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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 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. 

 

 Overleden:  
8 september: Jaap van der Plasse, 69 jaar, echtgenoot van Nelly 
Franse, woonachtig: Prinses Margrietstraat 65 te Nieuwdorp. 
15 september: Petrus Johannes Groenewegen, echtgenoot van 
Elisabeth Petronella Maria Akkermans, woonachtig Blikhoek 16 . 

 Schema van extra collectes in september  

 18/19 september: Vredesweek 

 25/26 september: Missiethuisfront 
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Zondag 19 september : Vredesweek/ 25e zondag door het jaar 
9.00 uur : eucharistieviering met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en zang van Con Amore uit Goes. Liturgische 
kleur : groen. 

Misintenties :  
Cornelis de Jonge * Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve * 

Laurentius Rijk-Cornelia Rijk-Vermuë en ov. fam. * Jan 
Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelia Rijk * Frans 
Courtin en Johanna Pieterse * Sjef Bordui-Maria de Vos en 
ov. fam. * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. 
* Martien van Eijkeren-Maria Remijn  en ov. fam. * Jaap 
Vermue * Bastiaan Remijn en Antonia Rijk * Jrgt. Kees van 
den Dries * Jrgt. Tilly Vermuë-Joossen* Pastoor C. Kroon * 
Johanna Raas-Geus. 

 
Maandag 20 september :  
11.00 uur : uitvaartdienst P.J. Groenewegen 

met voorganger Harrie Buijssen, waarna 
graflegging op ons kerkhof. 

 
Dinsdag : 21 september : H. Matteus 

(apostel/evangelist) geen viering in onze kerk 
 
Donderdag 23 september  
14.30 uur: Schoolviering:  Don Bosco schoolviering met 
voorganger Jeanine Heezemans. Gezangen en teksten worden 
door de school zelf verzorgd; uiteraard is iedereen hierbij 
welkom.  
 

Zaterdag 25 september: einde Vredesweek 
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 
van Missicanto.  
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Misintenties: 
Jobina van den Dries * ov. ouders Willem v.’t Westeinde en 
Paulina de Baar * Jobina Vette en ov. fam. * ov. ouders 
Remijn-Huige, Rinus en Jozien en ov. fam. * Betje, Pieter en 
Janna Rijk en ov. ouders * Marien Nuijten * Jan van den 
Dries-Margaretha Vermuë en ov. fam. * Jan Schrieks * 
Cornelia Boonman-van ’t Westende * Cornelis de Jonge-
Cornelia Vette en ov. fam.  
 
Zondag 26 september: 26e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 
Brooijmans en zang van het dameskoor. 
Misintenties:  
Koos Koens-Voet * Magdalena Vermue * ov. ouders Willem 
van ’t Westeinde en Paulina de Baar * Joke Capello * Jan 
Stokx en dochter Elly * Johanna en Maria Martens en fam. * 
Martinus Nijsten en Cornelia Rijk * Bastiaan de Jonge en 
Catharina Rijk * de meest verlaten zielen * Jrgt. Cornelia 
Vermuë-van Stee * Louise van Eijkeren ov. ouders en fam. * 
Willem Remijn-Clasina Rijk en Jobina Almekinders * fam. 
Jaap-de Jonge en ov. kinderen. 
 

Wetenswaardigheden:  

 Inleverdatum misintenties: dinsdag 21 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. 
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Vredesweek:  

In de week van 18-26 september 
wordt de jaarlijkse Vredesweek 
gehouden, dit jaar met als 
thema 'Buurten voor Vrede'. 
Met dit motto willen de 
initiatiefnemers mensen lokaal 
aan de slag laten gaan, de 
dialoog met anderen laten 
zoeken en vrede letterlijk over 
de heg laten tillen. Een divers 
motto dat kan gaan over buren 
dichtbij of ver weg, over 
buurten in Jeruzalem of in 
Congo, maar ook over vrede bij 
u in de buurt.  Een ideaal thema 

voor mensen die het dicht bij huis zoeken. Laat ’s-Heerenhoek 
minstens één week per jaar hét dorp zijn, waar mensen in 
vrede en vriendelijk met elkaar omgaan…. 

 Zaterdag a.s., 25 september, is er in Middelburg de eerste 
Zeeuwse Oecumenische  Kerkendag. Het belooft een 
bijzondere en inspirerende dag te worden met boeiende 
sprekers, interessante workshops, een heuse musical en heel 
veel muziek. Ook voor de kinderen en de jongeren is er een 
programma. Op het Abdijplein is er een markt van 
mogelijkheden met maar liefst 53 kraampjes. Kortom een dag 
die u niet mag missen. We hopen daarom dat u massaal naar 
Middelburg toekomt. Op de website van de Zeeuwse 
kerkendag kunt u het programma vinden. www. 
kerkendagzeeland.nl  

 


