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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 28 augustus: H. Augustinus  
19.00 uur: Eucharistieviering met voorganger 

pastor Tom Brooijmans; samenzang. 
Liturgische kleur: groen. 

Misintenties:  
Jobina van den Dries * Cornelis de Jonge * 

Jobina Vette en ov. fam. * ov. fam. M. 
Boonman-Jasperse * Betje, Pieter en 
Janna Rijk en ov. ouders * Jan Schrieks * 
Maria Boonman en ov. fam. * Jrgt. 
Dymphna Rijk-Lodiers , Adriaan Rijk en 
zoon Rinus * ov. ouders Paree-Martens, 
Jan en Toos * Job Rijk en Mientje Huige.  

 
 
 

 Schema en opbrengsten extra collectes in augustus 

 15 augustus: extra collecte voor onderhoud Mariakapel: € 75,24 

 21/22 augustus:  Caritas-collecte voor eigen parochie € 96,85 

 28/29 augustus MIVA-collecte 
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Zondag 29 augustus: 22e zondag door het jaar 
9.00 uur: viering van woord en communie met voorganger 
pastoraal werker Wiel Hacking; zang van het dameskoor. 
Misintenties: 

Joke Capello * C. Rijk-Driedijk * Adriaan Goense-Elena Ars 
en ov. fam. * Laurentius Boonman-Vermue en ov. kinderen 
* Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * de meest verlaten 
zielen * Sjef Bordui-Maria de Vos en ov. fam. * ov. ouders 
van ’t Westende-van Eijkeren en ov. fam. * Laurentius Rijk 
en Maria Menheere * Nicolaas Boonman en Elisabeth de 
Jonge * Leny de Winter-Vermuë * Jrgt. Karen Martens * 
Piet Martens * Jan Stokx en dochter Elly * 

 fam. Jaap de Jonge en ov. kinderen. 
 
Zondag 5 september: 23e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering  met voorganger pastor Harry 

Buijssen en zang van het dameskoor; liturgische kleur: 
groen; na afloop koffiehoek 

Misintenties:  
Jacques Spelier en Joke Spelier-Rijk * Mari Franse * Sjef 
Bordui-Maria de Vos en ov. fam. * Jan Boonman-Adriana 
Remijn en ov. fam. * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en 
fam. * Frans Courtin en Johanna Pieterse * lev. Leden 
Gedurige Aanbidding * ov.fam. Martens-Verschragen en 
Evers, Ko en Corrie * Laurentius Priem en ov. fam. * 
Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * 
Lauwrentius de Vos en Maria de Winter. 

 

Wetenswaardigheden:  

 Inleverdatum misintenties: dinsdag 31 augustus a.s.  
 (kosten 10,50)  via  brievenbus bij het parochiecentrum/nr. 9  
  of via Nel de Winter thuis.  
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 Ziekenbezoekgroep contactadres  augustus:  Maria van Aert-
Vos, Blikhoek 3, 4453 BH ’s-Heerenhoek. Tel. 0113-351539./ 
September: Marlies Westdorp- van Damme, Kapelaan 
Koningstraat 11 tel. 352387. 

 MIVA-zondag 

 MIVA viert haar 75 jarig jubileum 

In 1935 werd MIVA opgericht: Missie Verkeersmiddelen Aktie. Toen, en 
nu nog steeds, was onze hulp gericht op transportmiddelen voor 
missionarissen. In de afgelopen 75 jaar is daar ook communicatie bij 
gekomen en zijn het niet meer alleen de Nederlandse missionarissen die 
we helpen.  

Vandaag de dag is de hulp van MIVA nog steeds nodig. Jaarlijks kloppen 
zo'n 1500 missionarissen en pioniers bij ons aan voor vervoers- en 
communicatiemiddelen. Deze hulp kunnen wij alleen geven dankzij de 
giften van onze trouwe donateurs, en de bijdragen van ons 
goedgezinde vermogensfondsen en religieuze instellingen.  

Viering jubileumjaar 
MIVA zal het jubileum vieren met haar trouwe donateurs middels een 
speciale jubileumactie. In het najaar volgt een viering met de missionaire 
werkers. De missionaire werkers zijn voor MIVA een bijzondere en 
belangrijke groep: voor hen is MIVA immers opgericht in 1935.  

Missiethuisfront-nieuws 
 Op 2 juli kreeg het Missiethuisfront ’s-Heerenhoek 
bezoek van pater Rinus Nijsten. Hij was voor 2 maanden 
in Nederland op bezoek bij zijn familie en kennissen. 
Voor ons maakte hij ook een avondje vrij; uiteraard 
vonden we dat erg mooi. Wij hadden in mei een pakket 

opgestuurd en een dag voordat hij op 3 juni naar Nederland kwam, kon 
hij het ophalen op het postkantoor. Hij vond het pakket geweldig en is 
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met de inhoud erg blij. De waarde was € 110.-, maar de verzendkosten á € 
57,10 kwamen daar nog bij. Als je ziet hoe gelukkig hij ermee is, vergeet 
je de bijkomende kosten snel. Op 3 augustus is de pater weer naar 
Suriname vertrokken en we gaven hem een mooie gift van € 650.- mee. 
Met dit bedrag hoopt hij een van zijn kerkjes daar te kunnen opknappen. 
Het gebouw was lek en stond midden in het onkruid; de overheid helpt 
hem niet bij het opknappen, dus alles komt op hem neer…. De pater 
dankte ons voor de gezellige avond en vroeg ons de dank aan de 
donerende parochianen over te brengen. 
Jo Rentmeester-Beulens, namens het Missiethuisfront 
 

 

 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.   

 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. 
De lampetkan/set is beschikbaar gesteld, maar we zijn nog op zoek 

naar een oud nachtkastje. Heeft u er eentje staan? 
Laat het even weten. Wij willen graag deze spullen 
lenen voor dat weekend om de tentoonstelling verder 
aan te kleden.  Na dat weekend komt alles retour. Bij 
voorbaat dank.  

 Gids tijdens Open 
Monumentendag?  Wilt u een van beide dagen 
meewerken als kerkwacht of observator in onze kerk? 
Geef u op bij het secretariaat: Richard Gielens, tel. 06-
22815618. 


