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

                                                                                                                     wekelijkse bijlage 

bank:Rabobank: 1285.96538 
ING-bank :  286578        

 
                      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 15 januari:  
19.00 uur: byzantijnse viering met voorganger Pater Paul en 

zang van het Tjoedakoor. In deze viering zullen nog  
kerstliederen te horen zijn. 

 Misintenties: 
 Mari Franse * ov. ouders Willem van ’t Westeinde en 

Paulina de Baar * Deken de Zwager * Adriaan Hoondert * 
ov. Leden Gedurige aanbidding * Wilhelmina Corstiaanse. 

 
 

 Doop:  23 januari: 
Meadow Popa, dochter van Michael Popa en Jannigje Mulder, St. 
Jacobsstraat 10 te Vlissingen. 

 Overleden:  
3 december: Gerardus Bek, 75 jaar oud. 
28 december: Peter Raas, 35 jaar. 
02 januari: Jozina (Maria) van Eijkeren- Verdonk, 83 jaar. 
Collecteschema januari 2011: 
22/23 januari: collecte t.b.v. eigen Caritas 
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Zondag 16 januari: 2e zondag door het jaar 
9.00 uur: oecumenische dienst met voorgangers: dominee 

Marjo Wisse (Borssele) en pater Paul. Het dameskoor zal de 
gezangen verzorgen. Na afloop: koffiehoek. 

Misintenties: 
Cornelia Rijk * Johanna en Maria 
Martens en fam. * Stien Kroon * 
Marinus Rijk en dochter Tonnie * Tilly 
Vermue-Joossen * Cornelis Vermuë en 
Cornelia Vermuë-van Stee * Martien 
van Eijkeren- Maria Remijn en ov.fam. 
* Pieter Vermue-Adriana Rentmeester 
en ov. fam. * Henricus van den Bulck 
en ov. fam 
 
Zaterdag 22 januari: H. Vincentius 

19.00 uur: woord- en communiedienst met voorganger 
pastoraal werkster Jeanine Heezemans, met zang van 
Missicanto. 

 Misintenties:  
  Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve * Cornelis Verhaar-
 Wilma Hamerlinck en fam.* 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-v.’t 
 Westende * Krijn de Jonge. 
 
Zondag 23 januari 2011: 3e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 
van het dameskoor. Liturgische kleur: groen. 
 Misintenties: 
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 Mari Franse * Magdalena Vermue * Laurentius Rijk-Cornelia 
 Rijk-Vermuë en ov. fam. * Jan Boonman-Adriana Remijn en 
 ov. fam. * Maria en Johanna Martens en fam. * Stien Kroon 
 * Martinus Nijsten en Cornelia Rijk * Frans Courtin en 
 Johanna Pieterse * H. Antonius Abt * Louise van Eijkeren 
 ov. ouders en fam. 
14.00 uur: doopviering Meadow Popa ( uit Vlissingen) 

 
Wetenswaardigheden:  

 Inleverdatum misintenties: dinsdag 18 januari a.s.  
 (kosten 10,50)  via  brievenbus bij het parochiecentrum/nr. 9  
  of via Nel de Winter. 

 Ziekenbezoekgroep contactadres  januari 2011:  
Maria van Aert, Blikhoek 3, tel. 351539. 
 
 

 Bidweek voor de eenheid 18-25 januari 2011 : ‘Trouw en 
toegewijd’ 

Zo vormde zich de eerste christengemeente. Ze wilden trouw zijn 
aan het onderricht van de apostelen, aan de onderlinge 
gemeenschap, het breken van het brood en toegewijd aan het 
gebed ( Hand. 2, 42 ). 

Deze karakteristiek van de gemeente blijft ook voor ons richtsnoer 
en perspectief. De Bidweek nodigt uit om dat intenser te beseffen 
en zo gericht te zijn op de opdracht tot gebed en inzet voor de 
Eenheid. Thema ‘Trouw en Toegewijd’ ( Handelingen 2:42 ). Sinds 
vorig jaar wordt de Bidweek verzorgd in samenwerking van de Raad 
van Kerken Nederland en de Evangelische Alliantie. We willen u 
graag uitnodigen om met anderen samen te zijn voor gebed.  
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De tijd dat we  (protestanten en katholieken) 
elkaar bestreden ligt ver achter ons. Met respect 
en waardering voor elkaars  overtuiging laten we 
om beurten via bezoeken /uitwisselingen blijken 
hoe we in onze parochie/gemeente op eigen 
wijze toch samen kunnen geloven in die ene ware 
God. 

  ICONEN in de byzantijnse vieringen 

Dat zijn houten panelen met een religieuze 
voorstelling. Ze werden niet vervaardigd met de 
bedoeling als kunstvoorwerp te dienen, maar om 
de waarheid van het geloof te verkondigen.  

Een icoon wil de afgebeelde, die in de andere, 
hemelse wereld leeft, in de aardse werkelijkheid 

aanwezig laten zijn. Er is geen sprake van een portretschildering met 
emotionaliteit, maar de afgebeelde schouwt met wijdgeopende ogen in 
het oneindige.  
 
In de Byzantijnse kerk vindt men het altaargedeelte - waar het heilig 
mysterie plaatsheeft: Christus die middels de handeling van de priester 
zijn offer op onbloedige wijze tegenwoordig stelt - afgescheiden van de 
ruimte der gelovigen. Deze wand  is, volgens een vaste indeling, bezet 
met iconen.  
En in ieder orthodox huis is wel een hoekje waar een of meer iconen 
hangen, vaak met een lampje ervoor, dat dag en nacht brandt. 
Voor een rechtgeaarde gelovige maakt het daarbij eigenlijk geen 
verschil in geestelijke waardering of de icoon van hoge esthetische 
kwaliteit is of niet. 

Eerste Communievoorbereiding 2011 

Op 31 januari a.s. is de eerste informatieavond voor 
ouders/verzorgers van communicanten. De inschrijving loopt 
binnenkort af; dus het is raadzaam u te melden via het secretariaat. 


