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LIEF EN LEED:  

DOOP: 
16 juli: Matthijs (Abraham Huib Jan)  Kamerling, zoon van Robbin en Brigitte 
Kamerling-de Jonge, Kruizemuntstraat 3 Heinkenszand. 

OVERLEDEN: 
22 juni: Catharina Moison. 
 

BIJZONDERE COLLECTES:  

2 juli: Zondag van de Diaconie 

De Zondag met bijzondere aandacht voor Diaconie is een initiatief in het Bisdom Breda en 
wordt dit jaar gehouden in het weekend van 1 en 2 juli. Deze zondag is bedoeld om het 
diocesane caritaswerk te ondersteunen. De opbrengst van de collecte is daarom bestemd 
voor de diocesane diaconale projecten. Deze diaconale projecten ondersteunen de 
samenwerking van diaconale groepen in parochies. Er zijn ook projecten voor specifieke 
doelgroepen, rond zingeving en nieuwe kansen voor werklozen, jongeren en 
vluchtelingen. 

De Zondag met bijzondere aandacht voor Diaconie is ook een gelegenheid om de 
diaconie in de parochies op de kaart te zetten. Wim Tobé: “Gaarne wil ik bij deze 
gelegenheid mijn grote waardering en dankbaarheid uitspreken voor al diegenen die met 
betrokkenheid, inzet, samenwerking en vooral ook met geloof de diaconie behartigen! Ik 
wens u volgehouden goede moed toe ten dienste van de medemens in nood, welke dat 
in onze tijd ook moge zijn.” 

DIENSTEN EN VIERINGEN: 

Zondag 2 juli: 13e zondag door het jaar 

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

Misintenties:  

Miny Spelier-de Jonge * Cornelis de Jonge en Cornelia van Gessel en 
ov.fam. * Mattie Pover-Smulder en ov. fam.* Anthonia Vermue en ov. 
fam. * Bas en An Balleur * Martien van Eijkeren-Maria Remijn en fam. * 
Lauran de Winter en ov. fam. * Hugo Ars-Magdalena Ars-Rijk en zoon 
Bertus * Jan Stokx-de Vos en dochter Elly* Bert de Jonge en ov. fam. 
Na de viering: koffiedrinken achter in de kerk. 

mailto:info@rksheerenhoek.nl
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Maandag 3 juli: H. Tomas  
De apostel Tomas of Thomas ("tweeling", ook wel Judas Thomas 
Didymus genoemd, † Chennai, India, 21 december 72) is een van de 
twaalf apostelen van Jezus uit het Nieuwe Testament. De 
uitdrukking "ongelovige thomas" komt van de gebeurtenis die 
wordt beschreven in Johannes waarbij Tomas zei niet te geloven dat 
Jezus uit de dood was opgestaan totdat hij zijn vinger in Jezus' 
wonden zou leggen.  

Dinsdag 4 juli: H. Elisabeth van Portugal 

Zij werd in 1271 geboren in paleis Aljafería als 
dochter van koning Pedros III van Aragón en de heilige Constantia 
van Aragón († 1302; feest 8 april). Haar ouders vernoemden hun 
kind naar haar oudtante, de heilige Elisabeth van Thüringen († 
1231; feest 17 november). Van jongs af aan was ze veel bezig met 
gelovige praktijken, zoals gebed en versterving. Op haar twaalfde 
huwde ze met koning Dionysius (Dinis) I van Portugal. Ze schonk 
hem twee kinderen: Constantia - zij zou later koningin van Castilië 
worden, en Alfonso, die zijn vader zou opvolgen. Haar man bleek 
vaak ontrouw, maar zij behandelde zijn onwettige kinderen met 

evenveel liefde als die van henzelf. Nooit kwam er een klacht over haar lippen jegens de 
talrijke maîtresses van haar man, die aan het hof gedurig voor een sfeer van 
stiekemdoenerij en jaloezie zorgden. 

Toen zij op 6 januari 1325 weduwe was geworden, besteedde ze de erfenis aan nog meer 
nieuwe vestigingen van christelijke deugd en naastenliefde, en tenslotte trok ze zich 
terug in het clarissenklooster te Coimbra dat ze zelf had gesticht. 

Ze stierf uiteindelijk in Estremoz tijdens de zoveelste verzoeningspoging, nu tussen haar 
zoon, Alfonso IX van Castilië, en diens zoon, koning Alfonso IV van Portugal. Ze slaagde, 
maar de inspanningen waren teveel geweest. Ze werd ernstig ziek. Op een goed moment 
zei Elisabeth tegen haar schoondochter, die bij haar was blijven waken: "Wees zo 
vriendelijk om even een zetel te halen voor de edele vrouwe die ons komt bezoeken." Dat 
was Moeder Maria die haar kwam halen. Ze werd begraven te Coimbra. Haar relieken 
rusten er in de Santa-Clara-kerk. Ze werd in 1625 door paus Urbanus VIII († 1644) heilig 
verklaard. 

