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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        

 

Het parochiebestuur wenst u 
een gezegend, stralend  en  
vooral een gezond Nieuwjaar 
toe… 
Moge we samen goede 
herinneringen bewaren aan 
het afgelopen jaar. 
 
                      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 Overleden:  
28 november : Catharina Bal- van Gestel, 87 jaar oud. 
3 december: Gerardus Bek, 75 jaar oud. 
28 december: Peter Raas, 35 jaar, woonachtig Laustraat 22, in 
besloten kring begraven op 31 december op ons kerkhof. 
Opbrengsten collectes: 
Pepernotencollecte t.b.v. kinderkoor Esperanto: € 151,95 
Solidaridad (  voorlopige tussenstand € 213,14)  
Kerstcollecte t.b.v. versiering en onderhoud ( volgt nog) 
Schema van extra collectes in december: 
31 december: collecte onderhoud kerk & restauratie altaar 
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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. * Piet Faes en Tonnie Faes. 
 

Zaterdag  1 januari : Nieuwjaar : geen viering in onze kerk. 
 
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. 

 
Zondag 9 januari 2011: Doop van de Heer 
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9.00 uur: dienst van woord en communie met voorganger 
pastoraal werkster Jeanine Heezemans en zang van het 
herenkoor.  

 Misintenties:  
 Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve * Lucija Timmerman-

Stambulac * 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 * Jrgt. Laurentius Priem en ov. fam. * 
Pieternella Johanna Verdonk-v.”t Westende * ov. fam. 
Vermue-Priem * Stien Kroon. 

Zaterdag 15 januari:  
19.00 uur: byzantijnse viering met voorganger Pater Paul en 

zang van het Tjoedakoor. In deze viering zal kerst ook nog 
centraal staan, omdat in de byzantijnse kerk Kerstmis (later 
dan bij ons) gevierd wordt. 

 Misintenties: 
 Mari Franse * ov. ouders Willem van ’t Westeinde en 

Paulina de Baar * Deken de Zwager * Adriaan Hoondert * 
ov. Leden Gedurige aanbidding * Wilhelmina Corstiaanse. 

 
Zondag 16 januari:  
9.00 uur: oecumenische dienst met voorgangers: dominee 

Marjo Wisse (Borssele) en pater Paul. Het dameskoor zal de 
gezangen verzorgen. 

 Misintenties: 
 Cornelia Rijk * Johanna en Maria Martens en fam. * Stien 

Kroon * Marinus Rijk en dochter Tonnie * Tilly Vermue-
Joossen * Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee * 
Martien van Eijkeren- Maria Remijn en ov.fam. * Pieter 
Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. 
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Wetenswaardigheden:  

 Inleverdatum misintenties: dinsdag 4 januari 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  januari 2011:  
Maria van Aert, Blikhoek 3, tel. 351539. 
 
 

 CARITAS:  dankzij de medewerking van onze plaatselijke 
afdeling mochten we een aantal inwoners van ’s-Heerenhoek 
blij verrassen met een extra gift in de vorm van goederen of 
een steuntje in de rug…  uw geldelijke steun blijft welkom, 
maar ook nodig om dit in stand te houden. 

 Adoptieplan kerstbomen:  
Gun uw kerstboom een tweede leven  

Dankzij de medewerking van u konden we een 
aanzienlijke partij  jonge kerstbomen ontvangen;  zij 
zullen op termijn worden aangeplant op/rond ons 
kerkhof. 
Kerststallentocht  2010 

 Op tweede kerstdag mochten 
we tussen 13-17 uur bijna 
honderd belangstellenden 
begroeten. Er was veel 
waardering voor de aankleding 
van de kerk; verzorgd door de 
bloemengroep. Ook konden 
velen de nieuwe kerstbeelden 

waarderen. De buitenstal werd ook goed bezocht.  


