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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 Pompernolle- Moison. 
 

BIJZONDERE COLLECTES:  

DIENSTEN EN VIERINGEN: 

Zondag 9 juli: 14e zondag door het jaar- HH. Martelaren van 
Gorcum 

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 * Pieter van de Pas en Jo van de Pas-
Remijn. 
 

Dinsdag 11 juli: H. Benedictus, abt, patroon van Europa. 

Donderdag 13 juli: H. Henricus  

Hendrik II (Bad Abbach of Hildesheim, 6 mei 972 of 978 - Grône 
(Göttingen), 13 juli 1024), bijgenaamd de Heilige was van 1014 tot 1024 
keizer van Heilig Roomse Rijk.  
Hij was een zoon van Hendrik II ("de Ruziezoeker") van Beieren en 
diens vrouw Gisela van Bourgondië. Hij werd in 995, na de dood van zijn 
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vader, (als Hendrik IV) hertog van Beieren. In 1002 werd hij koning van Duitsland in 1002. 
Hij huwde met de H. Cunegonde, maar dit huwelijk bleef kinderloos.  
In 1010 schonk hij Silva Fulnaho (het woud van Vollenhove) aan het bisdom Utrecht. Dit 
was feitelijk het begin van het Oversticht.  
Paus Benedictus VIII kroonde hem in 1014 tot keizer. Hij richtte vele scholen op, 
verdedigde de rijksgrenzen, en beijverde zich om vrede te stichten en de kerk tot 
ontwikkeling te brengen. Hendrik II startte de bouw van de kathedraal van Bazel. Op 
latere leeftijd kreeg hij een verlamming. Alhoewel hij graag monnik was geworden, bleef 
hij zijn taak van heerser volbrengen.  
Hendrik werd, als enige Duitse keizer, in 1146 heilig verklaard door paus Eugenius III. Zijn 
feestdag is op 13 juli. Hendrik is beschermheilige van de bisdommen Bamberg en Bazel, 
van kinderloze paren en van koningen, hertogen en van gehandicapten 

Vrijdag 14 juli: H. Camillus de Lellis 

Camillus de Lellis  (Bucchianico (Abruzzo),  1550 - Rome, 14 
juli 1614) is de Italiaanse stichter van de Camillianen. Camillus de 
Lellis werd zaligverklaard in 1742. Zijn heiligverklaring volgde 
in 1746 door paus Benedictus XIV. 

Camillus is de patroonheilige van gokkers en verpleegkundigen. 
Zijn lichaam bevindt zich met enige relieken in het altaar van de 
kerk van Maria Magdalena in Rome. Daar bevindt zich ook een 
kruis dat tijdens Camillus gesproken zou hebben: "Waarom ben 
je bang? Weet je niet dat het niet jouw, maar Mijn werk is?". 
Deze zin werd het motto voor allen die Camillus volgen.   

 

Begin van de zomervakantie in de regio Zuid.  

Wij wensen iedereen die op vakantie 
gaat een veilige reis toe!  

Voor degenen die ´lekker´ thuis 
blijven, uiteraard ook veel 
ontspannende momenten! 
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Zaterdag 15 juli: H. Bonaventura 

eigenlijk Giovanni di Fidanza geheten, (Bagnorea (het 
huidige Bagnoregio)  1221 - Lyon, 15 juli 1274) was 
een Italiaanse franciscaanse theoloog en filosoof. 

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.  
 
15.00 uur: Viering van Woord en Gebed/doop Matthijs Kamerling; doopheer 
is pastor Harrie Buijssen. 
 

Dinsdag 18 juli: H. Odilia, maagd en martelares. 

Donderdag 20 juli: H. Apollinaris, bisschop en martelaar. 

Zaterdag 22 juli: H. Maria Magdalena 

19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van 
Hees en zang van het dames-en herenkoor. 

Misintenties:   

Jobina Vette en ov. fam. * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * 
Frans Courtin en Johanna Pieterse * Cornelis Goense en ov. fam. * ov. 
Leden Gedurige Aanbidding * Magdalena Vermue en ov. fam. * 
Cornelia Boonman-van ’t Westende * Adriaan Nagelkerke en ov. fam. * 
Frans Rijk * Kees Ars en ov. ouders Marinus Ars-Cornelia Geus en fam. 
* ov. ouders Marinus van Gessel-Serafina Mattens en fam. * Arjaan de 
Jonge * Janus Raas-Francina Traas en dochter Plonie. 
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OPGAVE MISINTENTIES: U kunt tot dinsdag 11 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. 
 

 

Nieuws van de werkgroep kerkhofbeheer 
Geachte belanghebbenden, 

Recent zijn een groot aantal verzoeken gestuurd in 
verband met verlenging van de grafrechten van 
graven op onze begraafplaats. Het blijkt dat ruim 20 
aangeschreven contactpersonen niet hebben 
gereageerd op ons verzoek tot verlenging van de 
grafrechten. Gelukkig hebben ook een groot aantal 

mensen wel gereageerd. Degenen die niet hebben gereageerd zijn mogelijk 
verhuisd waardoor het in onze administratie voorkomende adres niet meer 
juist is. In een aantal situaties weten wij dat de adressering nog wel juist is. 
Als geen verlenging moet plaatsvinden dient men dat ook aan te geven 
middels het terugsturen van ons schrijven met opdracht/handtekening tot 
toestemming van ruimen van het graf. Wij wijzen erop dat het de plicht is 
van de belanghebbenden om wijzigingen van adressering door te geven. Het 
is niet de plicht van de beheerder van het kerkhof om uit te vissen waar 
eventueel een belanghebbende naartoe is verhuisd. Omdat wij op een dorp 
wonen is het soms nog mogelijk contactpersonen te achterhalen maar u 
kunt zich wellicht voorstellen dat daar enorm veel tijd mee gemoeid is. Na 
publicatie op het kerkhof heeft het kerkhofbeheer na een bepaald tijdlimiet 
het recht te ruimen. Uiteraard heeft dat niet onze voorkeur. Wij roepen alle 
belanghebbenden eventuele wijzigingen met betrekking tot 
adreswijzigingen aan ons door te geven en zeker te reageren op een verzoek 
tot verlenging ook als er geen verlenging moet plaatsvinden. Dit om 
ongewenste situaties te voorkomen.                                                                                 
Namens beheer kerkhof parochiekern ’s-Heerenhoek,                                               
Wim Hoogesteger. 
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