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 Parochie Heilige Willibrordus 
Deken Holtkampstraat 9 
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                                                                                                                     wekelijkse bijlage 
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Zaterdag 22 januari: H. Vincentius  
19.00 uur: woord- en communiedienst met 

voorganger pastoraal werkster Jeanine 
Heezemans, met zang van Missicanto. 

 Misintenties:  
 Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve * 
Cornelis Verhaar- Wilma Hamerlinck en fam.* 
Jobina Vette en ov.fam. * ov.  ouders Remijn-Huige, Rinus en 
Jozien en ov. fam. * Betje,  Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * 
Cornelia Boonman-v.’t  Westende * Krijn de Jonge * Gilles Voet 
en ov. fam. * ov.  ouders Cornelis de Jonge en Cornelia Vette. 
 

 Doop:  
de geplande doop van  a.s. zondag is verplaatst naar een latere 
datum wegens ziekte. 

 Overleden:  
3 december: Gerardus Bek, 75 jaar oud. 
28 december: Peter Raas, 35 jaar. 
02 januari: Jozina (Maria) van Eijkeren- Verdonk, 83 jaar. 
Collecteschema januari 2011: 
22/23 januari: collecte t.b.v. eigen Caritas 
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Zondag 23 januari 2011: 3e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul met 
samenzang. Organist: Wolfgang Nijholt. Liturgische kleur: 
groen. 
 Misintenties: 
 Mari Franse * Magdalena Vermue * Laurentius Rijk-Cornelia 
 Rijk-Vermuë en ov. fam. * Jan Boonman-Adriana Remijn en 
 ov. fam. * Maria en Johanna Martens en fam. * Stien Kroon 
 * Martinus Nijsten en Cornelia Rijk * Frans Courtin en 
 Johanna Pieterse * H. Antonius Abt * Louise van Eijkeren 
 ov. ouders en fam. 
Zondag 30 januari: 4e zondag door het jaar: 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 
Buijssen en zang van het dameskoor. Liturgische kleur: groen. 
 Misintenties:  
 Joke Capello * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * Stien  

Kroon * de meest verlaten zielen * Lauran de Winter en ov. 
fam. * Pieter Pover en ov. fam. * Piet de Jonge * ov. fam. 
Hubrecht Vermuë-de Winter. 

Zondag 6 februari: 5e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Paul 
Verbeek en zang van het dameskoor. Liturgische  kleur: groen  
 Misintenties: 
 Mari Franse *  Stien Kroon * Maria Rosalia Goense-

Uitterhoeve * Lucija Timmerman-Stambulac * 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 * ov. 
Leden van de K.V.O. * Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas 
en An Balleur .    
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Wetenswaardigheden:  

 Inleverdatum misintenties: dinsdag 25 januari a.s.  
 (kosten 10,50)  via  brievenbus bij het parochiecentrum/nr. 9  
  of via Nel de Winter. 

 Ziekenbezoekgroep contactadres  januari 2011:  
Maria van Aert, Blikhoek 3, tel. 351539. 

 

CARITAS-collecte: weekend 22-23 januari  

Het nieuwe jaar is inmiddels weer enkele weken oud en er is al veel 
gebeurd. U hoeft de krant maar open te slaan of naar het journaal te 
kijken en u wordt er direct mee geconfronteerd. Met andere woorden 
de wereld draait door en trekt zich niets aan van een jaarwisseling of 
goede voornemens.  
 
Dat betekent dat ook de aandacht voor degene die getroffen worden 
door een ramp, hongersnood, ziekte of die het niet zo goed hebben als 
u en ik, niet stil mag komen te staan bij het begin van het nieuwe jaar. Zij 
hebben onze voortdurende aandacht én hulp nodig. 
 
In 2011 zal de Caritas 's-Heerenhoek zich ook voor hen blijven inzetten 
binnen de, weliswaar beperkte, mogelijkheden die we hebben, maar 
toch!  
Die inzet is niet alleen gericht op mensen in verre gebieden. Ook dichtbij 
in onze eigen parochie biedt de Caritas ondersteuning aan personen of 
gezinnen die om welke reden dan ook een extra steuntje in de rug nodig 
hebben. Uiteraard doen we dat aan de hand van bepaalde richtlijnen. 
Om privacy reden hoort u hier niets over, maar we doen het wel! 
Tot de meer zichtbare taken van de Caritas behoren bijvoorbeeld de 
ondersteuning van de ziekenwerkgroep, missiethuisfront, het 
regioproject van de gezamenlijke caritassen, de instandhouding van de 
kerkradio, onze jaarlijkse kerstactie, waarbij parochianen van 85 jaar en 
ouder worden bezocht, de vastenactie i.s.m. de school, etc. 
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Om deze taken te kunnen blijven uitvoeren is uw gave belangrijk. Net als 
in 2010 zullen wij bij elke collecte een toelichting geven. Hiermee streven 
wij ernaar om de caritas, meer dan u wellicht van ons gewend bent 
geweest, een gezicht te geven, zodat u weet waar u bijdrage aan wordt 
besteed. 
De collecte van deze week komt ten goede aan de noden in onze eigen 
parochie en dienen ervoor  om onze taken uit te voeren. 
 Uw bijdrage, in woord en daad, is voor ons van grote betekenis en 
draagt er toe bij dat wij een gebaar kunnen maken richting hen die dit zo 
nodig hebben. 

Een enkel woord doet wonderen 
Meer dan men zelf soms weet 

Een daad in drift bedreven  
Geeft licht aan anders leed 
Een enkel woord van liefde 

Stort hoop weer in het gemoed 
Voor wie de wereld nacht was  

Doet slechts een handdruk goed 
Zie niet op heldendaden 

Maar toon waar je ook gaat 
Je medemens te helpen 

Door woord, door steun, door daad. 
 
Namens de Caritas 's-Heerenhoek hartelijk dank voor uw gave. 

Eerste Communievoorbereiding 2011  

Op 31 januari a.s. is de eerste informatieavond voor 
ouders/verzorgers van communicanten. De 
inschrijving loopt binnenkort af; dus het is raadzaam u te melden via 
het secretariaat: 0113-352067 (na 18 uur) of via mail: 
rksheerenhoek@zeelandnet.nl 

Deze avond begint om 20 uur in de parochiezaal te Lewedorp. Meld 
u even aan, als u interesse toont. 


