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LIEF EN LEED  
Overleden:  

18 augustus: Marinus (Marien) Boonman. 
31 augustus: Etiënne August Marie de Milliano 
5 september: Cornelia van Eijkeren 
14 september: Rinus Steenbakker 
 

Bijzondere collectes:                                                                                         
2e collecte/ ook al is het aantal kerkgangers beperkt; we stellen 
de doelen wel beschikbaar:                                                 

Via GiVT- kunt u ook digitaal uw giften overmaken. Scan de code 
(QR) en alles gaat vanzelf. Vragen? Zie onderstaande 
contactadressen en telefoonnummers. 

Als u onze app ‘kerkdienstgemist’ opent en u klikt op onze kerk, 
dan verschijnt een logo van GiVt. Op deze manier kunt u vanuit 

uw eigen stoel doneren, door simpelweg het bedrag over te maken wat u wenst. 

03 oktober: Caritas-collecte: noden in de eigen parochie.         

10 oktober:  
Op zondag 10 oktober is er een feestelijke eucharistieviering in de 
parochiekerk H. Maria Magdalenakerk te Goes. Voorgangers zijn: pater 
Thaddy de Deckere, Ria Mangnus en Alida van Veldhoven. Een interparochieel 
zangkoor (bestaande uit koorleden uit onze parochie die Gregoriaans zingen) 
zullen de gezangen verzorgen. Leden uit alle parochiekernen hebben de 
viering voorbereid en zullen meewerken in de viering. Thema: ‘verbanden 
leggen/verbonden blijven’ 

Op zaterdag 9 en zondag 10 oktober zijn er GEEN vieringen in de 
overige kerken binnen onze H. Pater Damiaanparochie. Lettend op de nieuwe 
voorschriften die 25 september ingaan, hoeft u NIET te reserveren, maar 
houden we gepaste afstand van elkaar.  

Na afloop is er een informeel samenzijn buiten de kerk! 

De speciale collecte in deze viering in bestemd voor de opvang van Afghaanse vluchtelingen 
die binnenkort in de Zeelandhallen worden gevestigd voor korte of langere tijd. In de geest 

van Pater Damiaan denken we aan ‘mensen verder weg’ die onze aandacht en zorg nodig 

hebben. We zullen hen ondersteunen met toiletartikelen en persoonlijke verzorging. 
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VIERINGEN EN DIENSTEN IN ONZE PAROCHIE 

 
 

Zondag 3 oktober: 27e zondag door het jaar/ 
Wereldmissiedag voor kinderen 
 

9.00 uur: Viering van Woord en Communie met voorganger pastoraal 

werker Noëla Polet. Thema: ‘Wat God verbonden heeft’. 
 

Misintenties:  
Jrgt. Apolonia Traas-Moison en Frans Traas en ov. fam. * ov. ouders Simon 
Boonman en Pieternella de Baar * Ad Rijk-Smits * Adriaan Rijk en Dymphna 
Lodiers * Frans Courtin en Johanna Pieterse * Piet Timmerman en Lucija 
Stambulac * Levende Leden Gedurige Aanbidding * Anthonia Vermue en ov. 
fam. * Bas en An Balleur * Maria van Aert-Vos en ov. fam. * Klazien Martens-
Boonman * fam. Cornelis Boonman- van Stee en Verdonk * Pieter Vette; 
Jeroen Vette en Jozina Rijk * Lauran de Winter en ov. fam. 
Na de dienst: koffiehoek achter in de kerk./ verkoop pompoenen ten bate 

van de bloemengroep. 

Maandag 4 oktober; H. Franciscus van Assisi/dierendag 

Dinsdag 5 oktober: H. Bruno 

19.00 uur: Mariaviering/rozenkransgebed verzorgd door leden van de 

liturgische werkgroep. Zang door dames- en herenkoor.  

Donderdag 7 oktober: H. Maagd Maria van de 

Rozenkrans. 

We vieren deze naamdag op dinsdag 6 oktober met de Mariaviering. 
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Zondag 10 oktober: 28e zondag door het jaar/ Pater 

Damiaanviering 

Geen vieringen in de kerken van onze parochie, behalve die van H. Maria 

Magdalena in Goes om 11.00 uur. U kunt tot maandag 4 oktober nog uw 

misintenties voor deze viering (gratis) aanmelden bij mevr. Nel de Winter; de 

misintenties worden na in de dienst daar voorgelezen. 

