
jaargang 45/week 10: zondag  12 maart 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   
 

LIEF EN LEED:  

OVERLEDEN: 
Geen overledenen in de laatste periode van zes weken.  

 

BIJZONDERE COLLECTES: 

Caritas vastenactie informatie achterop dit blad 

DIENSTEN EN VIERINGEN: 

Zondag 12 maart: 2e zondag in de Veertigdagentijd 
10.15- uur: start communievoorbereiding in aanwezigheid van a.s. 
communicanten en ouders in onze kerk. Pastor Jeanine Heezemans is hierin 
voorganger. 
10.30 uur: eerste bijeenkomst a.s. communicanten in Willibrorduszaal. 
10.45 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van Hees en zang 
van het herenkoor. Liturgische kleur: paars. 
Misintenties:  

Lev. Leden Gedurige Aanbidding * ov. fam. Hubrecht Smits en Magdalena 
de Jonge * ov. fam. Vermue-Priem * Marien en Leune Rijk en Tonny * Jrgt. 
Jan Stokx * Willem Remijn-Clasina Rijk en Jobina Almekinders * Marinus  van 
Stee en Johanna Almekinders * Johannes Vermue en Catharina Almekinders 
* ov. ouders van ’t Westeinde-de Baar * Piet Peeters en Lena Peeters-Raas. 

Maandag 13 maart 
20 uur: vergadering adviesraad parochiekern in Willibrorduszaal.  
 

Dinsdag 14 maart: 
20.00 uur: overleg werkgroep ‘speciale vieringen’ in 
Willibrorduszaal. 

21.00 uur: overleg parochiekerncommissie 

Woensdag 15 maart: algemene verkiezingen; 
stembureau ‘de Jeugdhoeve’ is vanaf 7.30 uur – 21.00 uur open.  

Donderdag 16 maart: 

13.00 – 15.00 uur: bezoek groep 4 Don Boscoschool / rondleiding kerk 

vanwege voorbereiding op eerste communieviering. 
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Vrijdag 17 maart: H. Gertrudis van Nijvel 

(626 - 17 maart 659), ook Geertrui of Gertrud, was een vroeg-

middeleeuwse heilige en abdis. Ze groeide uit tot een van de 
belangrijke heiligen in het noorden van Gallië. Zij verbond 
de Pepiniden en later de Karolingen met het sacrale. 

Zij werd geboren als dochter van Pepijn van Landen, hofmeier van de 
koningen van Austrasië. Haar moeder was de heilige Ida van Nijvel en 
ze is een zuster van de heilige Begga. 

Gertrudis genoot een zeer godvruchtige opvoeding. Reeds als jong 
meisje was ze van plan  maagdelijkheid in dienst van God te stellen. 
Op een feest bij koning Dagobert vroeg een prins haar ten huwelijk, 
maar zij weigerde met de woorden: "Ik heb als bruidegom gekozen de 
eeuwige schoonheid die de oorsprong is van de schoonheid van alle 
schepselen. Hij die oneindig veel rijkdommen bezit en door de engelen 
wordt aanbeden." 

15.00 uur: vastenmeditatie in dagkapel (mortuarium) 

Zaterdag 18 maart: Stille Omgang Amsterdam 

19.30 uur: opstap ’s-Heerenhoek (kerkplein); u dient zich wel vooraf – tot 
donderdag 16 maart- op te geven via pastoraal centrum Goes ( 0113-218610) 
of via mail: vic.middelburg@bisdombreda.nl (kosten € 20.- inclusief broodjes 
in de bus te voldoen). 

Zondag 19 maart: 3e zondag van de veertigdagentijd 

09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie Buijssen en zang 
van het dameskoor. Liturgische kleur: paars. 

Misintenties:  

Miny Spelier-de Jonge * Frans Pieters * Cornelia Rijk * Frans Courtin en 
Johanna Pieterse * Marinus Boonman en Cornelia Vermue * Tilly 
Vermue-Joossen * Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee * 
Pieter Vermue – Adriana Rentmeester en ov. fam. * Jaap Vermue * 

Bert de Jonge en ov. fam. * Adriaan Goense-Elena Ars en ov. fam. * 
Adrianus Franciscus Franse en Wilhelmina Franse-Franse * ov.ouders 
de Pundert-de Jonge en zoon Wim. 
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10.30 uur: 2e bijeenkomst a.s. communicanten in Willibrorduszaal. 

