdag 28 juni: H. Ireneüs ( bisschop en martelaar) 

Bezoek/ visitatie bisschop Liesen aan 
samenwerkingsverband ‘Boven de Schelde’ 
( H. Pater Damiaan- en H. Mariaparochie ) ‘de 
Bevelanden/ Schouwen-Duiveland’ en  ‘Walcheren’.   
Het bezoek wordt ’s avond afgesloten met een 
eucharistieviering te Middelburg om 19.00 uur. ( 
volgende week meer details) 

 

Woensdag 29 juni: HH. Petrus en Paulus (apostelen)  
Geen viering in onze kerk. 
 



2aargang 44/week 24: zondag 19 juni 2016 

 Parochiekern ’s-Heerenhoek  H. Willibrorduskerk   
 
 

Deken Holtkampstraat 9 4453 AH ’s-Heerenhoek tel. 0113-351264 
e-mail: info@rksheerenhoek.nl  website: www.rksheerenhoek.nl                                                                       

bankrek. NL65RABO0128596538  

website parochie: www.paterdamiaanparochie.nl   
 

Zondag 3 juli: 14e zondag door het jaar 
09.00 uur: Viering van Woord en Communie met voorganger diaken 

Egbert Bornhijm en zang van het dameskoor.  

Misintenties:  
 Marinus Rijk * Frans Courtin en Johanna Pieterse * Anthonia Vermue 

en ov. fam. * Lauran de Winter en ov. fam. * Bas en An Balleur * ov.  
fam. Hubrecht Vermuë-de Winter * Marinus Nijsten – Josina Rijk en ov. 
kinderen * Wilhelmina Corstiaanse * Adriaan Hoondert * Jan Stokx-de 
Vos en dochter Elly * Frans Rijk. 

Na afloop: koffiehoek, achter in de kerk. 

OPGAVE MISINTENTIES: 

U kunt tot dinsdag 21 juni misintenties aanleveren via de brievenbus van ons 
parochiecentrum of via de mail: winro@zeelandnet.nl. Persoonlijk 
contact kan natuurlijk ook via tel. 351852 van mevrouw Nel de Winter-
Roks.  Zet op de enveloppe ‘misintenties’ zodat we deze ongeopend 
naar haar kunnen doorzenden.  

 
ZIEKENBEZOEKGROEP:   

 Mensen die langere tijd ziek of verzwakt zijn en aandacht verdienen,  
willen we graag een bezoekje brengen en hen aandacht schenken.  
Geef uw verzoek door via de contactpersoon van deze werkgroep:    
juni: Cathy Dingemanse, tel. 352029.  

              juli: Marlies Westdorp- van Damme (tel. 352387) 

  
 
LET OP! 
In de maanden juli en augustus worden er geen zaterdagavondvieringen 

gehouden; vanaf september starten we deze viering weer op, maar 
gaan we ons beraden over de toekomst van het aantal vieringen in het 
weekend. Het aantal kerkgangers vormt mede hiertoe de aanleiding, 
maar ook de druk op koren, kosters en liturgische werkgroep is een 
punt van aandacht en zorg. Niet het aantal vieringen, maar de inhoud 
van een viering moet het belangrijkste zijn: kwaliteit gaat voor 
kwantiteit. 
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KERKKLOKKEN en uurwerk  
Afgelopen vrijdag vroeg u zich wellicht af, waarom de kerkklokken luidden.  Het 

antwoord is simpel: controle van uurwerk en kerkklokken door een 
medewerker van Koninklijke Eijsbouts Asten. Dit bedrijf is 
gespecialiseerd in het onderhoud en de installatie van kerkklokken en 
uurwerken en geniet bekendheid over de hele wereld. 
 De medewerker stelde vast dat het computergestuurde deel 
van ons systeem aan vernieuwing toe is. Momenteel vereist het 
luiden van klokken enige kennis, als het gaat om spontane acties ( na 
een uitvaart of huwelijk). De wekelijkse acties op zondag vanaf 8.45 
uur zijn  namelijk automatisch ingesteld.  Om te voorkomen dat we in 
de nabije toekomst verstoken zouden worden van klokgelui wil hij bij 
de gemeente Borsele pleiten voor vernieuwing van dit systeem. De 
gemeente Borsele heeft bijna alle kerktorens ( incluis uurwerken) in 
de gemeente geadopteerd, zodat zij de  kosten van onderhoud voor 
hun rekening nemen.  Hopelijk wordt het verzoek toegekend en 

kunnen we weer jaren lang ‘genieten’ van klokgelui en juiste tijdsaanduiding.  
 
KERKRADIO 
Sinds 2011  bestaat er kerkTV in onze parochiekern. In het begin werden diensten alleen 

via de kerkradio uitgezonden, omdat we niet over een leger vrijwilligers 
beschikten, die bij elke viering/dienst de camera’s wilden bedienen. 

Dat aantal vrijwilligers hebben we helaas nog niet, maar we willen wel alle beschikbare 
middelen optimaal inzetten. Gewone vieringen worden via EEN vaste camera in 
beeld gebracht. Speciale diensten/vieringen kunnen via een uitgebreider systeem 
vastgelegd worden. 

Echter: bij een uitvaartdienst nemen wij niet automatisch alles – in beeld en/of geluid- op. 
In het recente verleden zijn wij erop gewezen dat hiervoor duidelijk toestemming 
van betrokken familie/ nabestaanden moet zijn gegeven. Krijgen wij geen 
toestemming dat blijft de dienst een besloten karakter hebben. Dat wil zeggen: er 
wordt wel opgenomen, maar niets bewaard. U kunt dus niets terugkijken of 
beluisteren, wat bij gewone vieringen wel het geval is.  

Heel veel parochianen kennen het systeem van kerkTV/Kerkradio nog te weinig. Geheel 
vrijblijvend/kosteloos kunt u inloggen op de website van rksheerenhoek.nl en klikt 

u op de microfoon ( audio) of het beeldscherm ( video). De opnames 
blijven maximaal 6 maanden bewaard als mediafile. Meer weten? 
Vraag het gerust aan Richard Gielens, info@rksheerenhoek.nl  
U kunt ook een speciale app downloaden: u kunt dan alle diensten 
automatisch beluisteren en/of bekijken, zelfs op uw mobiele telefoon, 
tablet of pc.  
Kosteloos! 
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