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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                             

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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. 

 Overleden:  
8 september: Jaap van de Plasse, 69 jaar, Nieuwdorp. 
15 september: Piet Groenewegen, 87 jaar, Blikhoek 16.. 

 Schema van extra collectes en opbrengsten in september  

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

 25/26 september: Missiethuisfront: € 201,55 
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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 * Lauran de 
Winter *Laurentius Rijk en Maria Menheere * Stien Kroon. 

 

zaterdag 16 oktober: 
19.00 uur:  woord- en communiedienst verzorgd door de 

liturgische werkgroep en met zang van het dameskoor. 
Misintenties: 
Cornelis Verhaar–Wilma Hamerlinck en fam. * Pieter 
Boonman * ov. Leden Gedurige Aanbidding * Ko van den 
Dries ov. ouders en zussen Jo en Corrie * fam. Vette-
Boonman. 
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Zondag 17 oktober: 29e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger oud-deken Jan 

Aarts en zang van Con Amore uit Goes.  
Misintenties: 

Jacobus de Hond-Cornelia de Hond-van den Dorpel, zoon 
Sjaak en ov. fam. * Mari Franse * Gerrit Verbart en Anna 
Uitterhoeve * Adriaan Rijk-Dymphna Lodiers en zoon Rinus 
* Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelia Rijk * 
Frans Courtin en Johanna Pieterse * Sjef Bordui-Maria de 
Vos en ov. fam. * Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van 
Stee * Helena de Jonge-de Winter en ov. fam. * Pieter 
Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam.* Martien van 
Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * Jrgt. Laurentius 
Oosthoek en Catharina Oosthoek-Martens * ov. fam. 
Hubrecht Vermuë-de Winter * Jaap Vermue * Jan van den 
Dries-Margaretha Vermuë en ov. fam. * Hugo Ars en 
Magdalena Ars-Rijk * Stien Kroon * Tiny Geijs-Peperzak * 
Tilly Vermue-Joossen * Corrie Traas-Stokx. 

 
 

Wetenswaardigheden:  

 Inleverdatum misintenties: dinsdag 5 oktober a.s.  
 (kosten 10,50)  via  brievenbus bij het parochiecentrum/nr. 9  
  of via Nel de Winter thuis.  

 Ziekenbezoekgroep contactadres oktober:  
mevr. Jo Paree-Hoondert,  
Burg. Timansweg 7/9 tel. 351273.
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* vieringen met samenzang: de afgelopen zomermaanden 
verzorgde de koor Con Amore uit Goes onze vieringen op de 
derde zondag van de maand.  Een viering met zang van een 
koor wordt meer gewaardeerd, dan een viering zonder koor. De 
komende (winter-)maanden zullen we echter geen gebruik 
kunnen maken van dit aanbod en zal de derde zondag weer een 
viering zijn met samenzang. Het liedrepertoire wordt zodanig 
aangepast dat iedere kerkganger kan/mag meezingen.  
  

 

 Onderhoud hoogaltaar  
De laatste restauratie in onze kerk 
vond plaats eind jaren zestig. De 
kerk kreeg toen een ander 
‘modern’ aanzien. Schilderingen en 
decoraties werden weggewerkt onder een nieuwe stuclaag. 
Dit alles vond plaats onder goedkeuring van het bisdom. Het 
parochiebestuur heeft echter het bisdom gevraagd om een 
eenvoudige opstart te maken aangaande restauratie van het 
interieur. ‘Eenvoudig’ omdat een grondige restauratie enorm 
veel geld zal kosten, mede door het specialistische werk wat 
hierbij gewenst is.  Het hoogaltaar heeft een eerste inspectie 
gehad, waarbij de marmeren zuilen weer hun oorspronkelijke 
kleur en uitstraling krijgen. Door oude verflagen voorzichtig 
te verwijderen, zien we weer iets van de oude luister terug…  
Het zal –helaas- nog jaren duren voordat we een echte 
opknapbeurt kunnen realiseren.  Geld vormt ook hier de 
sleutelpost. Bijgaande foto is gemaakt in augustus 1960; het 
oorspronkelijke altaar is hierop nog te zien… Wellicht krijgen 
we na 50 jaar ons oude vertrouwde altaar weer terug! 

 


