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LIEF EN LEED:  

OVERLEDEN: geen opgave over de laatste zes weken. 

 

BIJZONDERE COLLECTES:  

6 augustus: Cordaid, Mensen in Nood  

Deze keer collecteert de Caritas voor de hulporganisatie Cordaid Mensen in Nood en wel 
voor scholen in Noord-Irak.  Onlangs opende een derde school in Noord-Irak met steun 
van Cordaid haar deuren. Net als de vorige twee in een gebied dat twee jaar door IS was 
bezet. Kort geleden zag men hier nog de raketinslagen, meters groot. Er was geen 
elektriciteit, geen ramen, geen deuren, geen banken of stoelen. Lokalen lagen bezaaid 
met rotzooi.  En nu is deze school weer een prachtige plek geworden waar kinderen 
kunnen samen komen. Toen IS Wardek naderde, in augustus 2014, was het redden wie 
zich redden kon. Twee jaar lang bezetten IS strijders de huizen van Wardek en andere 
dorpen.  

Cordaid ging als één van de eerste hulporganisaties in het net heroverde gebied aan de 
slag, met geld van Nederlandse donateurs. Belangrijk is dat kinderen naar school kunnen 
gaan, anders keren families niet terug. Daarom zijn er lokale timmerlieden, metselaars, 
elektriciens en schilders betaald om de school in rap tempo te renoveren. Die aanpak 
werkt! In een paar maanden tijd steeg het aantal teruggekeerde families tot 380. Meer 
dan de helft van de bewoners is terug. 

Uiteindelijk gaat het om meer dan muren en verf voor zo’n school. Piet Spaarman, 
directeur van het Cordaid-team in Noord-Irak zegt het zo: “Je bouwt niet alleen een 
gebouw, je bouwt aan een samenleving”. Drie scholen in Koerdistan hebben de 
afgelopen maanden met steun van Cordaid hun deuren weer geopend, twee in Qayyarah, 
één in Wardek. Met uw steun komt daar hopelijk een vierde bij! 

De Caritas ’s-Heerenhoek dankt u hartelijk voor uw gave! 

 

DIENSTEN EN VIERINGEN: 

Zondag 6 augustus: 18e zondag door het jaar/ 
Gedaanteverandering van de Heer 

09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie Buijssen en zang 
van het dameskoor. Liturgische kleur: wit.                                                                         
Na afloop: koffiehoek achter in de kerk. 
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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.* ov. ouders van den 
Dries-Hoondert en zoon Piet * ov. ouders Zuiderwijk-Witkam. 

De gedaanteverandering van 
Jezus of transfiguratie of verheerlijking op de berg wordt 
beschreven in de evangeliën.                                                                                                                    
Samen met de apostelen Petrus, Johannes en Jacobus 
beklom Jezus een (hoge) berg, de Tabor. Hier liet Jezus iets van 
zijn goddelijke aard zien, door van gedaante te veranderen. In 
de Hebreeuwse Bijbel wordt op diverse plaatsen beschreven 
dat God in een ontoegankelijk licht woont dat voor 
onbeschermde stervelingen dodelijk is. Met Jezus verschenen 
ook Mozes en Elia die met de stralende Jezus praatten. De 
apostelen konden Jezus' gedaanteverandering amper aanzien en 
vielen verschrikt op de grond maar plotseling waren de twee 
oudtestamentische profeten verdwenen en was alles weer als 
voorheen. Jezus gebood de ontstelde apostelen aan niemand 
over de gebeurtenis te spreken tot na zijn verrijzenis uit de dood. 

De gedaanteverandering wordt gezien als aankondiging van Jezus' verrijzenis. Het feest 
werd aanvankelijk gevierd als kerkwijdingsfeest van de kerk op de berg 
Tabor.[ Via verspreiding in de Oosters-orthodoxe Kerk won de viering ook 
aan populariteit in de Latijnse Kerk. In de 15e eeuw werd het een geboden 
feestdag voor katholieken, vandaar de liturgische kleur: wit. 

 Dinsdag 8 augustus: H. Dominicus 

Dominicus Guzmán (Spaans: Domingo) (Caleruega (Koninkrijk 
Castilië), 1170 - Bologna, 6 augustus 1221), ook bekend als Dominicus van 
Osma en ook Dominicus de Guzmán genoemd, was de stichter van 
de dominicanen. Hij studeerde in Palencia en werd rond 1195 kanunnik van 
de kathedraal van Osma (tegenwoordig Burgo de Osma). In 1203 en 1205 
begeleidde hij als subprior van het kathedraalkapittel bisschop Diego van Osma op reizen 
naar Scandinavië in opdracht van de koning van Castilië. Dominicus vatte hierdoor het 
idee op om in Scandinavië te gaan missioneren. 
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Woensdag 9 augustus: H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith 
Stein) (Breslau in Silezië, 12 oktober 1891 – Auschwitz-Birkenau, 

vermoedelijk 9 augustus 1942) was een Joods-
Duitse filosofe en heiligverklaarde karmelietes. 

Stein werd als jongste van elf kinderen geboren in een orthodox 
joodse familie. In 1904 werd ze, naar eigen zeggen onder invloed van 
de moderne denkers en biologische wetenschap, atheïste. Zij 
studeerde Duits, filosofie, psychologie en geschiedenis aan 
de universiteiten van Breslau, Göttingen en Freiburg im Breisgau. Na 
de verdediging van haar proefschrift in 1916 op het thema Zum 
Problem der Einfühlung werd zij wetenschappelijk medewerkster van 
haar promotor Edmund Husserl in Freiburg. 

