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LIEF EN LEED:  

Overleden: 

14 oktober: Jo ( Adriana Lucia) van de Pas- Remijn 
 

BIJZONDERE COLLECTES: 

24/25 oktober: Caritas ( zie informative verderop in dit blad) 

01 november: Foundation Dart ( regioproject) 

02 november: onderhoud kerkhof 

08 november: onderhoud kerkgebouw, vanwege Willibrordzondag 
 

VIERINGEN EN DIENSTEN 
 

Zaterdag 24 oktober: H. Antonius Maria Claret  ( bisschop) 

19.00 uur: Viering van Woord en Communie met voorganger 

diaken Egbert Bornhijm en zang van het dameskoor. 

Misintenties: 

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

ov. Leden Gedurige Aanbidding * Frans Pieters. 

Zondag 25 oktober: 30e zondag door het jaar 

09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 

Buijssen en zang van Missicanto. 

Misintenties:   

 Gretha Schrieks-Rentmeester * Martien Vermue * Jan 

Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Laurentius Boonman-

Vermue en ov. kinderen * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk 

* Frans Courtin en Johanna Pieterse * de meest verlaten 

zielen * Magdalena Vermue en ov. fam. * Willem Remijn en 

Clasina Rijk en Jobina Almekinders * Johannes Vermue en 

Catharina Almekinders * ov. ouders van ’t Westeinde-de Baar. 
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10.00 uur JONGERENBIJEENKOMST Vlissingen 

Op zondag 25 oktober vindt de tweede maandelijkse jongerenbijeenkomst 
van het bisdom Breda plaats. Deze keer komen de jongeren in Zeeland bij 
elkaar, in Vlissingen. Op de facebook-pagina van ‘jong bisdom Breda’ is de 
gebeurtenis aangemaakt. 

De bijeenkomst begint met een eucharistieviering. Daarvoor wordt 
aangesloten bij de de mis in de OLV kerk te Vlissingen, om 10.oo uur. Daarna 
is er tijd voor een korte ontmoeting en/of kennismaking en een lunch. Na de 
lunch geeft diaken Jochem van Velthoven een inleiding over een van de 
zaligsprekingen. Daarna gaan de jongeren daarover met elkaar in gesprek. 
Na een wandeling door Vlissingen om de omgeving te verkennen wordt rond 
16.30 uur afgesloten met een moment van gebed. 

Jongeren kunnen zich aanmelden via facebook, of via een e-mail naar 
Ejong@bisdombreda.nl. 

Dinsdag 27 oktober:  

20.00 uur: vergadering parochiekerncommissie Willibrorduszaal 
 

Woensdag 28 oktober: HH. Simon en Judas, apostelen 

Geen viering in onze kerk. 

 

zaterdag 31 oktober:   

19.30 uur: ’s-Heerenhoekse avond in de Jeugdhoeve 

Een afwisselend programma met muziek en toneel, verzorgd door 

fanfare St. Caecilia ( o.l.v. Judith van Boven) en de 

toneelclub ‘de ’s-Heerenhoekse Comedie’.  Entree: € 7.- 

Voor de pauze: fanfaremuziek, met ook een bijdrage van de jeugdleden. 

Na de pauze brengt de toneelclub het toneelstuk’ Ik bluuve tuus weune’ , 

geschreven door Ria Hoogesteger-Geijs. 

kaarten in de voorverkoop via mevr. Sien de Vos-Traas, Molendijk 8, of 

via tel. 351371. 

Zondag 1 november: Allerheiligen/ 31e zondag door het jaar  

mailto:jong@bisdombreda.nl
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09.00 uur: Viering van Woord en 

Communie met voorganger pastoraal 

werker Jeanine Heezemans en zang van 

het dameskoor. liturgische kleur: wit 

Misintenties:  

 Jrgt. Jo de Jonge , echtpaar de Jonge-
Rijk * Chris Hoondert en ov. fam. 
Hoondert-Paree * Nel Paree * Laurentius 
Geus * Marinus Rijk * Pier van ’t 
Westeinde * Bas en An Balleur * Lauran 
de Winter en ov. fam. * Anthonia Vermue 
en ov. fam. * Jaap Vermue * Jan van den Dries-Margaretha Vermue en 
ov. fam. * Leen van Gessel * Jacobus Vermue en overleden dochter 
Lenie.                                                                                  

Na afloop: koffiehoek achter in de kerk / tevens kaartverkoop                  
(Kerksnuffel) met speciale aandacht voor de komende feestdagen. 

