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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 25 september: einde Vredesweek 
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 
van Missicanto. Tevens: Kindernevendienst; lit. kleur: groen. 
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. 

 Overleden:  
8 september: Jaap van de Plasse, 69 jaar, echtgenoot van Nelly 
Franse, Nieuwdorp. 
15 september: Petrus Johannes Groenewegen, 87 jaar, 
echtgenoot van E.P. M. Akkermans, Blikhoek 16 alhier. 

 Schema van extra collectes en opbrengsten in september  

 18/19 september: Vredesweek: € 69,44 (Pax Cristi) 

 25/26 september: Missiethuisfront: 
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Zondag 26 september: 26e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 
Brooijmans en zang van het dameskoor.  
Liturgische kleur: groen 
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 * Stien Kroon.* .* Cornelis 
Rentmeester-Cornelia v.'t Westeinde en Leo. 
 
Zondag 3 oktober: 27e zondag door het jaar 

9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 
van het dameskoor. Na afloop: koffiehoek. Lit. kleur: groen. 
Misintenties:  
Jacques Spelier en Joke Spelier-Rijk * Mari Franse * Jrgt. 
Apolonia Traas-Moison, Frans Traas, zoon Piet en 
schoondochter Corrie Traas-Stokx * Adriaan Rijk-Dymphna 
Lodiers en zoon Rinus * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. 
fam. * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * ov. ouders 
Bart en Janna Geijs-Franse * Frans Courtin en Johanna Pieterse * 
lev. Leden Gedurige Aanbidding * ov. fam. Martens-Verschragen 
en Evers, Ko en Corrie * Sjef Bordui-Maria de Vos en ov. fam. 
*Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * Laurentius 
de Vos en Maria de Winter * Jrgt. Kees Bal * Stien Kroon. 
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maandag 4 oktober: H. Franciscus van Assisi 
Geen viering in onze kerk.  
 

dinsdag 5 oktober 
19.00 uur: Mariaviering  

verzorgd door de liturgische 
werkgroep en met zang van het 
dameskoor. 

 
 
Zondag 10 oktober: 28e zondag door het jaar 
9.00 uur: viering van Woord en Communie  
met voorganger pastoraal werker Jeanine Heezemans en 
zang van het herenkoor. 
Misintenties: 
 Cornelis de Jonge * Koos Koens-Voet * Lucia Timmerman-
Stambulac * Bas Remijn * ov. ouders Marinus Goense-
Cornelia Rijk en ov. kinderen * ov. Leden van de K.V.O. * 

  Johannes Smits en ov. fam. * ov.fam. Vermue-Priem * ov. 
fam. Hubrecht Smits- de Jonge * Krijn de Jonge * 
Laurentius Rijk en Maria Menheere * Stien Kroon. 

 

  
Wetenswaardigheden:  

 Inleverdatum misintenties: dinsdag 28 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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collecte Missiethuisfront: 
In dit weekend is er een extra collecte voor de de Caritas. De opbrengst 
van de collecte is bestemd voor het missiethuisfront. De idee van een 
“thuisfront” is in de vorige eeuw mede opgekomen naar voorbeeld van 
het Thuisfront voor uitgezonden militairen. Zo'n thuisfront vormde 
toen(en nu) een waardevolle schakel in het contact tussen de militairen 
die zijn uitgezonden en hun familie en vrienden.   
Tot de doelstellingen van het Missiethuisfront behoort zowel het 
bevorderen van de missiegedachte in het algemeen als het 
onderhouden van het contact met plaatselijke missionarissen en de 
daadwerkelijke steun aan hen om hun werk te kunnen blijven doen.  
De gevolgen van deze economische crisis wordt niet alleen hier dichtbij 
huis gevoeld, maar zeker, of misschien wel juist, in de gebieden die toch 
al door armoede en honger zijn getroffen.   
Daarom wordt geld op diverse wijze ingezameld om aan de 
missionarissen met feest- of andere dagen een pakket te kunnen sturen 
met  benodigdheden om hun werk te kunnen blijven voortzetten of 
voor persoonlijke behoeften. En zo de warme band en gedachte vanuit 
het thuisfront te onderstrepen.  
Ook kan aan een missionaris,  als hij of zij voor een korte vakantie naar 
zijn thuishaven terugkeert, een geldelijke bijdrage worden gegeven voor 
zijn werkzaamheden.  
Hoewel er thans niet veel missionarissen of paters zijn vanuit onze 
parochiegemeenschap blijft de ondersteuning door het thuisfront 
vanuit Nederland belangrijk. Degene die in verre en afgelegen oorden 
de zorg voor de allerarmsten op zich nemen, weten zich zo gesteund. 
Dit geeft hen de kracht om door te blijven gaan.  
Een deel van de collecte van deze week ten behoeve van het Missie 
thuisfront zal ten goede komen aan Pater Kouijzer uit Goes. Kort 
geleden is hij hier in onze parochiekerk voor gegaan in de heilige mis. 
Pater Kouijzer is actief in Afrika in de hulp voor de allerarmsten.  
 Wij vragen u dan ook om uw gulle gave om dit te kunnen blijven 
voortzetten.  
 
Dank namens de Missiethuisfront en de Caritas.  


