
jaargang 38 week nummer 33 zondag 15 augustus 2010 
 

1 

 

 

       

 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                             

 
 
 
 
 
 

 
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 * Paul en Rinus Raas en ov. ouders * Aalbregt 
Knuit en Dina van Gessele * Cathrien van Gessele * Willem van 
den Dries en Dina Hoondert  * Jacob Zuiderwijk en Catharina 
Witkam * Cornelis Rentmeester-Cornelia van ’t Westeinde en 
Leo. 

 Schema extra collectes in augustus 

 15 augustus: extra collecte voor onderhoud Mariakapel 

 29 augustus MIVA-collecte 
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Zaterdag 21 augustus:  
19.00 uur: dienst van woord en communie  met medewerking 

van de liturgische werkgroep en zang van het dameskoor. 
Misintenties:  
Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve * Cornelis Verhaar-Wilma 
Hamerlinck en fam. * Pieter Boonman * ov. Leden Gedurige 
Aanbidding * Ko van den Dries, ov. ouders en zussen Jo en 
Corrie * ov. ouders Harry Soeters en Margaretha de Jonge * 
L. Grimminck-Adriana de Jonge, schoondochters Catharina 
en Agnes en zoon Jo * Wilhelmina Corstiaanse * Aalbrecht 
van den Dries-Jobina de Jonge en ov. fam.   

 
Zondag 22 augustus: 21e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 

van Con Amore. Liturgische kleur: groen. 
 Misintenties: 
 Koos Koens-Voet * Magdalena Vermue * Mari Franse * 

Laurentius Rijk-Cornelia Rijk-Vermuë en ov. fam. * Jan 
Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Frans Courtin en 
Johanna  Pieterse * Louise van Eijkeren, ov. ouders en fam. 
* Jaap Vermue * Aalbrecht Remijn-Johanna Boonman en 
ov. kinderen * Tiny Geijs-Peperzak. 

 
Wetenswaardigheden:  
15 augustus Maria tenhemelopneming, ook wel bekend als ‘Olf oest’; op 
verschillende plaatsen vindt op dit hoogfeest de zegening van kruiden 
plaats. 

  Kruidwis 
Voor de Hoogmis werden de bloemen en kruiden daarom 
gezegend. De zegening van de kruidwis behoort tot de 
kerkelijke zegeningen. In gebed wordt gevraagd dat de kruiden 
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en vruchten tot voedsel en geneesmiddel mogen dienen voor mens en 
dier. Na de hoogmis wordt de kruidwis voor het huis neergelegd, en ook 
opgehangen in huizen, stallen, schuren en bij de drinkputten van het 
vee. De kruidwis heeft in het midden een Koningskaars en daaromheen: 
bijvoet, boerenwormkruid en alsem Alant, duizendblad en wilgenroosje. 
Tevens notenbladeren, Sint Janskruid, valeriaan en lavendel en aren van 
de verschillende graansoorten. 

 Het feest dat wij op 15 augustus vieren heette aanvankelijk 'Dormitio 
Mariae' (= de ontslaping van Maria). Onder invloed van apocriefe 
literatuur en volkslegenden werd het feest vanaf de achtste eeuw 
de 'Tenhemelopneming van Maria' genoemd. De intrede van Maria in 
de hemel geldt zowel haar lichaam als ziel. Zij is hier volgens het 
katholieke geloof de koningin van alle engelen en heiligen.  

 De in de volksmond ook wel eens gebruikte term 'Maria Hemelvaart' 
is volgens het katholieke geloof niet juist, omdat Maria - in 
tegenstelling tot Christus - niet zelf ten hemel opstéég, maar door 
God in de hemel werd opgenómen. Op 1 november 1950 werd de 
Tenhemelopneming van Maria met ziel en lichaam door paus Pius XII 
tot dogma verklaard. 

 In Nederland is 15 augustus, in tegenstelling tot de ons omringende 
landen, geen maatschappelijke vrije dag. 

 Met het feest van Maria Tenhemelopneming begint een periode van 
30 dagen waarin tal van belangrijke Mariafeesten op de kalender 
staan, waaronder Maria Koningin (22 augustus, octaafdag van Maria 
Tenhemelopneming), Maria Geboorte (8 september) en Naam van 
de Heilige Maagd Maria (12 september) 

 Inleverdatum misintenties: dinsdag 17 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. 

 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 . 
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 Ziekenbezoekgroep contactadres  augustus:  Maria van Aert-Vos, 
Blikhoek 3, 4453 BH ’s-Heerenhoek. Tel. 0113-351539. 

Nationale Ziekendag:  zondag 12 september zal voor onze 
parochie een bijzondere betekenis krijgen, omdat in onze 
kerk de regionale  viering plaats zal vinden om 10 uur!  Van 
oudsher werd dit laatste sacrament 'het Heilig Oliesel' 
genoemd en deed het altijd denken aan de dood.   Het sacrament werd 
en wordt nog heel dikwijls in de laatste levensdagen of in ‘extremis’ 
toegediend. 
 Tegenwoordig ziet men dat niet meer zo. De ziekenzalving is veel meer 
een sacrament, een ritueel van kracht   en sterkte voor wie ziek is. De 
handoplegging en de zalving zijn hiervan een duidelijk teken.  Het is 
beter dat de zieke dit sacrament bewust ontvangt en dat dit gebeurt, 
omringd door familie en vrienden.  Regelmatig gebeurt het ook dat er 
een gemeenschappelijke ziekenzalving plaatsvindt in het ziekenhuis of 
in   ziekenzorg, ook dat kan zeer zinvol zijn. p met iemand van  

Tijdens deze viering wordt aan iedereen die  dat wenst het sacrament 
der zieken (ziekenzalving) toegediend. Men dient zich hiervoor wel 
vooraf tijdig op te geven. Opgave kan via het pastoraal centrum Goes ( 
0113-218610 op dinsdag en donderdag tussen 10-12 uur). Wilt u meer 
informatie vooraf? Neem dan contact op met Maria van Aert 

(ziekenbezoekgroep). 
 Open Monumentendag 2010: weekend 11/12 september;  

ook dit jaar zullen wij als parochie meewerken aan deze 
beide dagen via openstelling van onze kerk tussen 13- 17 
uur.  Onze kerk (bouwjaar 1874) voldoet volledig aan het 
beeld dat die eeuw ontstaat: vele neogotische kerken 
werden toen gebouwd. Helaas vielen de afgelopen jaren 
ook vele ten prooi aan de slopershamer…. 

 Als bijzondere activiteit willen we dit jaar aandacht schenken aan het 
sacrament der zieken. Via een themahoek proberen we meer 
informatie over de ziekenzalving te geven aan belangstellenden.  We 
zijn hiervoor op zoek naar voorwerpen, die tijdens dit sacrament 
gebruikt werden.  


