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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                             

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
November en december zijn ook de maanden waarin u evt. uw 

jaarlijkse kerkbijdrage ‘kerkbalans’  nog kunt voldoen. 

 Overleden:  
15 oktober: Catharina Paree,  oud: 91 jaar; Ter Weel te Goes. 
19 oktober: Petrus Faes,84 jaar,  Theresiaplein 15 ’s-Heerenhoek 
25 oktober: Jozina Johanna Ars-Smits, 90 jaar, weduwe van 
Bastiaan Ars, Nassauweg 26 ’s-Heerenhoek. 
3 november: Willem de Jonge, woonachtig te Poelwijck,  88 jaar 
oud; op maandag 8 november zal hij na de gezongen 
uitvaartdienst in onze kerk, op het kerkhof worden begraven.  
 
Opbrengst extra collectes in oktober/november:  
- 23/24 oktober: regionale Caritas. € 128,93 
- 2 november: collecte t.b.v. watertappunt kerkhof: € 241,85 
- 2 november: kosten viering/gedachtenislicht: € 249,69 
Schema van extra collectes in november: 
07 november: Willibrordzondag: t.b.v. misdienaarsuitje 
14 november: Radboudzondag: (landelijk) 
21 november: Cecilia-zondag: t.b.v. dames- en herenkoor 
27/28: Eerste Advent: actie Solidaridad 
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Zondag 7 november: Willibrordzondag 
9 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul 
en zang van het dames- en kinderkoor.  
Liturgische kleur: wit. 
Misintenties:  
Lucija Timmerman-Stambulac * Maria en Johanna 
Martens en fam. * Stien Kroon * lev. Leden Gedurige 
Aanbidding * ov. fam. Martens-Verschragen en 
Evers,Ko en Corrie * Sjef Bordui-Maria de Vos en ov. 

fam. * Johannes Smits en ov. fam. * Anthonia Vermue en 
ov. fam. * Bas en An Balleur * Jrgt. Adrie van den Dries * 
Jan van den Dries-Margaretha Vermuë en ov. fam. * 
Marinus Nijsten en Josina Rijk. 

 
Maandag 8 november: 
10.30 uur: uitvaartdienst van Willem de Jonge, voorganger is 

pastor Tom Brooijmans en zang van Maranathakoor.  
  

Zondag 14 november: 33e zondag door het jaar 
9 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie Buijssen 

en zang van het herenkoor. Liturgische kleur: groen. 
  Misintenties:  
 Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * ov.ouders 

Marinus Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * Cornelis 
Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Frans Courtin en 
Johanna Pieters * Stien Kroon * ov. fam. Martens-Buteijn * 
Laurentius Priem en ov. fam. * ov. fam. Vermue-Priem * 
Anthonia Remijn en ov. fam. * Fridus Tempelaar en ov. fam. 
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Wetenswaardigheden:  

 Inleverdatum misintenties: dinsdag 16 november a.s.  
 (kosten 10,50)  via  brievenbus bij het parochiecentrum/nr. 9  
  of via Nel de Winter thuis.  
 

 Ziekenbezoekgroep contactadres  
november: 
mevr. Saar de Jonge- van Eijkeren, 
Kuijpersdijk 12, tel. 351393  

                                       

 

De elfde van de elfde.. 

Op 11 november start het carnavalsseizoen 2010-

2011 met een openbare vergadering in Oriënt 

Express,  Heerenstraat. De nieuwe prins en zijn 

raad van Elf worden dan gepresenteerd; aanvang 

21 uur. De toegang is gratis. 

50 jaar Koenkelpot 

Op 20 november is er, in het kader van het gouden jubileum 

van de carnavalsstichting ‘de Koenkelpot’ een 

cabaretavond in ‘de Jeugdhoeve’. Aanvang 20 uur. De zaal 

is al open vanaf 19.30 uur. Entree € 10.- Er zijn slechts 170 

kaarten beschikbaar … vol=vol. 

 

Bedankt: bloemengroep 

In onze parochie zijn twee bloemengroepen actief. Een van 

beide groepen, bestaande uit de Ria de Jonge,  Kit Moison 

en Neeltje Traas,  heeft te kennen gegeven te stoppen. 

Rosa Croes heeft namens het bestuur de dames bedankt 
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voor hun jarenlange samenwerking en hun trouwe inzet 

inzake versiering van de kerk . Uiteraard werd onze dank 

overgebracht met een bloemetje! 

Een nieuwe groep is inmiddels aangetreden: de dames 

Liesbeth Stokx,  Rosina van den Boom en  Lian Boonman 

willen samen met de andere groep de taak overnemen. 

Kerstmis zal de eerste grote opdracht van deze beide 

groepen zijn…. We wensen alle medewerkers succes toe. 

 

Medewerkers gezocht:  

 Ons kerkgebouw stelt ons in staat grote groepen mensen 

een zitplaats te bieden. Op normale zondagen zijn er een 

gemiddeld 145 kerkgangers    (weekend-gemiddelde); maar 

bij speciale gelegenheden, zoals Kerstmis of een bijzonder 

uitvaartdienst  zijn 300-400 mensen geen uitzondering. 

Veiligheid en toegankelijk dwingen het bestuur regelmatig 

plannen bij te stellen. Met name de toegang tussen zijpad 

en middenschip zijn nogal nauw; zeker voor hen die gebruik 

maken van een invalidenwagentje. In overleg met 

inspectiedienst bekijken we of we iets aan dat 

knelpunt kunnen doen. Sommige banken zijn 

aan revisie toe en hiervoor zoeken we handige 

mannen/vrouwen, die een paar uurtjes willen 

meedenken/-werken. Heeft u interesse, graag 

een reactie naar Henk Postema (354038). 

Uiteraard staan we open voor elke vorm van 

samenwerking…                                                   

houd onze parochie levend/levendig! 


