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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

Overleden:
3 november: Willem de Jonge, 88 jaar oud.
17 november: Piet de Jonge, 72 jaar oud, Van Steestraat 1.
28 november : Catharina (Ka) Bal- van Gestel, 87 jaar oud,
weduwe van Jaap Bal; sinds 2006 woonachtig in ‘de Randhof’ te
Goes ;haar uitvaart was op 2 december in onze kerk, waarna
graflegging op ons kerkhof.
3 december: Gerardus Bek, 75 jaar oud, echtgenoot van Fia Bek,
Deken Tomaslaan 44; op donderdag 9 december zal hij om 13 uur
in Middelburg gecremeerd worden.
Opbrengst extra collectes november:
- 7 november: uitje misdienaars € 198,63
- 14 november: Radboudzondag: € 62,87
- 21 november: dames-herenkoor € 83,60
Schema van extra collectes in november/december:
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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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.
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
* ov. fam. Rentmeester-Martens.
Woensdag 8 december: Maria onbevlekt ontvangen:
geen viering in onze kerk
Donderdag 9 december:
13.00 uur: afscheidsbijeenkomst in crematorium Middelburg
van Gerardus Bek; pastoraal werkster Jeanine Heezemans
is hierbij aanwezig.
19.00 uur: dagkapel H. Maria Magdalenakerk te Goes
eucharistieviering met voorganger pastoor Paul Verbeek
19.30 uurbezinning rond boete en verzoening met
inleiding van pastoor Fons van Hees in Maria
Magdalenazaal; (voor koffie/thee wordt gezorgd).

Wetenswaardigheden:
Inleverdatum misintenties: dinsdag 7 december a.s.
(kosten 10,50) via brievenbus bij het parochiecentrum/nr. 9
of via Nel de Winter thuis.
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Ziekenbezoekgroep contactadres december:
Cathy Dingemanse, Deken Tomaslaan 26,
tel. 352029
Kerkradio: wilt u uw ouders/grootouders
iets speciaals geven voor 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 .
Oliebollenverkoop: carnavalsvereniging ‘de Koenkelpot’ zal
op zaterdag 11 december weer zijn jaarlijkse rondgang maken
vanaf 10 uur om aan alle inwoners van Paerehat oliebollen te
verkopen. ‘Warm’ aanbevolen!
Kerkbijdrage 2010: velen van u hebben hun jaarlijkse bijdrage reeds
overgemaakt, waarvoor dank. Indien u in december uw bijdrage
stort, kunnen we eind 2010 onze boeken hopelijk positiever afsluiten
dan de nu bekende tussenstand. Indien u uw bijdrage van 2011
tegelijker overmaakt, kunt u wellicht meer belastingtechnisch
voordeel behalen bij de aangifte. Meer weten? Even een berichtje en
het parochiebestuur helpt u verder.

Actie Solidaridad/Adventsactie:

Cacao is puur geluk. Althans, de serotonine in chocolade wekt in
onze hersenen een gevoel van euforie op. Dat geluksgevoel is
bij veel cacaoboeren nét iets minder.
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Slechte arbeidsomstandigheden op veel cacaoplantages zijn
inmiddels tot de media doorgedrongen. Een stuk minder
bekend is dat cacao een rainforest killer is. In Ivoorkust is bijna al
het tropisch regenwoud gekapt voor de landbouw en verbouw
van cacao.
UTZ CERTIFIED, Solidaridad en een groep grote bedrijven in de
cacaosector zijn in 2008 de samenwerking aangegaan met
lokale partners in Ivoorkust en Ghana. Doel van die
samenwerking is de verduurzaming van de cacaoteelt. Na een
kleine twee jaar is in november 2009 de eerste UTZ
gecertificeerde cacao opgeleverd. En steeds meer grote
cacaoverwerkende bedrijven komen in beweging. Als eerste
heeft MARS toegezegd dat het uiterlijk in 2020 alleen
nog verantwoorde cacao wil verwerken. Dat zet zoden aan de
dijk want MARS verwerkt ongeveer tien procent van de
wereldcacaoproductie.
Kerstgezinsviering: 25 december: gewijzigde aanvangstijd!
Op Eerste Kerstdag staat er om 10 uur een gezinsviering
gepland: ‘voor God is alles mogelijk’. Kinderen worden zoveel
mogelijk in deze viering van woord en communie betrokken.
Wij hopen naast veel jonge gezinnen, ook veel parochianen te
begroeten.
Parochiekalender/parochiegids 2011: op zondag 2 januari zal
tijdens de viering van 9 uur de eerste parochiegids/-kalender van
het nieuwe jaar worden aangeboden. Na afloop kunt u deze
handige planner meenemen. De nieuwe uitgave ligt de hele
maand januari achter in de kerk voor
belangstellenden klaar. Dit jaar mochten we
297 exemplaren uitreiken.
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