
jaargang 38 week nummer 48 zaterdag 27 november 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                             

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

jaarlijkse kerkbijdrage ‘kerkbalans’  nog kunt voldoen. 

 Overleden:  
19 oktober: Petrus Faes, 84 jaar,  Theresiaplein 15 ’s-Heerenhoek 
25 oktober: Jozina Johanna Ars-Smits, 90 jaar, Nassauweg 26 ’s-
Heerenhoek. 
3 november: Willem de Jonge,  88 jaar oud. 
17 november: Piet de Jonge, 72 jaar oud,  Van Steestraat 1. 
Opbrengst extra collectes november:  
- 7 november: uitje misdienaars € 198,63 
- 14 november: Radboudzondag: € (volgt) 
- 21 november: dames-herenkoor € 83,60 
Schema van extra collectes in november/december: 
27/28: Eerste Advent: actie Solidaridad 
05 december: pepernotencollecte vanwege kinderkoor 
12 december: actie Solidaridad 
18 december: actie Solidaridad 
19 december: actie Solidaridad 
24 december: actie onderhoud kerk & kerstversiering 
25 december: actie onderhoud kerk & kerstversiering 
26 december: collecte t.b.v. kerststal 
31 december: collecte onderhoud kerk & restauratie altaar 
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Zaterdag 27 november: 
19.00 uur eucharistieviering/kindernevendienst met 
voorganger pater Paul en zang van ‘Missicanto’. 
Misintenties: 

 Jobina van den Dries * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck 
en fam. * Jobina Vette en ov. fam. * ov. ouders Remijn-
Huige,Rinus en Jozien en ov. fam. * Cornelia Boonman-v.’t 
Westende * Marien Nuijten * Krijn de Jonge * Paul en Rinus 
Raas en ov. fam. * Aalbregt Knuit en Dina van Gessele * 
Cathrien van Gessele * Jrgt. Gilles Voet en ov. fam. * 
Cornelis de Jonge-Cornelia Vette en ov. fam. 

Zondag 28 november: Eerste Adventszondag  
9.00 uur: dienst van woord en communie met 

voorganger pastoraal werkster Jeanine  
Heezemans met zang van het dameskoor. 

 Misintenties: 
 Magdalena Vermue * Mari Franse * Joke  Capello * Jan 
 Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Bastiaan de Jonge 
 en Catharina Rijk * Frans Courtin en Johanna Pieterse * 
 Stien Kroon * de meest verlaten zielen * ov. fam. Hubrecht 
 Vermuë- de Winter * Jan en Leune van ’t Westende en ov. 
 fam. * Adrie Moison ov. ouders en fam. * Lauran de Winter 
 en ov. fam. * Laurentius Rijk en Maria Menheere * Piet de 
 Vos en ov. fam .   * Cornelis  Rentmeester-Cornelia v.'t 
 Westeinde en Leo. 
 
Zondag 5 december: Tweede Adventszondag  

 9.00 uur: eucharistieviering met voorganger 
pater Paul met zang van kinderkoor ‘Esperanto’. Na afloop 
koffiehoek.  Extra ‘pepernoten’collecte voor het jaarlijkse 
uitstapje van het kinderkoor. 
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 Misintenties:  
 Adrianus Franciscus Franse en Wilhelmina Franse-Franse * 

Jan Stokx en dochter Elly * Stien Kroon * ov. Leden 
Gedurige Aanbidding * ov.fam. Martens-Verschragen en 
Evers, Ko en Corrie * Sjef Bordui-Maria de Vos en ov. fam. * 
Pieternella Johanna Verdonk-van ’t Westende * Anthonia 
Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * fam. Jaap de 
Jonge en ov. kinderen * Jan Engelbert en dochter Andrea. 

  

 Inleverdatum misintenties: dinsdag 30 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  

 december: Cathy Dingemanse,  Deken 
Tomaslaan 26, tel. 352029 

 

 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 .          

 Actie Solidaridad/Adventsactie 
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 De opbrengst van de extra collecte in dit weekend is bestemd voor 
Solidaridad.  
Mexicaanse koffieboeren zeiden het in 1986 duidelijk: 
'Bedankt voor jullie hulp, maar liever hebben we een eerlijke 
prijs voor onze koffie.' Daarop richtte Solidaridad Max 
Havelaar op. En introduceerde een paar jaar later Oké-fruit.  
Eerlijke en duurzame handel is het beste middel om de 
levensstandaard van mensen in ontwikkelingslanden 
structureel te verbeteren. Je eigen inkomen verdienen is de 
basis voor een goed bestaan. Veel boeren in 
ontwikkelingslanden krijgen die kans niet. Boeren ontvangen 
lage prijzen voor hun producten en moeten  dure chemische 
bestrijdingsmiddelen gebruiken. Op plantages en in 
naaiateliers zijn lonen laag en arbeidsomstandigheden slecht. 
Veel producenten in ontwikkelingslanden hebben nauwelijks 
toegang tot de wereldmarkt. 
Met uw bijdrage worden boeren getraind  in nieuwe 
landbouwtechnieken en  coöperaties  opgezet.  Solidaridad 
werkt in de hele keten: van producent tot consument  en van 
grondstof tot eindproduct. Doel is dat eerlijke en duurzame 
handel vanzelfsprekend wordt en producten op mens- en 
milieuvriendelijke wijze gemaakt worden.  
Boeren en arbeiders staan centraal en worden gesteund bij 
hun streven naar een menswaardig bestaan. Miljoenen 
boeren en hun families in ontwikkelingslanden profiteren 
daarvan. 
Ook hiermee biedt de Caritas ondersteuning in de gedachte:  
geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag. Leer een 
man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven. Uw gave 
wordt dus besteed aan een duurzame economie. 
Namens de Caritas hartelijk dank. 
             

http://www.solidaridad.nl/node/6
http://www.solidaridad.nl/node/6
http://www.solidaridad.nl/node/20

