
jaargang 38 week nummer 41 zondag 10 oktober 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 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 * Lauran de Winter en ov. 
fam. * Krijn de Jonge * Laurentius Rijk en Maria Menheere * 
Stien Kroon * Filip Dojcinovski . 

. 

 

 
 

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

 Schema van extra collectes in oktober  
- 23/24 oktober: regionale Caritas. 
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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. . 

 

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 * Roos Claessens-
Courtin * ov. ouders Marinus Ars-Cornelia Geus en fam. * 
ov. ouders Marinus van Gessel-Serafina Mattens en fam. * 
Maria Mattens en Leonardus Mattens * ter ere van de H. 
Antonius * Piet Verbart * uit dankbaarheid * ov. families 
Bierens, van de Vrie en Vermuë * Jannetje de Jonge 
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Maandag 17 oktober: H. Lucas, evangelist 
geen viering in onze kerk. 
Zaterdag 23 oktober: 
19.00 eucharistieviering met voorganger pater Paul en 
zang van Missicanto. Liturgische kleur: groen. 
Misintenties: 
Jobina van den Dries * ov. ouders Willem van ’t Westeinde 
en Paulina de Baar * Jobina Vette en ov. fam. * Betje, Pieter 
en Janna Rijk en ov. ouders * ov. ouders Harry Soeters en 
Margaretha de Jonge * Aalbrecht van den Dries-Jobina de 
Jonge en ov. fam.  
Zondag 24 oktober: 30e zondag door het jaar 
Wereldmissiedag 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 
Buijssen en zang van het dameskoor. 
Misintenties:  
Harry Verhoeven en Dina Verhoeven-de Jonge * Magdalena 
Vermue * ov. ouders Willem van ’t Westeinde en Paulina de 
Baar * Laurentius Rijk-Cornelia Rijk-Vermuë en ov. fam. 

 Louise van Eijkeren ov. ouders en fam. * Nicolaas Boonman 
en Elisabeth de Jonge * Willem Remijn-Clasina Rijk en 
Jobina Almekinders * Stien Kroon. 

 
Wetenswaardigheden:  

 Inleverdatum misintenties: dinsdag 12 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. 
Tussen november en maart 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.  
  

 

Wereldmissiedag: Missiezondag gaat terug op de missionaire 
beweging in de 19e eeuw. Missiecongregaties ontstonden en 
in 1926 wees Paus Pius XI de een na laatste zondag van 
oktober aan als Wereldmissiezondag. 

Op deze zondag wordt in alle 
kerken aandacht besteed aan 
het missiewerk over de gehele 
wereld. Speciale aandacht 
voor de  katholieke kerk in 
Ethiopië. De Rooms - 
Katholieke Kerk vormt een 
kleine minderheid in Ethiopië 
en bestaat uit ongeveer 
500.000 tot 750.000 mensen, 
0,7 % van de bevolking. 
Ondanks dat kleine aantal is ze 
zeer actief op sociaal 
maatschappelijk gebied. Na de 
overheid is de kerk de tweede 

organisatie die zich inzet voor ontwikkelingswerk, scholing, 
zorg voor de armen, ziekenhuizen, etc. 

 


