
jaargang 38 week nummer 29 zaterdag 17 juli 2010 
 

1 

 

 

       

 Parochie Heilige Willibrordus 
Deken Holtkampstraat 9 
4453 AH ’s-Heerenhoek 
Telefoon parochiecentrum: 0113-351264 
E-mail: rksheerenhoek@zeelandnet.nl (secretariaat) 
Nieuwe website: www.rksheerenhoek.nl 

Nieuw e-mail parochiecentrum: info@rksheerenhoek.nl 
                                                                                                                wekelijkse bijlage 

bank:Rabobank: 1285.96538 
ING-bank :  286578                             

 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 17 juli:  
19.00 uur: eucharistieviering/einde schooljaar-viering  
met voorganger deken Paul Verbeek. Zang van 
Esperanto en Missicanto. (offerschaal achterin kerk) 
Misintenties: 

Mari Franse * Marien Nuijten * ov. Leden Gedurige 
Aanbidding * Jeroen Vette en Josina Rijk * Ko van den 
Dries, ov. ouders en zussen Jo en Corrie * fam. van ’t 
Westeinde-de Jonge, kinderen en kleinkinderen  * Jrgt. 
Tonnie Faes * Krijn de Jonge * Jobina Vette en ov. fam. * 

 ov. ouders Remijn-Huige, Rinus en Jozien en ov. fam. * 
Betje Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * Cornelia 
Boonman-van ’t Westende * ov. ouders Harry Soeters en 
Margaretha de Jonge * Jan Schrieks * L. Grimminck-Adriana 
de Jonge, schoondochters Catharina en Agnes en zoon Jo * 
Maria Boonman en ov. fam. * Dolf van Alen * ov. fam. M. 
Boonman-Jasperse. 

 

Overleden: 

12 juni: Bastiaan Aalbrecht Remijn 

 Schema extra collectes in juli: 

 24/25 juli: Caritas-collecte 
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zondag 18 juli: 16e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger Pater Paul en zang 
van Con Amore. Liturgische kleur: groen. 
Misintenties:  

Koos Koens-Voet * Cornelis de Jonge * Sjef Bordui-Maria de 
Vos en ov. fam. * Jaap Vermue * Cornelia Rijk * Tilly 
Vermue-Joossen * Marinus Nijsten en Josina Rijk * Cornelis 
Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee * Pieter Vermue-
Adriana Rentmeester en ov. fam. * Martien van Eijkeren-
Maria Remijn en ov .fam. 

 
zaterdag 24 juli  
15.00 uur: byzantijnse viering met voorganger 

pater Paul; het Tjoedakoor verzorgt in deze 
speciale kroonviering liederen, die gezongen 
worden bij een huwelijk. 

19.00 uur: geen viering in onze kerk! 
 
Zondag 25 juli: 17e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en zang van het dameskoor. 
Misintenties:  

Magdalena Vermue * Mari Franse * Joke Capello * Johanna 
en Maria Martens en fam.* Jan Boonman-Adriana Remijn 
en ov. fam. * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * 

 Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. *  Helena de 
Jonge-de Winter en ov. fam. * Frans Courtin en Johanna 
Pieterse * de meest verlaten zielen * Louise van Eijkeren ov. 
ouders en fam. * Jan en Leune van ’t Westende en ov. fam. 
* Fridus Tempelaar en ov. fam. * Rinus Oosthoek, schoon-
dochter Agnes en ov. fam.* Lucija Timmerman-Stambulac * 
Laurentius Rijk-Cornelia Rijk-Vermuë en ov. fam. * ter ere 
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van de Heilige Anthonius *  ov.ouders Marinus Ars-Cornelia 
Geus en fam. * ov. ouders Marinus van Gessel-Serafina 
Mattens en fam. * Maria Mattens en Leonardus Mattens. 

 
Zondag 1 augustus:  18e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 

van het dameskoor; liturgische kleur: groen. 
Misintenties:  
Henny Nette-Jasperse * Martinus Nijsten en Cornelia Rijk * 
Jrgt. Lauran de Winter * Jan Franse * lev. Leden Gedurige 
Aanbidding * ov. fam. Martens-Verschragen en Evers, Ko en 
Corrie * Sjef Bordui-Maria de Vos en ov. fam. * Anthonia 
Vermue en ov. fam. * Laurentius Oosthoek en Catharina 
Oosthoek-Martens * Bas en An Balleur * ov. fam. Hubrecht 
Vermuë-de Winter .  

 
Wetenswaardigheden:  

 Inleverdatum misintenties: dinsdag 20  juli a.s.  
 (kosten 10,50)  via  brievenbus bij het parochiecentrum/nr. 9  
  of via Nel de Winter thuis. Houdt u rekening met de 
vakantieperiode en mogelijk afwijkende tijden van vieringen. 

 Het lezen van misintenties:  wanneer een van onze parochianen 
overlijdt en hiervan melding wordt gemaakt via de 
uitvaarttelefoon, komt automatisch het bericht binnen bij ons 
parochiesecretariaat.  Indien de nabestaanden prijs stellen op 
vermelding van het overlijden in vieringen, wordt dit zes weken 
lang in alle vieringen en diensten ter nagedachtenis gedaan. 
Indien over een overlijden geen officiële zekerheid bestaat, of 
indien er geen verzoek tot vermelding wordt gedaan, mogen wij 
niet zomaar tot openbaarmaking of vermelding over gaan. Wij 
hopen op begrip in deze.  
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 Overlijden Stien Kroon;  bij vele ouderen onder ons is mevrouw 
Christina Kroon bekend als de zus van wijlen pastoor Kroon; Zij 
woonde al die jaren nog in ‘Huize de Berg’ te Goes. Afgelopen 
week is ze overleden en na een uitvaartdienst te Goes, is ze 
gecremeerd in Middelburg.  Te zijner tijd zullen op verzoek van 
wijlen pastoor Kroon ook voor haar misintenties worden 
gelezen in onze parochiekerk. 

 Ziekenbezoekgroep contactadres  juli:  
Saar de Jonge –van Eijkeren, Kuijpersdijk 12, tel. 
351393. Uw melding voor een bezoekje wordt ten 
zeerste gewaardeerd.  

  

 Website parochie H. Willibrordus en e-mailadressen 
Vanaf 10 juli a.s. is de nieuwe website van onze 
parochie in de lucht . Via www. rksheerenhoek.nl 
ziet u voortaan  alle informatie. Ook de koppeling 
met de kerkradio is hierin opgenomen, zodat u elk 
moment van de dag vieringen vanuit onze kerk 
kunt  (terug-)beluisteren.   

 Alle e-mailadressen van de parochie worden 
aangepast; zie kopje onder logo.  

 Afscheid van Mine en Maatje… 
Op zondag 25 juli a.s. zullen na de viering wat uitgebreider 
stil staan bij het afscheid van twee rasechte vrijwilligers: 
mevrouw Mine Stokx-Capello en mevr.  MaatjeSimonse-
Paree.  In het Parochienieuws dat eind deze maand 
verschijnt, gaan we in op hun verdienstelijke jaren voor onze 
parochie.  U bent van harte uitgenodigd bij dit afscheid. 

 Prettige vakantie… goede reis en tot ziens in ons 
dorp/onze kerk 