Maandag 11 oktober: H. Johannes XXIII (paus) 

Vrijdag 15 oktober: H. Teresia van Jezus (maagd/kerklerares) 

Zaterdag 16 oktober: H. Hedwig (kloosterlinge) 

Zondag 17 oktober: 29e zondag door het jaar 

09.00 uur: Viering van Woord en Communie met voorganger pastor 

Geerten Kok en zang van het dames- en herenkoor. Thema: Geen goedkope 
gave.  

Misintenties:  

Ad Rijk-Smits * ov. ouders Marinus Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * 
Cornelia Rijk * ov. fam. Remijn-Huige * Frans Courtin  en Johanna Pieterse * 
Gerrit Verbart en Anna Verbart-Uitterhoeve * Tilly Vermue-Joossen * Pieter 
Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * Adriaan Rijk en Dymphna Lodiers 
* Marinus en Apolonia Rijk-Rijk en dochter Tonny. 
 

Zaterdag 23 oktober: vooravond van 30e zondag door het 
jaar/ Wereldmissiedag 

Vanaf 10.00 uur: speurtocht per fiets/te voet door en rond ’s-
Heerenhoek in het kader van Cultuur in de Zak. Opgave is vrij, maar graag 

aanmelden voor 10 oktober via zorgzaamsheerenhoek@zeelandnet.nl. 
Iedereen oud/jong kan meedoen. 
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13.00- 17.00 uur: Cultuur uit de Zak in ‘de Jeugdhoeve’ en in onze kerk. In 

het dorpshuis vinden tentoonstellingen plaats van mensen die hun vrijetijd 
creatief benutten. In de kerk zijn er concerten: 
13.15-14.30 uur: mix van wereldlijke liederen Missicanto en fanfare St. Caecila. 
15.00-17.00 uur: surprisemix (onze jeugd krijgt de ruimte zich muzikaal te uiten in Latent 

Talent in 4453. 
 

19.00 uur: eucharistieviering  met voorganger pater Thaddy de Deckere 

en zang van Missicanto. 
Thema: ‘Zien’ 
 

De kerk zendt boodschappen uit…? 

Rondom onze kerk zijn de werkzaamheden  inzake de aanleg 
van een zendmastinstallatie van KPN nu klaar. Hierdoor zullen 
de telefoonverbindingen hopelijk sterk verbeteren. Leidingen 
en zendkasten werden in de toren aangebracht, waarbij – zie 
foto/ Piet Grim- men geen hoogtevrees moest hebben.. 
Komende maandag ronden we de installatie af en dan hopen 
we op goed lopende gesprekken in en rond ons dorp  

 

’s-Heerenhoek mag (weer) trots zijn?  

Het beeld dat ’s-Heerenhoekenaars trotse 
mensen waren/zijn, is buiten ons dorp 
sterker dan binnen de bebouwde kom. Er 
zijn genoeg zaken die onze aandacht vragen: 
geen supermarkt, inkrimping markt/vertrek groenteboer; verkeerssituaties, 
renovatie straten…. 

Maar alleen mopperen helpt niet! Daarom steken een aantal mensen de 
handen uit de mouwen om het imago van ons dorp een opleving te geven. 

Eén  initiatief is: het maken van een eigen dorpsvlag, die we op gezette 
tijden (vanaf 23 oktober a.s.) jaarlijks hopen uit te steken. Doet u mee?  
Bestellingen voor 10 oktober graag doorgeven via 
zorgzaamsheerenhoek@zeelandnet.nl  De kosten van de vlag: tussen 20-25 
eur0 maximaal afhankelijk van oplage.  
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Nederlandse bisschoppen laten anderhalve meter-regel los 

bij voldoende ventilatie 

 

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter 

afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de 

viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet 

meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen 

wordt uitdrukkelijk gevraagd om met elkaar rekening te houden zowel bij het 

kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. 

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met 

klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers 

van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past 

bij het karakter van de Kerk.  

Vaccineren 

Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet 

gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers 

en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat 

niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep 

doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze 

families en vrienden en voor alle volkeren’. 

Zingen  
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Volkszang is met ingang van 25 

september weer toegestaan. 

Ook koren mogen weer in 

volledige samenstelling zingen, 

op voorwaarde dat zij de regels 

van het RIVM voor koren en 

zangensembles volgen. Dit 

betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in 

zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort. Kijk hier voor meer informatie: 

Generiek kader coronamaatregelen | RIVM 

Communie  

De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf 

gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het 

hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden. De 

tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de 

communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het 

gebruik van een eigen corporale. 