20.00 uur: vergadering parochiekerncommissie 

Vrijdag 7 juli: Eerste vrijdag van de maand 

10.30 uur: bijeenkomst/communiebezoek Theresiahof (meer informatie via Ria 

Hoogesteger, tel. 0113-351875) 
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http://www.rksheerenhoek.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Apostel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Madras
https://nl.wikipedia.org/wiki/India
https://nl.wikipedia.org/wiki/21_december
https://nl.wikipedia.org/wiki/72
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_twaalf_apostelen
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_twaalf_apostelen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Testament
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_volgens_Johannes


jaargang 45/week 26:  zondag 2 juli 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   
 

Zaterdag 8 juli: HH. Maria Adolfina en gezellinnen, 
maagden en martelaressen 

Tot de franciscaanse Martelaren van de Bokseropstand in China behoort 
ook een aantal zusters van de congregatie van de Franciscanessen 
Missionarissen van Maria, onder wie de Nederlandse zuster Maria 
Adolfina (Anna Catharina Dierickx) uit Ossendrecht. Samen met bisschop 
Gregorius Grassi stierven zij voor het geloof op 9 juli 1900. In 1946 
werden 29 slachtoffers van deze vervolging door paus Pius XII 
zaligverklaard.  Op 1 oktober 2000 zijn de 120 martelaren van China door 
paus Johannes Paulus II heilig verklaard. 

Zondag 9 juli: 14e zondag door het jaar 

10.00 uur: kerk open voor ontvangst communicanten, vormelingen en 
iedereen die deze dienst wil bijwonen: koffiehoek 

10.45 uur: terugkomviering/ eucharistieviering met voorgangers pastoor 
Fons van Hees en pastor Jeanine Heezemans. Alle communicanten en 
vormelingen van het aflopende schooljaar zijn hiervoor uitgenodigd. 
Missicanto en Esperanto zingen passende liederen. 

Misintenties:  

Jrgt. Pieter Vette, Jeroen Vette en Jozina Rijk *  echtpaar de Jonge-Louwhoff 
* Frans Courtin en Johanna Pieterse * lev. Leden Gedurige Aanbidding * ov. 
fam. Vermue-Priem * ov. fam. Hubrecht Vermuë-de Winter * Leny de Winter-
Vermue* Frans Rijk. 

Vrijdag 14 juli: H, Camillus de Lellis/ begin van de zomervakantie 

Zondag 16 juli: 15e zondag door het jaar 

9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie Buijssen en zang 
van het dameskoor. 

Misintenties:                                                                                                             
Jrgt.Frans  Pieters * Jrgt. Miny Spelier-de Jonge *  Cornelia Rijk * ov. fam. 
Remijn-Huige * Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee * echtpaar de 
Jonge-Rijk en dochter Jo * Jaap Vermue *  Pieter Vermue-Adriana 
Rentmeester en ov. fam. *  Tilly Vermue-Joossen  * Jrgt. Rinus Moison. 
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15.00 uur: Viering van Woord en Gebed/doop Matthijs Kamerling; doopheer 
is pastor Harrie Buijssen. 
  

OPGAVE MISINTENTIES: U kunt tot dinsdag 4 juli 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:    
juli: Cathy Dingemanse, Deken Tomaslaan 26, tel. 0113-352029 
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. 
 

PAROCHIEBIJDRAGE 
Onze oproep om via 
donatie onze geloofsgemeenschap te 
steunen heeft succes gehad. Ruim 100 
parochianen reageerden sinds jaren 
weer. Velen steunen ons door hun 
jaarlijkse bijdrage via de actie 
Kerkbalans. Wij zijn daar erg blij mee. 
Wilt u een acceptbetaalkaart 
ontvangen, omdat u niet via de 
computer wilt of kunt betalen? Meld dat 
dan, zodat u op vertrouwde wijze uw 

gift kunt overmaken.  
 

Een prachtige foto, gemaakt door Piet Grim. Met recht een kerk om trots op te zijn. 
 

Tentoonstelling Middelburg en de Mediene 
In de Zeeuwse Bibliotheek aan de Kousteensedijk 7 is  van 17 
juni tot 2 september een overzichtstentoonstelling te zien over 
het Joods leven in Zeeland door de eeuwen heen. Tijdens 
openingstijden van de ZB kunt u vrij binnenlopen op de eerste 
verdieping/leeshoek. 
Maandag: 13.00 -20.00 uur. Dinsdag tot en met vrijdag: 10.00 -
20.00 uur en zaterdag van 10.00 – 16.00 uur. Zondag: gesloten. 
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