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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        

 
Kerstwens 2010 
Tekst gebaseerd op Jesaja 9,1-4 

God van Licht, 
U sprak Licht  
en het was Licht. 
Uw schepping kon gaan 
groeien en bloeien. 
Wij, mensen weten vaak niet 
hoe we dit licht moeten 
verder dragen. 
Wij bidden u om open ogen, 
die zien waar het licht nodig 
is. 
Wij bidden U om open 
handen, 
die het licht dragen tot in de 
uithoeken van de aarde. 
Wij bidden U om een open 
hart, dat wij uw Licht in Jezus 
ontvangen. 
Amen. 
Parochie Heilige Willibrordus ’s-Heerenhoek wenst u oprecht een Zalig Kerstfeest en 
een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar. 
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Vrijdag 24 december: kerstavond/kerstnacht 
23.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 

Buijssen en zang van het dames- en herenkoor; muzikale 
ondersteuning van het blazersensemble (leden fanfare Sint 
Caecilia) 

  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 Janse-
v.’t Westeinde * Jacobus v.’t Westende en Jacomina 

 Overleden:  
17 november: Piet de Jonge, 72 jaar oud,  Van Steestraat 1.  
28 november : Catharina Bal- van Gestel, 87 jaar oud. 
3 december: Gerardus Bek, 75 jaar oud. 
Schema van extra collectes in november/december: 
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 
Dank voor uw bijdrage aan de kerstactie van Egidius Antwerpen 
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Moison * ov. ouders Paree-Martens, Jan en Toos * Arjaan 
de Jonge * Janes Raas en Francina Traas * Jan Smulder en 
dochter Eleen * Job Rijk en Mientje Huige * Jan Franse en 
ov. ouders * Corrie Traas-Stokx * Milou Steinmeier, vader, 
moeder en broer. 

 
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’. Liturgische kleur: wit. 

 Op het priesterkoor zijn  plaatsen gereserveerd voor het 
kinderkoor (pastoriezijde); gelieve hier niet plaats te nemen. 

 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 Geijs-
Peperzak * Jan Hazen. 

 
26 december: tweede kerstdag/  
H. Familie:  
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9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 
Brooijmans en zang van het dames- en herenkoor. 
Liturgische kleur: wit. 

 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. * Cornelis Rentmeester, 
Cornelia v.t. Westeinde en Leo * Jan Stokx en dochter Elly * 
ov.fam. Rentmeester-Martens 

   

  13.00- 17.00 uur: kerststallentocht; onze kerk is –samen met 

andere katholieke kerken in de regio- open voor bezoek. U bent 
van harte welkom. Tussen 14-15 uur zal Wolfgang Nijholt een 
kerstconcert op orgel en piano verzorgen; daaromheen, tussen 13-
13.45 en tussen 15.-16 uur wordt er voor de jeugd een kerstfilm 
vertoond op een groot beeldscherm. Voor alle bezoekers is er 
gratis koffie, chocomelk of glühwein beschikbaar 
 

31 december 2010:  Oudjaar/ H. Silvester 
19.00 uur: Oudejaarsviering met voorganger pater Paul, met 

medewerking van Missicanto en fanfare Sint Caecilia; 
liturgische kleur: wit 

 Misintenties:  
 Eduard de Moor en Clazina de Moor-de Jonge * Martien  van 
 Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam * ov. ouders Frans Traas-
 Apolonia Moison, zoon Piet en schoondochter Corrie Traas-
 Stokx * Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve * ov. ouders Bart en 
 Janna Geijs-Franse * Jan Schrieks * Jan Werri en ov. fam. * Huib 
 van ’t Westeinde en ov. ouders * Leny de Winter-Vermuë * ov. 
 ouders Gerard Peperzak-Johanna Bal en dochter Tiny * ov. 
 ouders Paree-Martens,  Jan en Toos * Pieter van de Pas en ov. 
 fam.* Marien de Vos-Maria Rentmeester en ov. fam. 
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Zondag 2 januari 2011: Openbaring des Heren 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 
van het dameskoor. Liturgische kleur: wit. 
 Misintenties: 
 Eduard de Moor en Clazina de Moor-de Jonge * ov. ouders 

Willem v.’t Westeinde en Paulina  de Baar * Joke Capello * 
Jacobus de Hond-Cornelia de Hond v.d. Dorpel, zoon Sjaak en 
ov. fam. *  Stien Kroon * lev. Leden Gedurige Aanbidding * ov. 
fam. Martens-Verschragen en Evers, Ko en Corrie * Sjef Bordui-
Maria de Vos en ov. fam. * Marinus Rijk en dochter Tonnie * 
Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur. 