Maandag 20 maart: H. Jozef (vanwege de vasten(zondag)tijd wordt dit 

hoogfeest op maandag gevierd). Geen viering in onze kerk. 
20.00 uur: parochiebestuur in Goes. 
 

Dinsdag 21 maart:  
20.00 uur: overleg paastriduüm in Hansweert; vertegenwoordigers van 
onze kern zullen op Paaszaterdag  ( 15 april)  onze nieuwe paaskaars hier 
laten zegenen. 

 

Woensdag 22 maart:  
17.30 uur: Wereldmaaltijd, een 

gezamenlijke maaltijd, waarbij 
bezinning op de huidige productie 
van voedingsmiddelen voor alle 
wereldbewoners ( 7 miljard) ook 
besproken wordt. De sobere maaltijd 
vormt de inspiratiebron om hier 
samen over te kunnen praten. 
Caritas Pater Damiaan is de 

organisator. Plaats: pastorie Heinkenszand, Kerkdreef 4. Eindtijd: 19.30 uur. 
Aanmelding via pastor Wiel Hacking ( wielhacking@gmail.com) of bel 06-
17598152. Kosten: 5 euro ( aldaar te betalen). 
 

Zaterdag 25 maart: Maria Boodschap 
14.00 -14.30 uur: inloop voettocht ‘door de Zak’  zie informatie verder in dit 
blad. 

17.00 – 18.30 uur: voorbereiding EHC/ samen eten in Willibrorduszaal 

19.00 uur: presentatieviering communicanten onder leiding van 

pastor Jeanine Heezemans en zang van Missicanto. 
 
Misintenties:  

Jobina Vette en ov. fam * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * 
Piet Timmerman en Lucija Stambulac * ov. Leden Gedurige Aanbidding 
* de meest verlaten zielen * Magdalena Vermue en ov. fam. * Cornelia 
Boonman-van ’t Westende * Jrgt. Han van den Dries. 
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Dinsdag 28 maart: 
19.30 uur: ouder-informatieavond voor ouders vormelingen in de Don 
Boscoschool. Ouders/verzorgers van leerlingen groep 7/8 uit de kernen 
Lewedorp, Ovezande en ’s-Heerenhoek komen samen 
                                                                                                                                                                   

OPGAVE MISINTENTIES: U kunt tot dinsdag 7 
maart misintenties aanleveren via de 
brievenbus van ons parochiecentrum of via de 
mail: winro@zeelandnet.nl. Persoonlijk contact 
kan natuurlijk ook via tel. 351852 van mevrouw 
Nel de Winter-Roks.  Zet op de enveloppe 
‘misintenties’ zodat we deze ongeopend naar 
haar kunnen doorzenden.                                                                                   

 
ZIEKENBEZOEKGROEP:    
maart: Annelies van Craenenbroeck 
Burgemeester Van Horsighstraat 41, tel. 351364 
Kent u iemand die we mogen verrassen met een ziekenbezoek? Neem gerust 

contact op. 
VASTENACTIE CARITAS 2017 

Caritas heeft ervoor gekozen af te wijken van de vastenactie 
welke door het Bisdom Breda is voorgeschreven. Zij volgt de 
actie van de Don Bosco school, die een project kozen waarbij 
de leden afkomstig zijn uit Goes. 

Het Somawathi Home is sinds 2005 uitgegroeid tot veel 
meer dan een weeshuis alleen; 104 verlaten en verweesde 
kinderen hebben hier een liefdevol en veilig thuis, maar wij besteden ook 
heel veel aandacht aan goed en praktisch onderwijs en de best mogelijke 
medische zorg. En daar mogen de kinderen uit de regio ook gebruik van 
maken. Wij willen de kinderen in het Somawathi Home niet alleen de beste 
opvang bieden, wij willen er vooral voor zorgen dat zij straks, als 
volwassenen op eigen benen kunnen staan. We laten onze kinderen niet in 
de steek als ze 18 zijn! Een veilige toekomst voor ál onze kinderen is ons 
hoogste doel. Om dat mogelijk te blijven maken, hebben wij uw hulp nodig. 

mailto:info@rksheerenhoek.nl
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Help mee! Er zijn heel veel manieren waarop u kunt laten zien dat u de 
kinderen in het Somawathi Home een warm hart toedraagt. 

