jaargang 38

week nummer 50

zondag 12 december 2010

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.
3 december: Gerardus Bek, 75 jaar oud.
Opbrengst extra collectes december:
- 05 december: pepernotencollecte kinderkoor: volgt
- Solidaridad: tussenstand: € 108,02
Schema van extra collectes in november/december:
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
Let op: op 12 december staat er achterin de kerk een mand, waarin u een
bijdrage kunt stoppen voor de kerstactie Egidius te Antwerpen. U kunt
opvouwbare paraplu’s, koekjes of bonbons in feestverpakking, agenda’s
voor 2011 of een geldelijke bijdrage geven. Op 15 december brengen we
de spullen via Heinkenszand naar Antwerpen.
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Zondag 12 december: 3e adventszondag: ‘Gaudete’
9.00 uur: viering van Woord en Communie met
voorganger pastoraal werkster Jeanine Heezemans
en zang van het herenkoor.
Misintenties:
Mari Franse * Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve
* Lucija Timmerman-Stambulac * Bas Remijn *
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 Pieterse * Stien Kroon * Johannes Smits en ov.
fam. * ov. fam. Vermue-Priem * Hugo Ars en Magdalena
Ars- Rijk * Marinus Nijsten en Josina Rijk * Lourentius
Oosthoek en ov. fam. * Albrecht Remijn-Johanna Boonman
en ov. kinderen * Willem Witkam en fam.
Donderdag 16 december: kerstviering Don Boscoschool in onze
kerk (vanaf 18.15 – 19.30 uur) met Jeanine Heezemans.
Vrijdag 17 december: kerstviering KBO in onze kerk om 13 uur.
Voorganger is pastoor Paul Verbeek; zang van het dameskoor.
Zaterdag 18 dec.: zaterdag in de derde week van de Advent
19.00 uur: eucharistieviering/kindernevendienst met
voorganger pastor Harrie Buijssen;zang: dameskoor.
Misintenties:
fam. C. Boonman-van Stee en Verdonk * Pieter Boonman *
ov. Leden Gedurige Aanbidding * Ko van den Dries ov.
ouders en zussen Jo en Corrie * Jeroen Vette en Jozina Rijk
* Jan van den Dries-Margaretha Vermuë en ov. fam.
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Zondag 19 december: 4e adventszondag:
9.00 uur: viering van woord en communie
Met voorganger Wiel Hacking en
samenzang/orgelspel
Misintenties:
Koos Koens-Voet * Adrianus Franciscus
Franse en Wilhelmina Franse-Franse *
Cornelia Rijk * Stien Kroon * Cornelis Vermuë en Cornelia
Vermuë- van Stee * Pieter Vermue en Adriana Rentmeester
en ov. fam. * Louise van Eijkeren en ov. ouders.
Vrijdag 24 december: kerstavond/kerstnacht
23.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie
Buijssen en zang van het dameskoor.
Misintenties:
Eduard de Moor en Clazina de Moor-de Jonge * Cornelis de
Jonge * Joke Capello * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck
en fam. * ov. ouders Bart en Janna Geijs-Franse * Stien
Kroon * ov. Leden van de K.V.O. * Marien Nuijten * Han van
den Dries * Laurentius de Jonge-Mina Beulens en ov. fam. *
Jan Rentmeester-Catharina de Jonge en dochter Marijke *
Jan Franse-Johanna van ’t Westende, Jan, Ko en Janny *
Harry Verhoeven en Dina Verhoeven-de Jonge * Catharina
Paree * Julia Polfliet-Viskens * ov. ouders de Jonge-de
Jonge * ov.ouders Johannus Janse en Margaretha Jansev.’t Westeinde * Jacobus v.’t Westende en Jacomina
Moison.
Zaterdag: 25 december: Kerstmis, geboorte van Jezus Christus
10.30 (!) uur: gezinsviering met voorganger pastoraal werkster
Jeanine Heezemans, met zang van kinderkoor ‘Esperanto’
en gemengd koor ‘Missicanto’.
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Misintenties:
Jacobus de Hond-Cornelia de Hond-v.d.Dorpel,zoon Sjaak
en ov. fam. * Jrgt. Maria van Eijkeren-Remijn en ov. fam. *
Adrianus Franciscus Franse en Wilhelmina Franse-Franse en
ov. fam. * Adriaan Rijk-Dymphna Lodiers en zoon Rinus *
Joke Capello * Laurentius Rijk-Cornelia Rijk-Vermuë en ov.
fam. * Laurentius Ars en Adriana Ars-Joosen * Adriaan
Goense-Elena Ars en ov. fam. * Jobina Vette en ov. fam. *
Gerardus Moison en Jacomina Raas * Betje, Pieter en Janna
Rijk en ov. ouders * Sjef Bordui-Maria de Vos en ov. fam. *
ov. fam. Martens-Buteijn * Tilly Vermue-Joossen * Bas en
An Balleur * ov. fam. Hubrecht Vermuë-de Winter * Conny
Limonard * Jaap Vermue * Jan Schrieks * Fridus Tempelaars
en ov. fam. * Lourentius Oosthoek en ov. fam. * Jaap van
de Plasse en ov. fam. * Hubrecht Westdorp-Margaretha
Westdorp-Franse en zoon Joost * Roel Franse * Tiny GeijsPeperzak.
26 december: tweede kerstdag/
H. Familie:
9.00 uur: eucharistieviering met
voorganger pastor Tom
Brooijmans en zang van het
dames- en herenkoor.
Misintenties:
Magdalena Vermue * Mari Franse * Jan Boonman-Adriana
Remijn en ov. fam. * Laurentius Boonman-Vermue en ov.
kinderen * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * Frans
Courtin en Johanna Pieterse * de meest verlaten zielen *
Lauran de Winter ov. grootouders en fam. *
Jan Stokx en dochter Elly.
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13.00- 17.00 uur: kerststallentocht; onze kerk is –samen met
andere katholieke kerken in de regio- open voor bezoek
aan de kerststal.

