
jaargang 38 week nummer 36 zondag 5 september 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 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  

 Dopelingen:  
op zondag 12 september worden om 12 uur in onze kerk gedoopt: 

  Denvy (Andreas) Dijkmans, zoon van Dries Dijkmans en Alexandra   
  Weststrate, pastoor Fronhoffstraat 22. 
  Youri ( Johannes, Anthonius) zoon van  Ronald Joosen en Bianca   
  Joosen-v.d. Linden, Deken de Zwagerpad 16.   

 Gehuwd: 
op vrijdag 3 september zijn in onze kerk getrouwd: 
Angela Witsenburg (Vlissingen) en Christian Ibarra (Buenos 
Aires) 

 opbrengsten extra collectes in augustus 

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

 28/29 augustus MIVA-collecte € 118,35 
Schema van extra collectes in september  

 18/19 september: Vredesweek 

 25/26 september: Missiethuisfront 
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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 * Pieter Pover en ov. fam. * Jrgt. Zuster Lydia 
Verdonk ov. ouders Verdonk-Timans en ov. kinderen. 

 

 
Woensdag 8 september: Maria geboorte 
Geen viering in onze kerk. 

  Zondag 12 september: Ziekenzondag/                           
                        24e  zondag door het jaar 
  10 uur: eucharistieviering met regionale  
                ziekenzalving;  
                voorganger is pater Paul;  met                 
                zang van het herenkoor.  
  Tijdens deze viering wordt het sacrament   
  der zieken aan een aantal personen  
  toegediend. Hiervoor zijn plaatsen voorin  
  de kerk speciaal gereserveerd. 

Misintenties:  
Jacobus de Hond-Cornelia de Hond-v.d. Dorpel, zoon Sjaak 
en ov. fam. * Gerrit Verbart * Maria Rosalia Goense-
Uitterhoeve * Lucija Timmerman-Stambulac * ov. ouders 
Marinus Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * Helena de 
Jonge-de Winter *  ov.  fam. Vermue-Priem * ov. fam. 
Hubrecht Vermuë-de Winter * Wilhelmina Corstiaanse * 
Adriaan Hoondert * Lauran de Winter en ov. fam 
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12.00 uur: viering van woord en gebed met voorganger 
pater Paul. Tijdens deze viering worden gedoopt: Denvy 
(Andreas) Dijkmans en Youri ( Johannes, Antonius)  
Joossen. 

 
Dinsdag 14 september: Kruisverheffing  
Geen viering in onze kerk. 
 
Zaterdag 18 september: start Vredesweek 
19 uur: Byzantijnse viering met voorganger pater Paul en zang 
van het Tjoedakoor. 
Misintenties:  

Ko van den Dries ov. ouders en zussen Jo en Corrie  * 
Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam.* Mari Franse * 
fam. C. Boonman-van Stee en Verdonk * ov. Leden 
Gedurige Aanbidding * Jeroen Vette en Josa Rijk * Martinus 
Boonman * Fridus Tempelaar  ov. fam.*   Dolf van Alen * 
Laurentius de Jonge-Mina Beulens en ov. fam. * Jacobus 
van ’t Westende en Jacomina Moison. 

Wetenswaardigheden:  

 Inleverdatum misintenties: dinsdag 7 september a.s.  
 (kosten 10,50)  via  brievenbus bij het parochiecentrum/nr. 9  
  of via Nel de Winter thuis.  

 Ziekenbezoekgroep contactadres  september: Marlies 
Westdorp- van Damme, Kapelaan Koningstraat 11 tel. 352387. 

 

 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.   
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 Schoolviering:  op 23 september om 14.30 uur is er 
een Don Boscoschool-viering in onze kerk;  
gezangen en teksten worden door de school zelf 
verzorgd; uiteraard is iedereen hierbij welkom.  

 

 actie Kerkbalans 2010 vele parochianen 
namen reeds het initiatief om hun jaarlijkse 
bijdrage via bank of giro over te maken; 
waarvoor hartelijk dank. Als kerk mogen wij 
niet enkel letten op kosten en baten, maar 
een parochie die enkel met ‘ verlies’ draait is 
geen lang leven meer beschoren. Daarom is 
het goed te weten dat ’s-Heerenhoek (maar 
ook de parochianen daarbuiten) hun kerk 
een warm hart toedragen en een bijdrage 
naar vermogen storten. De groep jongeren 
(vanaf 18 jaar en ouder) die zelfstandig 
wonen en werken zijn in een aantal gevallen 
ook apart benaderd. Van hen zou het ‘ fijn’  
zijn ook te merken dat de kerk meer is dan 
een gebouw, waarlangs je dagelijks 

voorbijraast… Niemand kan om de kerk heen, zonder deze op te 
merken. Onze voorouders hebben er bewust voor gezorgd dat de 
kerktoren van veraf al te zien is.  Nu de donkere maanden weer 
aanbreken is de kerk ’s avonds ook goed waarneembaar: 
doordeweeks  tot 23 uur verlicht; in het weekend tot 24 uur.  

 

 Website: www.rksheerenhoek.nl wordt goed bekeken; we kunnen 
via een technisch snufje bijhouden hoeveel ‘ hits’  deze site heeft; 
met name de kerkradio wordt live (of niet rechtstreeks, op een later 
tijdstip) goed beluisterd.  We staan open voor verbeteringen en 
zullen binnenkort de website verder aanvullen met 
wetenswaardigheden over ’s-Heerenhoek en de kerkgeschiedenis. 

http://www.rksheerenhoek.nl/

