
jaargang 45/week 23:  zondag 11 juni 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: 
19 mei: bisschop Huub (Hubertus Cornelis Antonius) Ernst. 

BIJZONDERE COLLECTES:  

11 juni: Caritas 

DIENSTEN EN VIERINGEN: 

Zondag 11 juni: H. Drie-Eenheid 

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

Misintenties:  

ov. echtpaar de Jonge-Louwhoff * ov. ouders Marinus 
Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * Frans Courtin en 
Johanna Pieterse * lev. Leden Gedurige Aanbidding * ov. 
fam. Hubrecht Smits en Magdalena de Jonge * ov. fam. 
Vermue-Priem * Marien en Leune Rijk en Tonny * ov. 
fam. Hubrecht Vermuë-de Winter * Jacobus Hoondert en 

ov. fam. * Jrgt. Rinus Rijk * Lau de Vos en ov. fam. *Jan Rijk en Janna 
Rijk- Smits. * Adrie Paree. 

 

Maandag 12 juni: H. Odulfus  

Odulphus (Oirschot, geboortejaar onbekend - Utrecht, na 854) was 
een benedictijn en missionaris uit het einde van de 8e en begin 9e 

eeuw en is heilig verklaard. Odulphus werd geboren 
te Oirschot (tegenwoordig Best) en verwierf naam 
als Apostel der Friezen. Odulphus is ook aangeduid 
met de namen Sint Odulp, Olof, Oelbert en Oel. 

Dinsdag 13 juni: H. Antonius van Padua 

Hij is de patroonheilige van de franciscanen, verloren voorwerpen, 
vrouwen en kinderen, armen, bakkers, mijnwerkers, het huwelijk, 
reizigers en verliefden en patroon tegen schipbreuk, de pest en koorts. 
Rond zijn graf in Padua is de basiliek Basilica di Sant'Antonio gebouwd. 
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In Lissabon zou het kerkje Santo António à Sé gebouwd zijn op de plaats waar Antonius 
werd geboren. Hij is een zeer geliefde heilige in de Portugese hoofdstad. Sinds 1934 is 
Antonius een beschermheilige van Portugal. 

Woensdag 14 juni: H. Lidwina  (Schiedam, 18 maart 1380 – aldaar, 14 april 1433) 

is een katholieke heilige, patrones van de chronisch zieken en de 
bekendste Nederlandse heilige. 

Donderdag 15 juni: In veel landen om ons heen wordt vandaag ‘Sacramentsdag’ 

gevierd; dat is daar een officiële vrije dag, zoals die vroeger ook bij ons was. Zie zondag. 
Sacramentsdag valt eigenlijk tien dagen na Pinksteren. 

Vrijdag 16 juni: H. Lutgardis (ook Ludgardis, Lutgart of Ludgart) van 

Tongeren (Tongeren, 1182 - Awirs, 16 juni 1246) was een heilige en mystica. 

Zaterdag 17 juni:  aanleveren goederen Kerksnuffel tussen 11.00 – 12.00 uur 
bij de tent, naast de kerk. 
Let op: geen elektrische apparaten, geen boeken of zware meubels.  Neem anders vooraf 
contact op met mevr. Corrie Hoondert-Paree, tel. 35489 of vraag tijdens de koffiehoek 
(zondag 4 juni) wat & hoe aan de dames: Annie de Jonge-Raas, Jo Martens-Bal, Corrie 
Vreugdenhil of Thea van den Dries-van Huffel.  

zondag 18 juni: Sacramentsdag/ heilig sacrament van het Lichaam 
en Bloed van Christus.  

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

Misintenties:  

Frans  Pieters * Adrie van den Dries * Cornelia 
Rijk * ov. fam. Remijn-Huige * Cornelis 
Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee * 

Johannes Smits en ov. fam. *  Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. 
fam. * Jeroen Vette- Jozina Rijk en Pieter Vette * Jaap Vermue * Han van den 
Dries * Adriaan Goense en ov. fam. * Piet Remijn en ov. fam. 

10.00 – 17.00 uur: jaarmarkt rond de kerk, waarin opgenomen de 

Kerksnuffel. In een nieuwe tent ontvangen de dames van de snuffelmarkt u 
graag met allerlei koopwaardige spulletjes. Opbrengst volledig ten goede 
aan onderhoud kerkramen. 
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13.30 uur: sacramentsprocessie 
Kwadendamme, startend met een 
eucharistieviering in ’t Hof Vreeland, 
Stelsedijk 4. De processie begint om 15 uur en 
eindigt rond 16.30 uur met een lof in de H. 
Bonifaciuskerk. Afsluitend om 17.00 uur: een 
gezellig samenzijn op het Bonifaciuspleintje. 
 