 Allerheiligen vindt zijn oorsprong in een herdenking van alle martelaren. Martelaar 
was de bijzondere eretitel voor degenen die gedurende de christenvervolgingen in 
het Romeinse Rijk hun trouw aan het christelijke geloof met de dood moest bekopen. 
Gregorius III veranderde in 732 het martelarenfeest in Allerheiligen. Ook alle heiligen, 
die geen eigen feestdag hebben, worden dan herdacht. 
In de negende eeuw vermengt het Samhain van de Kelten zich met deze Allerheiligen 
dag. door de in deze Alerheiligen. In 844 werd de oorspronkelijke datum van 13 mei 
veranderd in 1 november, de begindag van de winterperiode volgens de regel van 
Benedictus. 

Maandag 2 november: Allerzielen: liturgische kleur: paars 

 Op Allerheiligen en Allerzielen wordt in de rooms-katholieke kerk gewezen op de thema's 
sterfelijkheid, dood en laatste oordeel. De voorbereidingen voor beide feesten vinden 
vaak plaats op allerheiligenavond, die van Allerzielen ook wel op allerheiligendag. 
Allerheiligenavond wordt in het Engels Halloween of All Hallows eve(ning) genoemd. In 
Engeland heeft Halloween zich als wereldlijk feest, los van Allerheiligen en Allerzielen, 
sinds de zestiende eeuw verder ontwikkeld en vandaaruit verder verspreid. Met de 
kerkelijke feesten heeft het huidige Halloween niets meer te maken. 
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19.00 uur: Eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van Hees en 
zang van Missicanto. Tijdens deze dienst worden alle overledenen 
herdacht, met name hen die in het afgelopen jaar zijn overleden. 

                       
Na afloop gelegenheid om op eigen wijze het kerkhof te bezoeken; 
herdenkingslichtjes zijn na afloop van de dienst verkrijgbaar in de entree 
van het mortuarium 
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Misintenties: 

 Dina Rijk-Raas en fam. en Sjaak van Eijkeren * Marian de Jonge-de 
Jonge * Jan Stokx * ov. ouders Frans Traas-Apolonia Traas – Moison en 
ov. fam. * Jrgt. Emma Nuyten-Meulblok en Marien Nuyten * Margot 
Baaijens, Harry Verhoeven en Dina erhoeven-de Jonge * Adriaan van 
den Dries * Frans Pieters * ov. fam. Remijn-Huige * Betje, Pieter en 
Janna Rijk en ov. ouders * ov. ouders Bart en Janna Geijs-Franse * Jan 
Franse en ov. ouders * ov. Leden V.O.K. * Martien van Eijkeren-Maria 
Remijn en ov. fam. * Adrianus Franciscus Franse en Wilhelmina Franse-
Franse * Wim Boonman * Jan Stokx en Mina Stokx-Capello * Adriaan 
Rijk-Dymphna Lodiers en zoon Rinus * Han van den Dries * Jacobus 
van ’t Wetende en Jacomina Moison * Piet Martens en dochter Karen * 
Mia Vermaas- van den Dries en ov. ouders van den Dries Boonman 
*Willem Witkam * ov. ouders Jan van den Dries en Catharina de Jonge 
* Helena Schillemans-van den Dries * Jan Werri en ov. fam. Laurus 
Traas en Maatje Menheere * Johannes Schrieks en Bets Westdorp * 
Lau de Vos en ov. fam. * ov. ouders Pieter Rijk en Johanna Knopjes * 
Apolonia Vermeulen-Traas * Jan Gijsemans * Pier van ’t Westeinde * 
Jan Paree * Jan Stokx en dochter Elly * Gerardus Peperzak-Johanna Bal 
en dochter Tiny * Arjaan de Jonge en ov. fam.  * Pieter Vette * ov. 
ouders de Pundert-de Jonge en zoon Wim. 

Dinsdag 3 november: H. Hubertus (bisschop) >>> 

Geen viering in onze kerk. 

20.00 uur: parochiekerncommissie-overleg in Willibrorduszaal. 

Woensdag 4 november: H. Carolus Borromeus (bisschop) 

Geen viering in onze kerk.  

Vrijdag 6 november: eerste vrijdag van de maand 

Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken.  

Ziekenbezoek/ eerste communie thuis/ viering in Theresiahof 

Wenst u bezoek of wilt u meevieren? Contactadres: Ria Hoogesteger-Geijs,       
tel. 351875. 
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Zondag 8 november: Willibrordzondag/ 32e zondag door het jaar: 
liturgische kleur: wit 

09.00 uur: eucharistieviering ter 
gelegenheid van onze 
kerkpatroon: Willibrordus; 
voorgangers zijn pastoor Fons 
van Hees en pastoraal werker 
Jeanine Heezemans; alle(4)  
koren uit onze parochiekern 
luisteren deze viering op met 
gezangen. Na afloop is er een 
‘aangeklede’ koffiehoek met 
een hapje en drankje. 
Iedereen  is van harte 
uitgenodigd. 

