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WELKOM 

Elke dienst of viering opent de voorganger 
met een woord van welkom en het 
kruisteken. 

Dit weekend een bijzonder woord van 
welkom voor degenen die de ‘kerk komen 
proeven’. 

Hopelijk voelt u zich thuis in deze grote 
kerkruimte. Er is plaats genoeg voor iedereen, 
die samen met anderen God wil danken in 
woord, gebed en gezang. 

Dank dat u de moeite nam om te komen. 

LIEF EN LEED:  

OVERLEDEN:  

09 augustus: Maria Johanna Stokx-Bal 

Speciale collectes in september: 

17 september: Vredesweek/ Pax  

We leven in roerige tijden. Juist nu groeit het besef dat vrede niet vanzelfsprekend is. De 
beelden van vluchtelingen en oorlog en groeiende polarisatie in ons eigen land 
onderstrepen het belang dat we ons moeten inzetten voor vrede. De Vredesweek is hét 
moment om samen in actie te komen.  

Sinds jaar en dag houdt PAX in Nederland de Vredesweek rond de Internationale dag van 
de vrede (21 september). Het thema is dit jaar ‘de kracht van de verbeelding’. Dat behelst 
volgens de organisatoren ‘een oproep tot ontmoeting en verbinding met moedige 
bruggenbouwers’. Om samen in vrede te leven heb je de ander nodig. Het doel van de is 
een wereldwijde dag van wapenstilstand en geweldloosheid. 
De mensheid beleeft roerige tijden en daardoor groeit het besef dat vrede niet 
vanzelfsprekend is. De beelden van oorlogen en vluchtelingen en groeiende polarisatie in 
Nederland land onderstrepen het belang van inzet voor vrede. De Vredesweek is hét 
moment om samen in actie te komen. Door het hele land zijn er festivals, lezingen, 
vieringen, wandelingen, debatten en filmavonden. 
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In Middelburg gaat het om de volgende activiteiten; 
1)Oecumenische vredesdienst. Deze begint zondag 17 september om 19.30 u.in de 
Doopsgezinde kerk aan de Lange Noordstraat. Hierin participeren vertegenwoordigers 
van diverse plaatselijke geloofsgemeenschappen. 
2)Walk of Peace. Deze Vredesmars begint donderdag 21 september om 17.00 uur op de 
Markt. De organisatoren spreken van een mars ‘van en voor vrede’. ,,Een wandeling om 
te ervaren én te laten zien dat diverse mensen, mét verschillen, wel met elkaar op kunnen 
lopen. De wandeling voert langs synagoge, moskee en kerk.” Opgave via 
mail: WalkofPeace@zeelandnet.nl 
 

DIENSTEN EN VIERINGEN: 

Zondag 10 september: 23e zondag door het jaar/ Kerkproeverij. 

 10.10 – 10.40 uur: koffiehoek achter in de kerk/ welkom kerkproeverij. 

10.45 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie Buijssen en zang 
van het dames- en herenkoor. Liturgische kleur: groen. 

Misintenties: 

ov. echtpaar de Jonge-Louwhoff * lev. Leden Gedurige Aanbidding * ov. fam. 
Hubrecht Smits en Magdalena de Jonge * Jacobus de Hond-Cornelia de 
Hond- van den Dorpel en zoon Sjaak * ov. fam. Vermue-Priem * Marien en 
Leune Rijk en Tonny * Jaap Vermue * Krijn de Jonge * Laurentius Rijk en 
Maria Menheere * Bastiaan de Jonge en Apolonia de Jonge-Hoondert. 
 

Maandag 11 september: 
19.00 -21.00 uur: 2e bijeenkomst diaconale journalistiek in Willibrorduszaal. 
 

Dinsdag 12 september: de heilige naam van Maria 
20.00 uur: parochiekerncommissie  in de Willibrorduszaal. 

Woensdag 13 september: H. Johannes Chrysostomus  
De heilige Johannes Chrysostomus (Grieks: Ιωάννης ο Χρυσόστομος; 
Nederlands (verouderd): Sint-Jan Guldenmond) (Antiochië, 
ca. 345 – Comana, in Pontus, 14 september 407) was een 
beroemd prediker, aartsbisschop van Constantinopel, van 26 
februari 398 tot 403. Hij is een van de kerkvaders en werd in 1568 verheven 
tot kerkleraar. 

Donderdag 14 september: Kruisverheffing 
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De oorsprong van het jaarlijks feest van de Kruisverheffing gaat terug tot de kerkwijding 
van de basiliek van het Heilig Graf in Jeruzalem op 13 september 335. Deze kerk werd 
gebouwd in opdracht van Helena, op de plaats waar - volgens de overlevering - het 
lichaam van Christus tussen kruisdood en verrijzenis was te rusten gelegd meer bepaald 
op de plaats van de gevonden grafkelder, achter Golgotha. Tijdens het jaarlijkse 
kerkwijdingsfeest werd het kruis - waaraan volgens de traditie Jezus geleden had - aan 
het volk getoond. 

