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LIEF EN LEED:  

Overleden: 

16 mei: Adriana Nijsten-Vermue 
19 juni: Piet Remijn, 75 jaar, wonende Vermuestraat 13; crematie vond plaats 
op 22 juni te Middelburg. 

 

BIJZONDERE COLLECTES 

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

(Suriname) 
 

VIERINGEN EN DIENSTEN: 
 

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 )        



jaargang 44/week 25: zaterdag 25 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   
 

‘de Bevelanden/ Schouwen-Duiveland’ en  ‘Walcheren’.   Het bezoek  
bevat o.a. gesprek met pastoresteam, overleg r.k. school- parochie, 
ouderenpastoraat, gesprek met beide parochiebesturen en de  avond 
afgesloten met een eucharistieviering te Middelburg om 19.00 uur, 
waarvoor iedereen is uitgenodigd.  

 

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

 

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. 

Maandag  4 juli: H. Elisabeth van Portugal geen viering in 

onze kerk. 

Woensdag 6 juli: H. Maria Goretti (maagd en martelares) 

geen viering. 

Vrijdag 8 juli: HH. Maria Adolfina en gezellinnen . De 

heilige zuster Marie Adolphine (Kaatje Dierikx) uit Ossendrecht 
stierf in 1900 de marteldood in China  

Zaterdag 9 juli: HH. Martelaren van Gorcum geen viering 

in onze kerk. 

Zondag 10 juli: 15e zondag door het jaar 

09.00 uur: viering van Woord en Communie, verzorgd door de 

liturgische werkgroep en zang van het herenkoor. 
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Misintenties:  

Marien Nuyten en Emma Meulblok * Nicolaas de Jonge en Jobina de 
Jonge-Vette * Jrgt. Pieter Vette * Jrgt. Frans Pieters * Cornelis de 
Jonge-Cornelia van Gessel en ov. fam. * echtpaat de Jonge-Rijk en 
dochter Jo * lev. Leden Gedurige Aanbidding * fam. Vermue-Priem * 
Leny de Winter-Vermue * Laurentius Rijk en Maria Menheere. 

 

OPGAVE MISINTENTIES: 

U kunt tot dinsdag 28 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) 

  
 

KERKSNUFFEL 
Tijdens de jaarmarkt op 19 juni jl. hebben de dames van de kerksnuffel weer 

hun uiterste best gedaan om alle spullen ‘aan de man’ te brengen. 
Annie de Jonge-Raas, Corrie Hoondert-Paree, Corrie Vreugdenhil, Jo 
Martens-Bal en helpers Thea van den Dries en Rinus Franse waren na 
afloop zeer tevreden over de verkoopcijfers. Maar liefst € 1695,61 was 
de (voorlopige) opbrengt. Dankzij de medewerking van donateurs-
parochianen (die spullen aandroegen/afstonden), de gebroeders Rijk   
(opslag) en hulpvaardige handen konden we dit succes vaststellen.  
Wij bedanken allen zeer hartelijk voor deze geweldige inzet! 

 De opbrengst wordt bestemd voor het onderhoud van onze 
gebrandschilderde kerkramen. 
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 COLLECTE PATER NIJSTEN 
In het binnenland van Suriname zijn er vele dorpen en 
gemeenschappen waar er katholieken samenkomen in een 
georganiseerd kerkelijk leven. Het bisdom heeft voor de pastorale 
begeleiding van die katholieken, het binnenland ingedeeld in twee 
grote pastorale gebieden, te weten Marowijne-Cottica en 
Brokopondo-Sipaliwini.  
 

Voor al deze RK gemeenschappen zijn enkele priesters pastoraal verantwoordelijk, die 
ook boslandpastores genoemd worden. Zij komen met vaste regelmaat samen in de 
boslandpastoresvergadering, die invulling geeft aan het beleid voor de pastorale sector 
bosland en tevens het algehele toezicht houdt op opleiding voor pastorale leiders 
bosland (“boslandcatechistencursus”). Een van de boslandpastores is onze 
dorpsgenoot pater Rinus Nijsten (OMI). 

De RK geloofsgemeenschappen van het binnenland worden geleid door locale pastorale 
leiders, mannelijke zowel als vrouwelijke, in nauwe pastorale samenwerking met de 
boslandpastores. Hiertoe is in 1976 een opleiding gestart die nieuwe kandidaten moet 
vormen en voorbereiden op een toekomstige taak als pastorale leider. 

De cursus omvat een vormings- en trainingsperiode van vijf jaar, waarbij de kandidaten 
drie maal per jaar een intensieve vormingscursus van een week ontvangen. Ze blijven 
dan intern op het vormingscentrum Asewa O’Tono van het Bisdom. Na de periode van 
vijf jaar komen zij in aanmerking voor een officiële zending door de bisschop, als 
gebleken is dat kandidaten goede prestaties hebben geleverd tijdens de cursus en bij 
hun pastorale inzet op hun dorp in de laatste drie jaar 
van hun vorming. 

De cursus omvat drie hoofdgebieden:  

o Persoonlijke geloofsverdieping en motivatie 
o Kennisoverdracht, met name van Bijbel en 

sacramenten 
o Pastorale vaardigheden, zoals voorgaan in vieringen, 

preken, verzorgen van doopinstructie, inzicht in 
gemeenteopbouw, etc. 

De kandidaten worden door de dorpen zelf 
voorgedragen na instemming van de eigen RK 
gemeente en de verantwoordelijke priester van hun 
gebied. De boslandpastores-vergadering is 
verantwoordelijk voor toelating tot de cursus en voor 
de voordracht voor de officiële zending aan het einde 
van de vijfjarige opleiding. De cursusleiding en verdere begeleiding van de pastorale 
leiders op de dorpen berust bij pater Toon te Dorsthorst OMI en Zr.Egno Monk (Zuster 
Franciscanes van Roosendaal). 