 De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo 

weer meer ruimte komt voor het samen 

vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid 

voor het feit dat met de inzet van het 

protocol er tot nu toe in de liturgie geen 

besmettingshaarden zijn geweest. De 

bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat 

de gelovigen, die van harte welkom zijn bij 

de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten. 

Overige regels per 25 september 

• Alle basisregels blijven gelden:  handen wassen, hoesten en niezen in 
de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor 
voldoende frisse lucht in binnenruimtes. 
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• rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, vormsel, 
ziekenzalving, etc. worden zoveel mogelijk beperkt. De regel dat er bij 
de vredeswens geen handen worden geschud blijft gehandhaafd. 

• Biechten kan nog niet plaatsvinden in een biechtstoel. Er kan gekozen 
worden voor een biecht in een goed te ventileren ruimte. 

• De regels met betrekking tot gebruik van wijwater blijven vooralsnog 
gehandhaafd. Wijwaterbakjes dienen nog leeg te zijn. 

• Bij een uitvaart kan weer besprenkeling van de kist bij de absoute 
plaatsvinden, mits vers water wordt gebruikt en mits besprenkeling 
ingehouden gebeurt en uitsluitend op de kist. 

• Collectes blijven op een andere wijze plaatsvinden dan met het 
doorgeven van collectemandjes/-schalen, dus via collectebus bij de 
uitgang, een bankoverschrijving of een gift-app. 

• Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op 
plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn dient de 
regelgeving van de lokale overheid te blijven worden gevolgd. 
Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, 
wordt geadviseerd hierover tevoren contact met hun plaatselijke 
overheid op te nemen 

Bij bedevaarten moeten de bepalingen voor reizen van de (buitenlandse) 
overheid worden gevolgd. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen 
volgen voor wat betreft gebruik van een mondkapje de regels van de 
overheid t.a.v. openbaar vervoer. 

Kerkgangers hoeven geen coronapas te laten zien 

 Bezoekers van diensten van de 
Rooms-Katholieke Kerk (RKK) en 
de Protestantse Kerk in Nederland 
(PKN) hoeven vanaf zaterdag geen 
coronatoegangsbewijs te laten 
zien bij binnenkomst in de kerk, 
terwijl de verplichting om 

anderhalve meter afstand te houden wel komt te vervallen. Dat laten de 
organisaties dinsdag weten. Vanaf 25 september is voor onder meer de 
horeca een coronapas met QR-code met vaccinatie- of testbewijs nodig. 
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Volgens de RKK wordt „bij kerkgang geen onderscheid gemaakt tussen 
mensen die wel of niet gevaccineerd zijn”. Scriba René de Reuver van de 
PKN stelt in een verklaring: „Het past niet in het kerkelijk denken om van te 
voren te controleren of mensen welkom zijn.” 
De RKK roept wel iedereen op zich te laten 
vaccineren maar zegt dat niet te „willen eisen 
of afdwingen”. De organisatie vraagt 
kerkgangers rekening met elkaar te houden en 
thuis te blijven bij klachten. Ook de 
Protestantse Kerk schrijft: „Dat alles weer kan, 
betekent niet dat je het ook moet doen. 
Gepast afstand houden, blijft het advies.” Beide organisaties benadrukken in 
hun verklaringen het belang van ventilatie in de kerken.  

Pompoenenactie voor bloemengroep 

 De dames van de bloemengroep verzorgen 
wekelijks de bloemenhulde in onze kerk en 
zo mogelijk ook in de Mariakapel (mei-
/oktobermaand). 

De parochiekerncommissie heeft een 
beperkt budget voor hen beschikbaar 
gesteld, zodat de dames -op bescheiden 
maar creatieve wijze- hun belangrijke werk 
kunnen blijven doen. 

In de afgelopen jaren zijn er acties geweest 
om de ‘pot’ van deze groep gevuld te houden. Jaarlijks houden we een 
collecte/decembermaand, maar vanwege corona viel de opbrengst 
(begrijpelijk) tegen. 

Een nieuw initiatief is geboren: verkoop van pompoenen. Dit weekend: 
zondag 3 oktober, zullen diverse opgemaakte sierstukken onze kerk sieren. 
U wordt in de gelegenheid gesteld een of meer van deze stukken te kopen. 

Prijs per bloemstuk: € 7,50 

Na de dienst/ koffiehoek kunt u terecht bij een van de dames van de 
bloemengroep. Neem anders contact op met Marianne v.d. Bos. 
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