De kennismaking met de autobiografie van de heilige Theresia van Ávila betekende een 
keerpunt in haar leven. Stein bekeerde zich tot het katholicisme, liet zich op 1 
januari 1922 dopen, gaf haar assistentschap op en ging in de Palts aan het werk op een 
meisjesschool van de dominicanen te Speyer. 

In 1932 verhuisde ze naar het Instituut voor Pedagogiek in Münster, waar ze intensief de 
kerkleraar Thomas van Aquino bestudeerde. Op 15 april 1934 trad zij in bij de orde van de 
ongeschoeide karmelietessen in Keulen en nam de kloosternaam Teresa Benedicta van het 
Kruis aan. Twee jaar later liet ook Steins zus Rosa zich dopen. 

Donderdag 10 augustus: H. Laurentius 

De heilige martelaar Laurentius van Rome leefde in de derde 
eeuw in Rome tijdens de christenvervolgingen. Over zijn 
leven is nauwelijks iets bekend. Hij is ongeveer in het jaar 225 
geboren in Huesca (Spanje) en oefende in Rome het ambt 
van diaken uit tot 10 augustus 258. 

Sint-Laurentius is patroon van de stad en het 
bisdom Rotterdam (waarvan de Laurentius- en 
Elisabethkathedraal de hoofdkerk is) en is patroon van de 
stad Alkmaar waar de Grote kerk naar hem is genoemd. Er 
zijn in meerdere landen kerken aan hem 
gewijd. Als diaken belast met de zorg 
voor de (heilige) boeken wordt 
Laurentius vereerd als patroon van 
de bibliothecarissen. Hij is ook de 

beschermheilige van koks, pastei- en banketbakkers, kolenbranders 
en brandweerlieden. 

Vrijdag 11 augustus: H. Clara 

mailto:info@rksheerenhoek.nl
http://www.rksheerenhoek.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Silezi%C3%AB_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/12_oktober
https://nl.wikipedia.org/wiki/1891
https://nl.wikipedia.org/wiki/Auschwitz_(concentratiekamp)
https://nl.wikipedia.org/wiki/9_augustus
https://nl.wikipedia.org/wiki/1942
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filosoof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heiligverklaring
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karmelieten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orthodox_jodendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orthodox_jodendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Athe%C3%AFsme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duits
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filosofie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Psychologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Universiteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Breslau
https://nl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ttingen_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Freiburg_im_Breisgau
https://nl.wikipedia.org/wiki/Proefschrift
https://nl.wikipedia.org/wiki/Edmund_Husserl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Theresia_van_%C3%81vila
https://nl.wikipedia.org/wiki/Katholicisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/1_januari
https://nl.wikipedia.org/wiki/1_januari
https://nl.wikipedia.org/wiki/1922
https://nl.wikipedia.org/wiki/Palts_(streek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dominicanen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Speyer
https://nl.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnster_(Westfalen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Thomas_van_Aquino
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karmelieten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Keulen_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kloosternaam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Martelaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christenvervolgingen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Huesca_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spanje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rome_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Diaken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beschermheilige
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/HH._Laurentius-_en_Elisabethkathedraal
https://nl.wikipedia.org/wiki/HH._Laurentius-_en_Elisabethkathedraal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beschermheilige
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bibliothecaris


jaargang 45/week 31:  zondag 6 augustus 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   
 

Clara van Assisi (Assisi, Umbrië, 1193/1194 — San Damiano, Assisi, 11 augustus 1253), Santa 
Chiara in het Italiaans, gaf onder invloed van Franciscus van Assisi haar maatschappelijke 
positie op en stichtte de orde van de clarissen. Reeds in de middeleeuwen was haar naam 
in de Nederlandstalige gebieden als doopnaam zeer verbreid. Haar kerkelijke feestdag 
is 11 augustus. 

Clara werd geboren als dochter van de edelman Favarone di Offreduccio di Bernadino. 
Onder invloed van Franciscus van Assisi en met zijn hulp verliet zij het ouderlijk huis en 
legde zich toe op de navolging van Christus in radicale armoede. Samen met Franciscus 
stichtte zij de Arme Vrouwen van San Damiano. Tot haar dood verbleef Clara op deze plek 
en leefde er volgens de kloosterregel die zij zelf als eerste vrouw in de geschiedenis 
schreef. Deze regel werd pas op haar sterfbed door paus Innocentius IV goedgekeurd. 

Op 18 maart 1212 legde Clara in Portiuncula haar geloften af in de handen van Franciscus. 
Zestien dagen later werd zij gevolgd door haar zuster Agnes. Veel vrouwen in Europa 
voelden zich aangesproken door het leven van Clara en haar zusters, onder wie 
ook Agnes van Praag. 

Twee jaar na haar dood werd zij door paus Alexander IV heilig verklaard. Op grond van 
haar visioenen werd zij in 1958 door paus Pius XII tot patrones van de televisie benoemd.  

Zondag 13 augustus: 19e zondag door het jaar/ HH. Pontianus en 
Hippolytus 

10.45 uur: viering van Woord en Communie met medewerking van 

leden Liturgische Werkgroep en zang van het dameskoor. 

Misintenties:  

ov. ouders Henricus van den Bulck en Antonia van den Bulck-Goense en ov. 
fam.* ov. ouders Marinus Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * Lev. Leden 
Gedurige Aanbidding * ov. Leden V.O.K. * Johannes Smits en ov. fam. * ov. 
fam. Vermue-Priem * ov. fam. Hubrecht Vermuë-de Winter * Jaap Vermue * 
Jacobus Hoondert en ov. fam. * Krijn de Jonge * Willem Remijn-Clasina Rijk 
en Jobina Almekinders 

OPGAVE MISINTENTIES: U kunt tot dinsdag 1 augustus 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:  augustus: Marlies Westdorp,                                                
Kapelaan Koningstraat 11,  tel. 0113-352387               
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