Vrijdag 15 september: Onze Lieve Vrouw van Smarten  

Met dit feest gedenkt de Katholieke Kerk de zeven smarten van Maria: 

1. De profetie van Simeon in de Tempel bij het opdragen van Jezus, 
Lukas 2:25-35 

2. De vlucht naar Egypte, Mattheüs 2:13-14 

3. Het zoekraken van Jezus in de Tempel, Lukas 2:42-51 

4. Ontmoeting van Maria met Jezus op weg naar de Calvarieberg 

5. Maria staat onder Jezus' kruis (Stabat Mater), Johannes 19:25-27 

6. Maria omhelst Jezus' dode lichaam na de kruisafneming (zie Piëta) 

7. Jezus wordt begraven, Mattheüs 27:57-66, Markus 15:42-47, Lukas 
23:50-56, Johannes 19:38-42 

Zondag 17 september: 24e zondag door het jaar/Vredeszondag 

9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie Buijssen en zang 
van het herenkoor. Liturgische kleur: groen. 

Misintenties:  

Adrie van den Dries * Miny Spelier – de Jonge * Jrgt. Cornelia Vermuë- van Stee * ov. 
ouders Henrikus van en Bulck-Antonia van den Bulck-Goense en ov. fam. * Cornelia Rijk * 
ov. fam. Remijn-Huige * Frans Courtin en Johanna Pieterse * Jrgt. Tilly Vermue-Joossen * 
Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * Pastoor C. C. Kroon * ov. fam. Hubrecht 
Vermuë-de Winter * Frans Pieters * Kees Ars en ov. ouders Marinus Ars-Cornelia Geus en 
fam. * ov. ouders Marinus van Gessel-Serafina Mattens en fam. * * familie de Jonge-de 
Jong. 

 

Maandag 18 september:  
Vandaag is het precies 7 jaar geleden dat dr. J.W.M. Liesen tot bisschop van 
Breda werd gewijd. 
19.00 – 21.00 uur: derde bijeenkomst diaconale journalistiek in 
Willibrorduszaal. 
 

mailto:info@rksheerenhoek.nl
http://www.rksheerenhoek.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Basiliek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeruzalem
https://nl.wikipedia.org/wiki/13_september
https://nl.wikipedia.org/wiki/335
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verrijzenis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Golgotha
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-Katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_(moeder_van_Jezus)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Simeon_(Nieuwe_Testament)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joodse_tempel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlucht_naar_Egypte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Golgotha
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stabat_Mater
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruisafneming
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%ABta


jaargang 45/week 36:  zondag 10 september 2017 

 Parochiekern ’s-Heerenhoek  H. Willibrorduskerk   
 
 

Deken Holtkampstraat 9 4453 AH ’s-Heerenhoek tel. 0113-351264 
e-mail: info@rksheerenhoek.nl  website: www.rksheerenhoek.nl                                                                       

bankrek. NL65RABO0128596538  

website parochie: www.paterdamiaanparochie.nl   
 

Donderdag 21 september: H. Matteüs 
9.00 uur: schoolviering ter gelegenheid van het 

nieuwe schooljaar; alle kinderen en teamleden van 
Don Bosco komen bijeen in onze kerk, maar iedereen 
is welkom. Voorganger is pastor Jeanine Heezemans. 
 
Mattheus behoorde tot de twaalf apostelen die door Jezus zelf 
waren uitgekozen. Bij Markus en Lukas wordt hij Levi genoemd. 
Hij woonde in Kafarnaüm. Daar was hij tollenaar. Dat betekende 
dat hij als jood in dienst van de Romeinse bezetters 
belastinggeld opeiste van zijn eigen volksgenoten. Vaak staken 
dergelijke mensen een flink deel ook nog in hun eigen zak, 
beschermd door de Romeinen. In het evangelie staan ze niet 
hoog aangeschreven: meestal worden ze in één adem genoemd 
met zondaars. Toch laat Jezus zijn oog op vallen op Levi, 
wanneer Hij hem aan zijn geldtafeltje passeert en zegt tegen 
hem: "Kom, volg mij." En hij stond op en volgde Hem (Matteüs 
09,09-10). Daarna horen we in de bijbel niets meer over hem.  

Volgens de oudste verhalen is hij de schrijver van het eerste evangelie. Hij zou na 
Pinksteren naar Ethiopië gegaan zijn om daar het evangelie van Jezus te verkondigen. Hij 
werd daar voor het altaar gedood met een zwaard of hellebaard. 
 

Zaterdag 23 september: Padre Pio 
19.00 uur: Viering van Woord en Communie verzorgd door de 

Liturgische werkgroep met zang van Missicanto. 
 

Misintenties:  
Jobina Vette en ov. fam. * Betje, Pieter en janna Rijk en ov. ouders * ov. Leden Gedurige 
Aanbidding * de meest verlaten zielen * Magdalena Vermue en ov. fam. * Cornelia 
Boonman-van ’t Westende * Jan van den Dries-Margaretha Vermue en ov. fam. * Adriaan 
Nagelkerke en ov. fam. 
 

Zondag 24 september: 25e zondag door het jaar. 
Geen viering in onze kerk; wel vieringen in Heinkenszand (9.00 uur) Ovezande   ( 9.30 uur) 
Lewedorp ( 10.45 uur) Goes/Kwadendamme ( 11.00 uur). 
 

Opgave misintenties: tot dinsdag 12 september via mail winro@zeelandnet.nl of via 

brievenbus parochiecentrum. Bellen kan ook: mevr. Nel de Winter-Roks, tel. 351852. 

 
ZIEKENBEZOEKGROEP: Annelies van Craenenbroeck: tel. 351364 hoort graag 
of een bezoekje gewaardeerd wordt.                  
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