➢ Meer informatie over dit project vindt u in de folder die achterin de kerk 
ligt. 

➢ Vanaf heden staat er een nieuwe collectebus ( in 
de vorm van een kerkje) klaar waar u uw gift in 
kan stoppen. Helaas zijn er dit jaar geen 
vastenzakjes beschikbaar. 

➢ Bijdragen aan de bisschoppelijke vastenactie          
( actie El Salvador) kunt u storten via 
bankrekening: NL 21 INGB 0000005850 t.n.v. 
Vastenactie Den Haag.  

DAGKAPEL? 

Op 3 maart jl. kwamen parochianen voor het eerst 
samen in de ruimte van het mortuarium om na te 
denken over de inhoud van vasten en meditatie. 
Tijdens de Adventsperiode was deze mogelijkheid tot samenkomst ook al 
aangeboden en bleek bij een groep parochianen aan te slaan. 

In overleg met pastor Jeanine Heezemans heeft mede-parochiaan Maria 
Bornhijm het idee weer opgepakt en de kerncommissie gevraagd opnieuw 
plaats en tijd te gunnen dit initiatief uit te werken. 

De ruimte achter in de kerk (Heilig Hart) was toen gereserveerd, maar niet 
optimaal geschikt. Mede vanwege de hoge stookkosten is toen geopperd 
om te verhuizen naar een ruimte in het mortuarium. 

De naam ‘mortuarium’ klinkt in dit opzicht niet erg uitnodigend en daarom is 
gekozen voor de naam ‘dagkapel’. 

Indien er opbaringen plaatsvinden, zal vooraf tijdig gepubliceerd worden, 
waar dan de bijeenkomsten gepland zijn. In principe duurt de bijeenkomst 
een half uur. Wat let u om tussen 15.00 – 15.30 uur elke vrijdag in de 
veertigdagentijd eens te komen en deel te nemen? U bent van harte 
welkom! 
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EERSTE COMMUNIEVOORBEREIDING 2017 

Op zondag 12 maart start de voorbereiding van onze groep nieuwe 
communicanten. Acht kinderen willen -via bijeenkomsten- en samenwerking 
thuis met ouders, zich richten op actieve deelname aan de eucharistie. Die 
zondag om 10.15 uur worden de werkboeken voor het eerst uitgedeeld. 
Daarna start men in de Willibrorduszaal met de eerste werkochtend. 

PAROCHIENIEUWS 

Vanaf donderdag 2 maart is het nieuwe nummer (1) van de 18e jaargang in 
onze parochiekern verspreid. 

Heeft u het blad al ontvangen? Proficiat!  

Tot heden werden bijna alle parochianen, zonder uitzondering, voorzien van 
dit parochieblad. Zo’n 700 exemplaren werden door de bezorggroep netjes 
bij u bezorgd. Kostenbesparing en betrokkenheid waren voor ons reden om 
dit beleid aan te passen. 

Kostenbesparing: elk exemplaar kost onze parochiekern zo’n zestig 
eurocent, exclusief bezorgkosten en kopieerwerk. In de afgelopen jaren 
waren er 10 nummers per jaargang. Vanaf 2016 is dat teruggebracht tot 8 
exemplaren. Kosten: bijna € 5.- per jaar per adres. 

In de voorbije periode waren er enkelen die aangaven wel het blad te willen 
ontvangen, terwijl zij geen directe binding met de parochie hadden. Zij 
betaalden de kostprijs en wij leverden hen de jaargang aan huis. 

Via onze kasbeheerder kregen wij inzage in het aantal deelnemers aan de 
actie Kerkbalans (de parochiebijdrage). Dit aantal vertoonde schommelingen 
per jaar, maar minder dan de helft van de bekende kerkledenlijst betaalde 
hieraan mee. 