Maandag 19 juni: H. Romualdus  
Geen viering in onze kerk. 

Vrijdag 23 juni: Heilig Hart van Jezus  Op dit Hoogfeest van het 

Allerheiligst Hart van Jezus, dat gevierd wordt op de derde vrijdag ná het 
Hoogfeest van Pinksteren, wordt tevens de Wereldgebedsdag voor de 
heiliging van priesters gevierd.  

Zaterdag 24 juni: geboorte van H. Johannes de Doper 

19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Van Hees; liturgische 
kleur: wit. Zang van Missicanto. 

Misintenties:  

 Piet Timmerman en Lucija Stambulac * Laurentius Boonman-Vermue 
en ov. kinderen * Jobina Vette en ov. fam. * Frans Courtin en Johanna 
Pieterse * ov. Leden Gedurige Aanbidding * de meest verlaten zielen * 
Magdalena Vermue en ov. fam. * Wilhelmina Corstiaanse * Adriaan 
Hoondert * Krijn de Jonge * Laurentius Rijk en Maria Menheere * Pier 
van ’t Westeinde. 

Zondag 25 juni: 12e zondag door het jaar                                                       
let op: ’s ochtends geen viering in onze kerk, maar wel een vesperdienst vanaf 17 uur. 

14.00-14.30 uur: voettocht in de Zak. Op initiatief van de gezamenlijke 

Protestantse kerken in de Zak van Zuid-
Beveland wordt er elke drie maanden een 
voettocht georganiseerd van kerk naar 
kerk. 

Deze keer start men in de Bethelkerk te Nieuwdorp, Coudorp 1, waar u koffie/thee wordt 
aangeboden. De tocht start om 14.30 uur en leidt naar ’s-Heerenhoek. In de H. 
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Willibrorduskerk wordt u vanaf 16.30 uur welkom geheten met koffie/thee of een kopje 
soep met een broodje. Na de maaltijd (rond 17.00 uur) sluit men af met een vesperdienst 
met voorganger pastor Jeanine Heezemans.  

Opgave: e.apeldoorn@zeelandnet.nl of voettochten@zeelandnet.nl Deelname is gratis, 
maar een kleine vergoeding voor gemaakte onkosten wordt gevraagd. 

OPGAVE MISINTENTIES: U kunt tot dinsdag 13 juni 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:    
juni: mevr. Ria Remijn  De Winterstraat 12, tel. 0113-404386. 
Kent u iemand die we mogen verrassen met een ziekenbezoek? Neem 

gerust contact op. Wij komen graag op bezoek, na het maken 
van een afspraak. 

 

PAROCHIENIEUWS 
Op donderdag 15 juni verschijnt het derde nummer van deze jaargang. Ontvangt u het 

blad niet automatisch en u wilt het toch blijven ontvangen? Meld dit dan via 
info@rksheerenhoek.nl of Richard Gielens, redactie: 06-22815618. Wij vragen vanaf 
maart een bijdrage voor de kosten en instandhouding van het blad. Betaalt u 
parochiebijdrage? Dan is in principe het blad kosteloos. Wilt u enkel het blad 
ontvangen? Dan verzoeken wij u € 10.- over te maken op bankrekening NL65 RABO 
01285.96.538 ten name van Pater Damiaan kern ’s-Heerenhoek. 

Velen steunen ons door hun jaarlijkse bijdrage via de actie Kerkbalans. Wij zijn daar erg blij 
mee. Wilt u een acceptbetaalkaart ontvangen? Meld dat dan, zodat u op 

vertrouwde wijze uw gift kunt overmaken.  
 
OUDERDOM MET GEBREKEN 
 Het plafond en de gewelven van onze kerk vertonen kenmerken 

van slijtage en een roep om aandacht. Soms vallen kleine 
stukjes van het stucwerk naar beneden; dat is lastig, 
vervelend en verdient naast veiligheid ook aandacht. Onze 
kerk is een rijksmonument en krijgt een subsidie voor 
onderhoud. Tegenover elke ontvangen euro moet onze 
parochiekern wel een EIGEN euro inzetten.  We doen ons 
best ook hierin steun bij parochianen te vinden.  

Uw parochiebijdrage komt ten goede aan ONZE eigen kerk. Dank 
voor uw steun gedurende het gehele kalenderjaar. 
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