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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                             

 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 * Johannes Franciscus Stokx en dochter 
Corrie * Marien de Vos-Maria Rentmeester en ov. fam.* 
Johanna Raas-Geus. 
 
 

 Schema extra collectes in augustus/ opbrengsten in juli: 

 17 juli: opbrengst t.b.v. uitje Esperanto: € 35,75 

 24/25 juli: ten bate van Caritas, eigen parochie € 127,50 

 15 augustus: extra collecte voor onderhoud Mariakapel 

 29 augustus MIVA-collecte 
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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 * Bas Remijn. 

 
Zondag 15 augustus: Maria tenhemelopneming  
9.00 uur: dienst van woord en communie met medewerking van 
de liturgische werkgroep en zang van het dameskoor. 
Misintenties:  

Jacobus de Hond-Cornelia de Hond-van den Dorpel, zoon 
Sjaak en ov. fam. * Harry Verhoeven en Dina Verhoeven-de 
Jonge * Cornelis de Jonge * Cornelia Rijk * Sjef Bordui-
Maria de Vos en ov. fam. * ov. Leden van de K.V.O. * 
Laurentius Priem en ov. fam. * Johannes Smits en ov. fam. * 
Tilly Vermue-Joossen * Cornelis Vermuë en Cornelia 
Vermuë-van Stee * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en 
ov. fam. * Martien van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * 
Jacobus Hoondert * Jacobus Vermue en dochter Leny. 

 

Wetenswaardigheden:  

 Inleverdatum misintenties: dinsdag 3 augustus 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. 
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 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  augustus:  Maria 
van Aert-Vos, Blikhoek 3, 4453 BH ’s-Heerenhoek. 
Tel. 0113-351539. 

 Missicanto zal  vandaag, op 1 augustus in de R.K. kerk te 
Rilland  de viering opluisteren met gezangen. Het gaat hier 
om een verzoek tot regionale uitwisseling van koren, 
waaraan we graag voldoen. 

  

 Benoeming pastor Brooijmans: de bisschop van Breda, Mgr. 
Dr. J.H.J.van den Hende, heeft de Zeereerwaarde Heer 
T.J.J.M. Brooijmans per 1 augustus 2010 benoemd tot 
waarnemend pastoor van de Elisabeth-parochie te Sluiskil. 
De bisschop heeft met gelijke datum de Zeereerwaarde Heer 
E.J.Erpelinck op zijn verzoek om emeritaat eervol ontslag 
verleend. De benoeming van een nieuwe pastoor komt in een 
later stadium en zal gericht zijn op de samenwerking van de 
Elisabeth-parochie en de regio West-Zeeuws-Vlaanderen. 
Daarin is 1 januari 2012 een markante datum. Bijgevolg wordt 
nu een waarnemend pastoor benoemd in de persoon van de 
Zeereerwaarde Heer Brooijmans. Hij wordt benoemd voor 
een langere periode. Voorzien is tot 1 januari 2012.  
In de afgelopen periode heeft het bisdombestuur met 
afvaardigingen van bestuur en pastoraal team van de 
Elisabeth-parochie en van de regio West-Zeeuws-Vlaanderen 
in die geest gesproken. We hopen dat de Zeereerwaarde 
Heer Brooijmans op uw aller steun en samenwerking mag 
rekenen.  
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 Bedevaartreis Banneux;  van 3- 7 september organiseert het 

bisdom Breda een driedaagse 
bedevaartreis naar Banneux (België). 
Voor degenen die hiervoor belangstelling 
hebben, kan er meer informatie 
opgevraagd worden via Bernadette de 
Smit, tel. 0113-212048. Zij die wensen deel 
te nemen aan een dagtocht (heen en 
terug op dezelfde dag) op zondag 5 
september , kunnen alle informatie 
verkrijgen via Ria Hoogesteger-Geijs, tel. 
0113-351875. De kosten van deze 

dagtocht bedragen € 30.-  
 

 

 Onderhoud borduurwerk : al tientallen jaren hing 
dit fraaie doek in onze kerk, maar de uitstraling was 
een beetje verloren gegaan door stof en 
walmaanslag.  Binnenkort verhuist dit vaandel 
tijdelijk naar Brugge, waar het een opknapbeurt 
krijgt. Nadien zoeken we een nieuwe plaats voor dit 

knap staaltje naaldwerk. 

 Voorlopige  opbrengst vastenactie 2010:  

De Vastenaktie 2010 is voor onze parochie enorm succesvol geweest. 
Tijdens het jubileumjaar van  de Vastenaktie stond één projectland 
centraal, Malawi. Dit project is gericht op het aanpassen van de lokale 
bevolking in Malawi aan de klimaatveranderingen en past zeer goed 
bij het thema: "Behoud van de Schepping".  De voorlopige opbrengst 
bedraagt € 2.540,50 (2009 : € 1.571,54). 
  
Dit mooie resultaat hebben we kunnen behalen door uw gave en door 
de inzet van de leerlingen van onze school. Zij hebben tijdens de 
Vastenaktie speciale aandacht besteed aan het projectland en hiervoor 

geld ingezameld.   


