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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. 
17 november: Petrus (Piet) de Jonge, echtgenoot van Annie de 
Jonge-Raas, 72 jaar oud, woonachtig Van Steestraat 1. 
Uitvaartdienst vindt plaats op maandag 22 november om 14.45 
uur in onze kerk; waarna crematie te Middelburg.  
 
Opbrengst extra collectes november:  
- 7 november: uitje misdienaars € 198,63 
- 14 november: Radboudzondag: € (volgt) 
Schema van extra collectes in november: 
21 november: Cecilia-zondag: t.b.v. dames- en herenkoor 
27/28: Eerste Advent: actie Solidaridad 
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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 

pater Paul 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 * 

 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.  

 

Maandag 22 november: H. Cecilia, maagd en martelares.  
14.45 uur: gezongen uitvaartdienst van Piet de Jonge; 

voorganger pastor Tom Brooijmans en zang van het 
Maranathakoor.  Na afloop van de dienst vindt de crematie 
plaats te Middelburg. 
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Wetenswaardigheden:  

Collecte dames- herenkoor:  
 Het is een goede gewoonte om 

op/rond de feestdag van Cecilia,  
patrones van de zangkoren, de koren 
te herdenken en te bedanken voor 
hun tomeloze inzet. Afgelopen 
donderdag 18 november gingen alle 
leden van beide koren naar een 
concert van André Rieu in Antwerpen. 
Middels een extra collecte proberen 
we de gemaakte kosten te 
compenseren.  Wij gunnen de dames en heren niet alleen 
een concert, maar na afloop is er voor de leden een 
koffiehoek, voor in de kerk.  Via uw gave hopen we koffie 
met koek te kunnen presenteren. 

 Inleverdatum misintenties: dinsdag 23 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  
 

 Kerkradio: wilt u uw ouders/grootouders iets speciaals geven 
rond Sint en Kerstmis?  Denk dan eens aan de mogelijkheid 
van kerkradio. Voor vijf euro per maand (exclusief 
telefoonkosten) zijn alle diensten en vieringen in onze kerk 
direct of later te beluisteren. Meer weten: bel Rinus de Jonge, 
tel. 351393 .                                   
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samenwerking parochies in de regio’s  
De komende periode 2011-2012 zal er nog meer aandacht 
besteed worden aan onderlinge samenwerking tussen de regio 
‘de Bevelanden & Schouwen-Duiveland’, waar onze parochie 
deel van uit maakt en de regio ‘Walcheren’, die sinds 1 januari 
2010 bestaat uit één parochie: de Mariaparochie  
(Vlissingen/Middelburg).  Het verzoek van de bisschop tot een 
meer samenwerking zal tot gevolg hebben dat er straks sprake 
kan zijn van twee parochies (Walcheren en de Bevelanden 
/Schouwen-Duiveland) en dat de huidige parochies worden 

omgevormd tot parochiekernen. Onze parochie zal 
ernaar blijven streven zoveel mogelijk eigen identiteit 
en karakter te bewaren, binnen het verband.  In een 
vorig overleg kreeg ieder parochiebestuur een 
bouwsteen aangeboden, met daarop een brandende 

kaars; samen bouwen aan eenheid symboliserend.  Nu kregen 
we een amaryllis; voor velen een bekende plant: groeiend vanuit 
een kern (bol) fier de lucht in, met een eigen kleur. Dit 
onderstreept de eigenheid die veel –huidige- parochies 
nastreven.  
Het bisdom staat die mogelijkheid binnen kaders ook toe. Wij 
houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen. 
 

Vrijwilligers 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. 

 


