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 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 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. Liturgische kleur: 
groen 

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. 

 Schema extra collectes in juli: 

 24/25 juli: Caritas-collecte t.b.v. onze parochie 
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* Fridus Tempelaar en ov. fam. * Rinus Oosthoek, 
schoondochter Agnes en ov. fam.* Lucija Timmerman-
Stambulac * Laurentius Rijk-Cornelia Rijk-Vermuë en ov. 
fam. * ter ere 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. ; na afloop van 
de viering: koffiehoek 
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 .  

 
Zondag 8 augustus: 19e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger deken Paul 

Verbeek; zang van het herenkoor. Liturgische kleur: groen. 
Misintenties:  

Jacques Spelier en Joke Spelier-Rijk * Adrianus Franciscus 
Franse en Wilhelmina Franse-Franse * Lucija Timmerman-
Stambulac * Mari Franse * Jan Boonman-Adriana Remijn en 
ov. fam. * ov. ouders Marinus Goense-Cornelia Rijk en ov. 
kinderen * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * ov. 
ouders Bart en Janna Geijs-Franse * Frans Courtin en 
Johanna Pieterse * ov. fam. Vermue-Priem * Hugo Ars en 
Magdalena Ars-Rijk. 
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Wetenswaardigheden:  

 Inleverdatum misintenties: dinsdag 27  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. 

 Antwoordapparaat parochiecentrum:  tijdens de 
vakantieperiode wordt regelmatig het antwoordapparaat 
beluisterd en zo nodig wordt met de betrokkene contact 
opgenomen.  Bij directe spoedeisende vragen kunt u ook de 
parochiesecretaris bellen: 06-22815618 . 

 Ziekenbezoekgroep contactadres  juli:  
Saar de Jonge –van Eijkeren, Kuijpersdijk 12, tel. 
351393.  

  

 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.  Maatje Simonse-
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. 
 

 Collecte Caritas  
Voor velen van u is de vakantieperiode weer 
aangebroken en misschien trekt u er nog wel op 
uit. Het is goed om dan nog eens stil te staan bij 
diegene voor wie het niet vanzelfsprekend is om 
voor een korte of lange vakantie weg te gaan of voor wie enige 
“extra” er niet in zit.  
Juist voor deze groep wil de Caritas zich in het bijzonder 
inzetten. 
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De extra collecte van dit weekend is bestemd voor “de noden in 
eigen parochie” om hen een steuntje in de rug te kunnen geven 
en zo een bijdrage te leveren om voor hen ook die “extra” 
mogelijk te maken.  Daarom richt de Caritas 's-Heerenhoek zich 
op activiteiten die de solidariteit tussen mensen versterken. Ook 
heeft Caritas aandacht voor die mensen die niet volwaardig aan 
het sociale leven kunnen deelnemen en dit stimuleren binnen de 
geloofsgemeenschappen. Hiertoe vragen wij aandacht voor de 
positie van mensen die het minder goed hebben,  ondersteunen 
we initiatieven die erop gericht zijn om levensomstandigheden 
van mensen te verbeteren. Zowel in eigen parochie als 
wereldwijd. 
Uw bijdrage, in woord en daad, is voor ons van grote betekenis 
en draagt er toe bij dat wij een gebaar kunnen maken richting 
hen die dit zo nodig hebben. 

Een enkel woord doet wond’ren 
Meer dan men zelf soms weet 

Een daad in drift bedreven  
Geeft licht aan anders leed 
Een enkel woord van liefde 

Stort hoop weer in het gemoed 
Voor wie de wereld nacht was  

Doet slechts een handdruk goed 
Zie niet op heldendaden 

Maar toon waar je ook gaat 
Je medemens te helpen 

Door woord, door steun, door daad. 

Namens de Caritas 's-Heerenhoek hartelijk dank voor 
uw gave.  

 Prettige  vakantie… goede reis en tot ziens  