Het bisdom Breda vindt een bijdrage van € 116.- per jaar minimaal, maar wij 
als parochiekern stellen ons wat voorzichtiger op. Een bijdrage van € 75.- per 
jaar vinden wij als basisbedrag acceptabel, maar meer mag altijd! Natuurlijk 
bepaalt iedere parochiaan zelf wat en hoe hij/zij bijdraagt. 

mailto:info@rksheerenhoek.nl
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Betrokkenheid: we kunnen deze vorm van deelname niet 
objectief meten, omdat iedereen op eigen wijze voor de 
kerk ‘wat’ voelt of anderszins betrokken wil zijn. 
Kerkbezoek is een factor die we kunnen meten via 
tellingen. Per viering of dienst komen gemiddeld 86 
personen samen; we tellen dan uitvaartdiensten of 

hoogfeestdagen niet mee. De kosten van een viering zijn echter hoger dan de 
collectegelden die we mogen innen, maar de kerk is geen commerciële 
instelling, dus hanteren we andere normen. Tekorten zijn er al langer, maar 
kunnen niet voorkomen dat de bodem van de geldkist zichtbaar blijft…. 

Na intern overleg hebben we besloten de oplage aan te passen: 700 bladen per 
keer worden niet overal gelezen; laat staan in dank aanvaard. Het ligt voor de 
hand dan actie te ondernemen. We hebben in eerste instantie een lijn 
getrokken tussen deelname parochiebijdragen en hen die minder of weinig 
betrokkenheid voelen. Uiteraard is dat beleid discutabel, omdat we niet exact 
kunnen meten wie waar voor voelt…. 

Het aantal exemplaren is flink ingekort en dat betekent dat niet iedereen het 
blad automatisch ontvangt. 

Wat kunt u doen als u het blad niet ontvangt? 

Bent u het oneens met ons besluit en vindt u dat u recht heeft op het blad, 
terwijl u het niet ontvangen heeft? Laat dat ons weten via: 

- Mail: info@rksheerenhoek.nl 
- Telefoon: Richard Gielens, 06-22815618 
- Briefje: in de brievenbus van het parochiecentrum Deken Holtkampstraat 9 

Uiteraard willen we graag zoveel mogelijk mensen blijven bereiken en 
informeren, maar zonder geldelijke steun, lukt dat niet.  U bepaalt 
inderdaad zelf wat u wilt of kunt bijdragen en uw bijdrage ( hoe 
bescheiden ook) willen we niet kwijtraken. Daarom reageer gerust, als u 
het blad echt mist en lezenswaardig vindt. 

Bij voorbaat zullen we nagaan of wij adressen per ongeluk niet 
meegenomen hebben in de bezorging. Zo voorkomen we teleurstelling 
en irritatie bij de trouwe lezers.  
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Helaas zijn er ook parochianen die het blad ongelezen direct bij het 
oudpapier leggen. Deze groep zal wellicht geen probleem hebben met 
het gemis,  maar dat is onze inschatting. 

Doel blijft: een brug te slaan tussen parochianen en 
hen die op welke wijze dan ook actief betrokken 
zijn/ zich betrokken voelen in de Pater 
Damiaanparochie, waarvan onze kern deel uitmaakt. 

Richard Gielens, secretaris parochiekern; redactielid 
Parochienieuws & Rond de Kerk en bestuurslid Pater Damiaanparochie. 

PELGRIMSTOCHT DOOR DE ZAK 

Al bijna drie jaar wordt er elke drie 
maanden een voettocht van kerk 
naar kerk door de Zak van Zuid-
Beveland georganiseerd. Het initiatief 
daarvoor is indertijd genomen onder 
de noemer ”GELOVEN IN DE ZAK”. 

Op 25 maart is er weer een voettocht: 
dit keer wordt gestart in de 
Barbesteinkerk in Heinkenszand en 
lopen we naar ’s-Heer 
Hendrikskinderen. 

De inloop in Heinkenszand is tussen 
14-14.30 uur met koffie en thee. In de 
tussentijd wordt er informatie 
gegeven over de Barbesteinkerk. 

Tussen 14.30 – 16.30 uur gaat men lopen en rond 16.30 uur komt men aan in de kerk 
van de Protestantse Gemeente ’s-Heer Hendrikskinderen. Daar is weer koffie/thee of 
frisdrank en eten we een eenvoudige maaltijd met soep en brood. De tocht wordt 
afgesloten met een vesperdienst. 

Deelname is gratis, maar er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de kosten. 

Opgave is verplicht: via voettochten@zeelandnet.nl 

De volgende tocht is op 25 juni en dan lopen we van de protestantse kerk te 
Nieuwdorp naar de katholieke kerk van ’s-Heerenhoek. Noteer alvast deze datum en 
geef u op. 
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