 

Wetenswaardigheden:  

 Inleverdatum misintenties: dinsdag 28 december a.s.  
 (kosten 10,50)  via  brievenbus bij het parochiecentrum/nr. 9  
  of via Nel de Winter thuis.  In 2011 blijft het tarief gelijk. 

 Ziekenbezoekgroep contactadres  december:  

 Cathy Dingemanse,  Deken Tomaslaan 26, 
tel. 352029 

 

 CARITAS: kerstactie 2010:  
op zaterdag 18 december jl. zijn 41 
vijfentachtigjarigen en ouder + 11 
nabestaanden van overleden 
parochianen bezocht door 22 leerlingen 
van Don Bosco + hun ouders of leden van 
de ziekenbezoekgroep. Aan de ouderen 

werd een rode kerstroos en kerstwens overhandigd; de 
nabestaanden van onze overleden parochianen kregen een 
witte kerstroos en kerstwens overhandigd. De kerstgedachte 
werd op deze manier nogmaals benadrukt… 
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 Adoptieplan kerstbomen:  
Gun uw kerstboom een tweede leven  

Wie dit jaar een kerstboom met kluit koopt en 
besluit deze na de  feestdagen weg te doen , mag 
contact opnemen met Rinus Franse (tel. 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. Wees gerust: de 
andere kerstgroep blijft behouden en wordt 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 hebben de buitenstal naast 
de pastorie geplaatst; hekwerken zorgen ervoor dat op tijden 
dat de stal niet te bezichtigen is, vandalen niet hun gang gaan.  
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 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.  
 

 Oudejaarsactiviteit:  op 31 december om 10 uur ’s ochtends 
zal ‘de Koenkelpot’ op het Patrijzenveld, of in de kantine zorg 
dragen voor een waardig afscheid van het oude jaar. U bent 
van harte uitgenodigd. 

 Nieuwjaarswensen: elke eerste zondag 
van de maand nodigt de parochie alle 
kerkgangers uit om  na de viering te 
blijven voor een kopje koffie en een 
ongedwongen gesprek. Dit keer willen 

we nadrukkelijk nogmaals iedereen uitnodigen zodat we 
elkaar een welgemeend Nieuwjaar kunnen wensen. De vice-
voorzitter van het parochiebestuur zal op het eind van de 
viering zijn nieuwjaarstoespraak houden, waarin hij natuurlijk 
terugblikt en vooruit kijkt. Rond de klok van half elf zullen we 
toosten op 2011; de koffiekop wordt dan ingewisseld voor een 
glas.   

 Indeling liturgische ruimte ( priesterkoor)    Vanaf begin 2011 
willen we – na overleg met pater Paul-  het priesterkoor 
anders indelen qua gebruik. Dit heeft ondermeer het gevolg 
dat we minimaal aan één zijde van het priesterkoor 
kerkgangers  geen zitplaatsen meer aan kunnen bieden. Velen 
van u, gaven de voorkeur aan stoelen als zitplaats vanwege 
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het comfort. Het parochiebestuur overweegt daarom een 
aantal stoelen voorin te plaatsen waardoor er voldoende 
plaats is om voor in de kerk plaats te nemen. Ook de koren 
gaan proeven nemen met een andere opstelling qua 
stoelbezetting. Uiteraard moet de deelname aan de 
eucharistie voorop staan; de inzet van koren en de deelname 
van kerkbezoekers is daarin van ontzettend belang. Wij 
houden u op de hoogte van de gang van zaken; opmerkingen 
in deze zijn van harte welkom!  

 Samenwerking tussen de regio’s Walcheren en ‘de 
Bevelanden & Schouwen-Duiveland’ 

Misschien heeft u de afgelopen 
maanden in het Parochienieuws 
gelezen dat er meer samenwerking 
tussen beide regio’s op stapel staat.  
Uiteindelijk zal het ertoe leiden dat 
ingaande 2012 er een nieuw 
samenwerkingsverband ‘boven de 
Schelde’ wordt gevormd; twee 

parochies, die weer onderverdeeld worden in parochiekernen 
(lokale geloofsgemeenschappen, waar ’s-Heerenhoek er ook 
één van gaat vormen. Denk niet meteen dat we als parochie 
in 2012 opgeslokt worden…..we blijven onze eigenheid 
behouden en zullen als geloofsgemeenschap blijven ijveren 
voor zelfstandigheid op veel terreinen. 
Om iedereen te kunnen informeren wordt er op woensdag 5 
januari 2011 een informatieavond gehouden te Middelburg, in 
de Petrus- en Pauluskerk. Aanvang 20 uur. Achterin de kerk 
vindt u verdere informatie of raadpleeg Parochienieuws nr. 9. 