Misintenties:  

 Kees Geus en ov. fam. * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * 
Frans Courtin en Johanna Pieterse * ter herinnering aan Rinus Rijk * 
lev. Leden Gedurige Aanbidding * Johannes Smits en ov. fam. * ov. 
fam. Vermue-Priem * Adrie van den Dries en ov. fam. 

Woensdag 11 november: H. Martinus van Tours ( Sint Maarten)  

Donderdag 12 november: H. Josafat ( bisschop en martelaar) 

18.30 uur: Lampionnenoptocht, ter gelegenheid van Sint Maarten; 

georganiseerd door de Don Boscoschool; rondgang 
door het dorp 

Vrijdag 13 november:  

21.00 uur: 11e van de 11e ….bekendmaking van het nieuwe 

motto van het carnavalsjaar 2015-2016 in ‘de Geveltjes’.  
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Zondag 15 november: 33e zondag door het jaar 

09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 

Buijssen en samenzang. 

 

OPGAVE MISINTENTIES: 

 U kunt tot dinsdag 27 oktober 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. Denkt u aan de speciale intenties voor 2 november? 

 

 

ZIEKENBEZOEKGROEP:   

Geef uw verzoek door via de contactpersoon van deze werkgroep. 

Oktober: Annelies van Craenenbroeck, tel. 351364. 

November: Ria Remijn, tel. 404386 

 

CARITAS 

De extra-collecte van dit weekend is bestemd voor de Caritas en wordt 

gebruikt voor “de noden in eigen parochie”. 

Dat er noden in onze eigen parochie kern zijn, is niet altijd even zichtbaar. 

Vaak wordt uit schaamte om te durven vragen of onbekendheid met het 

werk van de caritas, geen beroep op onze mogelijkheden gedaan.  

Hoewel onze mogelijkheden en middelen slechts beperkt zijn, hebben we 

meer dan ooit het verschil kunnen maken en soms moeten maken om erger 

te voorkomen. In de afgelopen jaren hebben wij in diverse noodsituatie de 

helpende hand kunnen bieden. Denkt u hierbij aan een dreigende 

huisuitzetting, tijdelijke voorzien in aanvullende boodschappenpakketten, 

verstrekken van renteloze leningen ten tijde van een moeilijke situatie en zo 

kan ik meer voorbeelden geven. Altijd worden vragen en een beroep op 

ondersteuning vertrouwelijk behandeld. Ons werk is vaak onzichtbaar, maar 

biedt veel verlichting in nood. 
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Opbrengsten voorgaande collectes: 

11-01-2015 Nood in eigen parochie -algemeen  €       56,17  

08-02-2015 
Nood in eigen parochie - kosten 
vastenactie  €       79,32  

01-03-2015 Vastenaktie  €       85,95  

29-03-2015 Nood in eigen parochie  €     105,14  

03-05-2015 T.b.v. hulp Nepal i.v.m. aardbeving  €     185,15  

07-06-2015 Zondag v.d. Diaconie  €     106,20  

27-06/28-06-2015 Missiethuisfront/pater Nijsten  €     156,32  

02-08-2015 Nood in eigen parochie  €       95,07  

26-09/27-09-2015 Nood in eigen parochie - kerstactie  €       88,71  

Parochienieuws: nummer 7 oktober – november 2015 

Deze week (vanaf donderdag 24-week 43) wordt het 

parochieblad weer bezorgd bij de ons bekende 

adressen door onze wijkbezorgers. 

Voor hen die het blad niet ontvangen, liggen er altijd 

exemplaren klaar achter in de kerk. 

Voor hen die het blad NIET MEER willen ontvangen is 

het belangrijk dat we dit via mail of brievenbus 

vernemen, zodat wij u niet langer lastigvallen en onszelf 

veel kosten en moeite kunnen besparen. 

Onze kerk moet op de kleintjes letten en daarom zullen 

we ook hier besparingen moeten invoeren:   

 Parochianen die bijdragen via parochiebijdrage kunnen het blad 

kosteloos blijven ontvangen, als de jaarbijdrage hoger is dan € 75.- (op 

jaarbasis) .  

 Een los abonnement gaat €10.- kosten vanaf 1 maart 2016. 

 Het aantal nummers per jaar wordt verlaagd naar acht magazines, 

ingaande maart 2016. 