Wetenswaardigheden:
Inleverdatum misintenties: dinsdag 14 december a.s.
(kosten 10,50) via brievenbus bij het parochiecentrum/nr. 9
of via Nel de Winter thuis.
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 .
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.
Adoptieplan kerstbomen:
Gun uw kerstboom een tweede leven
Wellicht heeft u al gemerkt dat we dit jaar een
geweldige kerstboom in onze kerk mogen hebben.
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Dankzij de gift van een inwoner konden we deze boom
‘overnemen’ en gratis (met vereende krachten van vrijwilligers)
in onze kerk plaatsen. De boom krijgt na een leven in een
achtertuin nog een ereplaats, vòòr in onze kerk… Men kan
zeggen en denken wat men wil, maar deze vorm van
samenwerking tussen parochie en gelovigen is hartverwarmend.
Er zijn nog veel meer mogelijkheden….
Wie dit jaar een kerstboom met kluit koopt en
besluit deze na de feestdagen weg te doen ,
mag contact opnemen met Rinus Franse
(telefoon 351869 na 18.00 uur). Rinus wil als
voorman van de kerkhofwerkers deze bomen
op een bepaalde plaats op het kerkhof
planten om deze vervolgens de komende
jaren in de kerk te kunnen hergebruiken.
Kerststal 2010
U, als oplettende kerkganger, zal het direct opmerken: er staat
een andere kerstgroep achter in de kerk?
Inderdaad; we hebben getracht de kerstgroep, die we in 2008
hebben aangekocht, te completeren met de herders, die er
normaliter bij horen. Dat is ons in 2009 en ook niet in 2010
gelukt. Via sympathieke kanalen kregen we een aanbod om dit
jaar een authentieke houten kerstgroep te exposeren in onze
kerk. Qua stijl past deze beeldengroep prima in ons interieur.
Vandaar: eenmalig een kerstgroep van elders. Wees gerust: de
andere kerstgroep blijft behouden en wordt misschien in de
nabije toekomst als buiten-kerstgroep gebruikt. Deze traditie
was er in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw ook al;
men zette de kerststal rond de brandvijver, nabij de kerk.
Getuige bijgaande foto die in december 1962 werd gemaakt. We
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zijn op zoek naar een geschikte locatie, die vandaal-ongevoelig
is…want (helaas) tijden veranderen; ook in ’s-Heerenhoek.

kerststalbezoek:
op maandag
13 december
zullen
onderbouwleerlingen van
Don Bosco
onze kerststal
’s middags
bezoeken.
Kerstconcert: 17 december 20.oo uur
Het Bevelands Kerstkoor houdt vrijdag 17 december om 20 uur
een grote volkskerstzang in onze kerk. Fanfare Sint Caecilia
verleent haar medewerking. Het kerstkoor is samengesteld uit
leden van het christelijk gemengd koor ‘Harpe Davids’uit
Colijnsplaat; het interkerkelijk Regiokoor ‘Jubilate Deo’ uit
Borssele; het Bevelands Vrouwenensemble ‘Cantando’ uit Goes
en enkele gastleden (waaronder ook leden van ons eigen
kerkkoor). Het koor wordt gedirigeerd door mevrouw Willy
Feijtel-Bout en op het orgel speelt Sander Littel.
Entree: gratis, maar we rekenen op een vrijwillige bijdrage ter
bestrijding van alle onkosten.
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Actie Solidaridad/Adventsactie:

Goud is waardevol en een gouden sieraad heeft vaak een
bijzondere betekenis. Helaas brengt goudwinning grote schade
toe aan mens en milieu en zien goudmijnwerkers maar weinig
terug van de werkelijke waarde van hun goud.
Solidaridad ziet dat het beter kan en werkt, samen met
mijnbouwgemeenschappen, mijnbouwers en juweliers, aan de
ontwikkeling van Goed Goud.
(Foto: Ingrid MacDonald/ OxfamAUS)
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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