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LIEF EN LEED:  

04 juni: Maatje Pover-Smulder 

06 juli: Frans ( Franciscus Cornelis) Pieters 

 

BIJZONDERE COLLECTES: 

02 augustus: Caritas 
 

VIERINGEN EN DIENSTEN 

Zondag 26 juli: 17e zondag door het jaar 

09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 
Buijssen en zang van het dameskoor. 

Misintenties:  

 Jan Stokx * Gretha Schrieks-Rentmeester * Henny Nette-
Jasperse * Frans Traas-Apalonia Traas-Moison en ov. fam. * 
Jobina Vette en ov. fam. * ov. fam. Remijn-Huige * ov. fam. M. 
Boonman-Jasperse * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * 
Martien Vermue * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * 
ov. Leden Gedurige Aanbidding * de meest verlaten zielen * 
Jacobus de Hond- Cornelia de Hond-van den Dorpel, zoon 
Sjaak en ov. fam. * Cornelis Janse, echtgenoot van Lenie 
Janse-de Hond * Magdalena Vermue en ov. fam. * Cornelia 
Boonman-van ’t Westende * Jaap Vermue * Jan en Leune van 
’t Westende en ov. fam. * Cornelis Goense en ov. fam. * Kees 
Ars ov. ouders en fam. * ov. ouders Marinus van Gessel-
Serafina Mattens en fam. * Maria Mattens en Leonardus 
Mattens * Adriaan van den Dries * Marien de Vos-Maria 
Rentmeester en ov. fam. 

Maandag 27 juli: Zalige Titus Brandsma, priester en 
martelaar zie afbeelding 
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Woensdag 29 juli: Heilige Marta, Maria en Lazarus,                            
vrienden van de Heer. 

Geen viering in onze kerk.  

Donderdag 30 juli: H. Petrus Chrysologus, bisschop en 
martelaar. Zie afbeelding> 

Vrijdag 31 juli: H. Ignatius van Loyola, priester. zie  

< afbeelding 

Zondag  2 augustus: 18e zondag door het jaar 

09.00 uur: Viering van Woord en Communie met voorganger 
pastor Wiel Hacking en zang van het dameskoor. Na afloop 
koffiehoek, achter in de kerk. 

Misintenties:  

 Jrgt. Frans Martens en Ko Martens * Chris Hoondert * Jozina 

van ´t Westeinde *  Laurentius Geus * Marinus Rijk * Laurus 

Verdonk en Pieternella Verdonk-van ´t Westende * Jan 

Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * echtpaar de Jonge Rijk 

en dochter Jo * Martinus Nijsten en Cornelia Rijk * Frans 

Courtin en Johanna Pieterse * Jan Franse en ov. ouders * Bas 

en An Balleur * Jrgt. Lauran de Winter en ov. fam. * Anthonia 

Vermue en ov. fam. * Adrianus Franciscus Franse en 

Wilhelmina Franse-Franse * Matty Pover-Smulder en ov. fam. 

* Catharina Oosthoek-Martens en Laurentius Oosthoek * 

Adrie Paree * 

Dinsdag 4 augustus: H. Johannes Maria Vianney ( pastoor 

van Ars, priester) geen viering in onze kerk. 

20.00 uur: vergadering parochiekerncommissie ( onder voorbehoud) 
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Donderdag 6 augustus: Gedaanteverandering van de Heer 
Geen viering in onze kerk. 

 

Vrijdag 7 augustus: H. Donatus/  zie afbeelding   >                        

eerste vrijdag van de maand  

Communiebezoek/ informatie via mevrouw Ria 

Hoogesteger-Geijs, tel. 351875. 
 

Zaterdag 8 augustus: H. Dominicus, priester 
 

Zondag 9 augustus: 19e zondag door het jaar 

H. Teresia Benedicta van het Kruis/ Edith Stein. 

Misintenties:  

 ov. ouders Marinus Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * 

fam. C. Boonman-van Stee en Verdonk * lev. Leden Gedurige 

Aanbidding * Laurentius Priem en ov. fam. * ov. fam. Vermue-

Priem * Johannes Smits en ov. fam. * Wilhelmina Corstiaanse 

* Adriaan Hoondert * Krijn de Jonge * Laurentius Rijk en 

Maria Menheere. 

OPGAVE MISINTENTIES: 

 U kunt tot dinsdag 28 juli 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:   

Geef uw verzoek door via de contactpersoon van deze 

werkgroep. Juli: Ria Knuit, tel. 0113-351783 

Augustus: Cathy Dingemanse, tel. 352029. 



Jaargang 43/week 30 : zondag 26 juli 2015 

 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    
 

Heiligen en heiligenbeelden 

 
Er is een tijd geweest dat kerken vol stonden met heiligenbeelden. Elke pilaar 
of kleine ruimte werd vernoemd naar een heilige, die een bijzondere plaats 
innam of geschonken werd door een weldoener.  
Wie kent niet de heilige Antonius van Padua, niet te verwarren met de heilige 
Antonius Abt ( van het varken)? Sint Agnes,( de martelares die op jonge leeftijd 
haar leven gaf, omdat ze haar geloof niet wilde verloochenen)  de heilige 
Elisabeth,(nicht van Maria en moeder van Johannes de Doper) Franciscus van 
Assisi, (de dierenvriend en natuurliefhebber) Sint Gertrudis,(patrones van 
pelgrims, de stervenden, reizigers, ziekenhuizen, armen, weduwen en 
tuinmannen, maar ook patrones tegen muizenplagen en rattenplagen of Sint 
Hubertus (van de jagers) of Sint Jozef, de pleegvader van Jezus)… 
Op de naamdag werd dan bijzondere aandacht besteed aan die heilige en 
menig kaarsje brandde speciaal voor haar of hem.. 
Tijden veranderen en veel heiligenbeelden zijn de afgelopen decennia vergruisd 
tot gips of hebben via antiekhandelaars een plekje gekregen in huiskamers, 
cafés of op zolders….. 
Ook onze kerk herbergde veel heiligenbeelden, maar eind jaren zestig was 
‘eenvoud’ de mode en verdwenen ze naar onbekende oorden. 
Wie weet of de tijd van terugkeer naar het oude vertrouwde ooit terugkomt? 
De nog in bezit zijnde beelden worden gelukkig gekoesterd en voor het 
nageslacht bewaard. Voorlopig moeten we het doen met foto’s en 
icoonafbeeldingen.  
Indien we de mogelijkheid krijgen om heiligenbeelden terug te bekomen, zullen 
we dat zeker overwegen. Soms worden beelden, uit een aan de eredienst 
onttrokken kerk, aangeboden. Voordat antiquairs toeslaan moeten wij de kans 
krijgen dit stukje historie vast te houden. 
Zo zullen we de overdracht van het interieur van de heilige Jozefkerk te Rilland 
nauwlettend volgen, zonder gretigheid van ‘pakken wat je pakken kunt’…. 


