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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, weduwnaar van Helena de Jonge- 
de Winter, 88 jaar oud..  
 
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 
- 7 november: uitje misdienaars € 198,63 
Schema van extra collectes in november: 
14 november: Radboudzondag: (landelijk) 
21 november: Cecilia-zondag: t.b.v. dames- en herenkoor 
27/28: Eerste Advent: actie Solidaridad 
 

 
 



jaargang 38 week nummer 46 zondag 14 november 2010 
 

2 

 

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. 

 
Zaterdag 20 november:  
19.00 uur: Byzantijnse viering met voorganger pater Paul en 

muzikale ondersteuning van het Tjoedakoor. 
 Misintenties: 
 Mari Franse * ov. Leden Gedurige Aanbidding * Ko van den 

Dries, ov. ouders en zussen Jo en Corrie * Jrgt. Jan Schrieks 
* ter herinnering aan Rinus Rijk * Nicolaas Boonman en 
Elisabeth de Jonge * Johannes Vermue en Catharina 
Almekinders. 

 
Zondag 21 november: Christus, Koning van het Heelal, 34e en 

laatste zondag van het kerkelijk jaar.  
9 uur: eucharistieviering met voorganger 

pastor Harrie Buijssen en zang van het 
dames- en herenkoor, vanwege Cecilia. 

 Misintenties:  
 Jrgt. Frans Traas-Apolonia Moison, zoon 

Piet en schoondochter Corrie Traas-
Stokx * Laurentius Rijk-Cornelia Rijk-Vermuë en ov. fam. * 
Stien Kroon * Cornelia Rijk * 
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 Sjef Bordui-Maria de Vos  en ov. fam. * Tilly Vermue-Joossen 
* Cornelis Vermuë  en Cornelia Vermuë-van Stee * Pieter 
Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * Louise van 
Eijkeren ov. ouders en fam. * Jaap Vermue * Willem Remijn-
Clasina Rijk en Jobina Almekinders * ov.fam. M.Boonman-
Jasperse * Marinus Rijk en dochter Tonnie. 

 
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  

                                       

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. 

 

Mariavlag  

Het bisdom van Breda heeft parochies 
een vlag gegeven met daarop  een 
afbeelding van Maria 
Tenhemelopneming. Maria 
Tenhemelop- neming (15 augustus) is 
het patroonsfeest van het bisdom van 

Breda. De rode vlag is gebaseerd op het beeldmerk dat werd ontwikkeld  
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vanwege de bisdombedevaart naar Lourdes in 2009.  De vlag is bestemd 
voor parochies die in oktober of mei en op andere momenten in het jaar 
speciale aandacht hebben voor Maria. De vlaggen werden meegegeven 
aan de pastorale beroepskrachten van de parochies op de Nobelaerdag 
van 6 oktober 2010. Communicatieregisseur Daphne van Roosendaal 
over de vlag: “Het gewone logo van het bisdom van het bisdom van 
Breda toont drie vlakken, die staan voor de drie dekenaten. Op de vlag 
staan de drie kruisen voor de verbondenheid van mensen in de drie 
dekenaten rond Maria als patroon van het bisdom.”  
Het ligt in de bedoeling deze vlag in de maanden mei en oktober 
zichtbaar op te hangen in onze kerk, of zelfs daarbuiten in de 
vlaggenmast.  
 
Vesperviering Zierikzee 
De vesperviering van 19 november te Zierikzee waarin bisschop v.d. 
Hende voorgaat, samen met pastoor Paul Verbeek, begint niet om 16.00 
uur begint maar om 15.30 uur. 
 

Vrijwillgers gevraagd: 
We zijn altijd op zoek naar mensen, die ons willen 
helpen bij het opknappen van kerkelijke inventaris. 
Tot nu toe heeft zich één vrijwilliger gemeld, waarmee 
we erg blij zijn. Meer weten? Neem contact op met 
Henk Postema, tel. 354038. 

 
Radboudzondag:  14 november extra collecte 
 
Radboudzondag: van oudsher is dat de dag dat in parochies wordt 
gecollecteerd voor het werk van de Radboudstichting, die zich al sinds 
1905 inspant voor de vorming van jonge mensen. De Radboudstichting 
veranderde eerder dit jaar haar naam in Stichting Thomas More. Dat was 
noodgedwongen: er was teveel naamsverwarring ontstaan met de 
Radboud Universiteit in Nijmegen. Maar haar inzet voor jongeren blijft 
onveranderd. En zij blijft uw steun vragen, via de collecte van 
Radboudzondag, dit jaar op 13 en 14 november 2010. 


