
jaargang 45/week 29:  zaterdag 22 / zondag  23 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   
 

LIEF EN LEED:  

OVERLEDEN: 
22 juni: Catharina Pompernolle- Moison. 
 

BIJZONDERE COLLECTES:  

6 augustus: Cordaid, Mensen in Nood  
Cordaid Mensen in Nood heeft kennis en ervaring in de meest kwetsbare gebieden 

ter wereld en heeft toegang tot de lokale, nationale en internationale bestuurlijke 

infrastructuur. Ook beschikt Cordaid Mensen in Nood over een sterk internationaal 

netwerk. Ook werkt Cordaid samen met 693 lokale partnerorganisaties in 28 landen. 

In Nederland wordt Cordaid gesteund door bijna 400.000 donateurs. 

DIENSTEN EN VIERINGEN: 

Zaterdag 22 juli: H. Maria Magdalena 

Magdalena betekent: van, uit Magdala. Magdala of Migdal of 
Magadan was een stadje op de westelijke oever van het Meer van 
Tiberias. Lucas noemt haar niet gewoon Maria Magdalena, maar zegt 
"Maria, die Magdalena genoemd wordt". 

De Bijbel geeft niet veel informatie over haar. Ze wordt reeds vermeld 
in Lucas 8:2, waar staat dat Jezus haar bevrijdde van zeven duivelse 
geesten. 

Zij volgde Jezus vanuit Galilea naar Jeruzalem en was aanwezig bij de 
kruisiging (Marcus 15:40, Matteüs 27:56, 61 en Johannes 19:25) en de 

graflegging (Marcus 15:47 en Mattheus 27:61). In Johannes 20:1-18 staat dat zij de 
opstanding van Jezus heeft meegemaakt en dat zij de eerste was die hem zag na zijn 
opstanding. 

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. 
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* ov. ouders Marinus van Gessel-Serafina Mattens en fam. * Arjaan de 
Jonge * Janus Raas-Francina Traas en dochter Plonie.  

Zondag 23 juli: 16e zondag door het jaar/ H. Birgitta 

Geen viering in onze kerk; wel te Heinkenszand ( 9.00 uur), Ovezande ( 9.30 
uur), Lewedorp ( 10.45 uur), Kwadendamme en Goes ( 11.00 uur). 

Maandag 24 juli: H. Theresia van het kind Jezus/ H. Christoffel 

Theresia werd geboren in het Franse Alençon als dochter 
van Louis Martin en Marie-Azélie Guérin. Op haar tiende 
werd ze ernstig ziek totdat het Mariabeeld op 13 
mei boven haar bed naar haar glimlachte, waarna ze 
volledig genas. Al op jonge leeftijd voelde ze dat het haar 
roeping was God te dienen. Ze was uitzonderlijk vroom, 
maar stond ook bekend om haar wilskracht en gevoel 
voor humor. Ze besloot in te treden bij de orde van de 
ongeschoeide Karmelietessen in Lisieux (Normandië) 
waar twee zussen van haar, onder wie haar lievelingszus 
Pauline, al eerder waren ingetreden (een derde zus zou in 
1894 volgen). Op haar vijftiende trad zij, met toestemming 
van haar bisschop en moeder-overste daadwerkelijk in bij 
de orde, na zelfs tot bij paus Leo XIII om een uitzondering 
gevraagd te hebben vanwege haar leeftijd (de paus 
antwoordde "Als God het wil"). In 1890 deed zij 

haar professie en in 1893 kreeg zij de zorg over de novicen toebedeeld. Op aanwijzingen 
van haar zus, die op dat moment tevens overste was, begon zij in 1895 met het 
opschrijven van haar levensverhaal. In 1896 werd tuberculose bij haar geconstateerd. Ze 
stierf op 24-jarige leeftijd aan de ziekte. Theresiahof is naar haar vernoemd! 

Dinsdag 25 juli: H. Jakobus  

Jakobus de Meerdere is een discipel en een van de 

twaalf apostelen van Jezus Christus. Hij wordt de 
Meerdere genoemd om hem te onderscheiden van zijn 
naamgenoot die Jakobus de Mindere wordt genoemd. 
In het Spaans wordt zijn naam (Santo Iago, San Yago) 
verkort tot Santiago. 
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Woensdag 26 juli: HH. Joachim en Anna, ouders van H. Maagd Maria 

Volgens de legende was zij de moeder van 
Jezus' moeder, Maria. Zij was gehuwd met 
Joachim. Het waren vrome Joden, die hun 

leven lieten leiden door de liefde tot God. Met 
alle grote feesten begaf Joachim zich naar de 
tempel om daar een offer aan God op te 

dragen. Verdrietig was alleen dat ze geen 
kinderen hadden. Herhaaldelijk hadden ze 
God erom gesmeekt, en ze beloofden erbij 

dat ze het kind aan God zouden toewijden, 
zodat Hij erover kon beschikken, maar 
zonder resultaat. Intussen waren ze al oud 

geworden. 

Bij gelegenheid van het feest van de tempelwijding trok Joachim met een paar 
familieleden naar de tempel om een offer op te dragen. Anna bleef thuis. Maar toen 

de hogepriester hem tussen de andere joden in zag staan, sprak hij smalend: "Hoe 
durf jij, Joachim, tussen al die anderen te gaan staan? God heeft je immers gestraft 
door je geen kinderen te geven. En dacht je dan dat Hij je offer zou aannemen? Zorg 

eerst maar dat die schande van jou uit ons midden wordt weggenomen, dan mag je 
terugkomen om weer te offeren. 

Beschaamd maakte Joachim dat hij wegkwam. Hij durfde ook niet meer naar huis, 

bang dat hij daar met de vinger zou worden nagewezen. Hij verborg zich tussen de 
herders van Bethlehem. Daar verscheen hem een engel die hem aankondigde dat hij 
een kind zou krijgen: een meisje dat hij Maria moest noemen. En geef haar aan God, 

zoals je beloofd hebt. Ga naar Jerusalem; daar zul je je vrouw Anna tegenkomen. Ze 
maakt zich erg bezorgd om je. Je zult haar treffen bij de Gouden Poort. 

Zo ging de engel ook naar Anna. Haar verkondigde hij dezelfde vreugdevolle 

boodschap. Ook zij begaf zich op weg. Bij de Gouden Poort werd het een aandoenlijk 
weerzien. Die ontmoeting geldt als het moment, waarop Anna van Maria in 
verwachting raakte. 

Dit alles berust op legende. Geschiedkundig gesproken is er over haar niets bekend. 
In de bijbel komen nog wel Jezus' opa's voor in de geslachtslijsten, maar over Jezus' 
oma's horen we zelfs daar helemaal niets. 

Donderdag 27 juli: Zalige Titus Brandsma, priester en martelaar. 

Titus Brandsma was een Nederlandse karmelietenpater, hoogleraar en publicist uit 
Friesland. Brandsma was specialist in middeleeuwse mystiek en zelf mysticus.   

Geboren: 23 februari 1881, Bolsward. Overleden: 26 juli 1942, Dachau ( in 
gevangenschap) 
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Zaterdag 29 juli: H. Marta, H. Maria en Lazarus, vrienden van Jezus. 

Zondag 30 juli: 17e zondag door het jaar 

09.00 uur: Viering van Woord en Communie met leden van de 

Liturgische Werkgroep en zang van het herenkoor. Liturgische kleur: groen. 
Misintenties: 

Echtpaar De Jonge-Rijk en dochter Jo * de meest verlaten zielen * Jrgt. Lauran de 
Winter * Wilhelmina Corstiaanse * Adriaan Hoondert * Krijn de Jonge * Laurentius 
Rijk en Maria Menheere * Nicolaas Boonman en Elisabeth de Jonge * Frans Pieters. 

 
Vrijdag 4 augustus: Eerste vrijdag van de maand 

10.30 uur: bijeenkomst in Theresiahof/ communiewerkgroep 

Zondag 6 augustus: 18e zondag door het jaar 

09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie Buijssen en zang 
van het dameskoor. Na afloop: koffiehoek achter in de kerk. 

Misintenties:  

Miny Spelier-de Jonge *  Frans Rijk * Jrgt. Pier van ’t Westeinde * fam. C. 
Boonman-van Stee en Verdonk * Frans Courtin en Johanna Pieterse * Mattie 
Pover-Smulder en ov. fam. * Laurus Verdonk en Pieternella Verdonk-van ’t 
Westende * Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * Martien van 
Eijkeren-Maria Remijn en fam. * Adrianus Franciscus Franse en Wilhelmina Franse-
Franse * Adriaan Hoondert * Marien de Vos-Maria Rentmeester en ov. fam. 

OPGAVE MISINTENTIES: U kunt tot dinsdag 25 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 
augustus: Marlies Westdorp, Kapelaan Koningstraat 11,                               

tel. 0113-352387 
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. 
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