
Jaargang 49/week 31/ 8 augustus 2021 

 Parochiekern ’s-Heerenhoek   H. Willibrorduskerk   
 

Deken Holtkampstraat 9 4453 AH ’s-Heerenhoek tel. 0113-351264/ 06-22815618 
e-mail: info@rksheerenhoek.nl  website: www.rksheerenhoek.nl                                                                       

bankrek. NL65RABO0128596538  

website parochie: www.paterdamiaanparochie.nl   
 

LIEF EN LEED  
Overleden:  

11 juli: Simon Martinus Nijsten 

24 juli: Esperance Mukashema. 

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

08 augustus: Cordaid/ Caritas/Mensen in Nood  

Dit keer vraagt de Caritas uw aandacht voor de 

wateroverlast in Zuid-Limburg.  

De verschrikkelijke beelden die ons bereikten in juli van het 

wassende water gingen de hele wereld over. Door een 

extreme hoeveelheid regen waren er ondergelopen 

straten, modderstromen, huizen en inboedel werden 

ernstig beschadigd. Mensen moesten snel vluchten naar 

een droog onderkomen. Ook werden er uit voorzorg 

complete dorpen geëvacueerd en zelfs een ziekenhuis in Venlo werd ontruimd.  

Het waren hartverscheurende beelden. De herinneringen aan de watersnoodramp van 

1953 in Zeeland kwamen ook weer naar boven.  

De getroffenen zullen nu met elkaar hun schouders eronder moeten zetten. Alles zal 

weer moeten worden schoongemaakt en beschadigde huizen moeten weer worden 

opgeknapt. 

Het gebied is door de regering verklaard als rampgebied en giro 777 is opengesteld. Dit is 

het rekeningnummer van het Nationaal Rampenfonds. Als Caritas ’s-Heerenhoek willen 

wij graag ook ons steentje hieraan bijdragen, hoe klein dan ook.  

Omdat je je medemens in nood helpt. 

De Caritas dankt u hartelijk voor uw gaven. 

15 augustus: onderhoud Maria-nis/Mariabeelden in onze 

kerk en glas-in-loodramen.  We willen de vele Mariabeelden in en 

om onze kerk in ere houden; incidenteel onderhoud is hiervoor nodig, 

maar middelen ontbreken vaak. 

22 augustus: KWF-kankerbestrijding. Deze ziekte grijpt -

ondanks alle onderzoeken en technische ontwikkelingen- nog teveel 

om ons heen dierbaren weg… 

28 augustus: Kerk-TV. 
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VIERINGEN EN DIENSTEN IN ONZE PAROCHIE 

 
 

 

Zondag 8 augustus: 19e zondag door het jaar 
9.00 uur: Viering van Woord en Communie met medewerking van de 

liturgische werkgroep en zang van het dames. Liturgische kleur: groen. 
Thema: ‘Brood des levens’ 
 

Misintenties:  
Ad Rijk-Smits * Tonnie Kopmels-van den Dries * ov. ouders Marinus Goense-
Cornelia Rijk en ov. kinderen * Frans Courtin en Johanna Pieterse * Levende 
Leden Gedurige Aanbidding * ov. fam. Vermue-Priem * Adriaan Hoondert * 
Krijn de Jonge. 

Dinsdag 10 augustus: H. Laurentius (diaken en martelaar) 

20.00 uur: overleg parochiekerncommissie in 

parochiezaal. 

Woensdag 11 augustus: H. Clara  

Clara van Assisi, 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.  

8.30- 12.00 uur Kerkhofwerkers actief; elke woensdagochtend. Kom 

gerust eens kijken, als je interesse hebt om te ervaren wat deze mannen (en 
vrouwen) voor ons immens kerkhof doen. Velen van buiten 
ons dorp verbazen zich over de grootte en verzorging van 
deze grote begraafplaats.  

Zondag 15 augustus: Maria 
Tenhemelopneming  ( Maria Hemelvaart) 
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10.45 uur: Viering van Woord en Communie met voorganger pastor 

Rens Stobbelaar; met zang van cantor. Thema: ‘Opgenomen in liefde’ 

Misintenties:  

Cornelia Rijk * ov. fam. Remijn-Huige * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester 
en ov. fam. * Laurentius Rijk en Maria Menheere * Nicolaas Boonman en 
Elisabeth de Jonge * Tilly Vermue-Joossen * Marien de Vos-Maria 
Rentmeester en ov. fam. * Jacobus Hoondert en ov. fam. 

Op 14 augustus om 19.00 uur is er in de parochiekern Ovezande een 
eucharistieviering ter gelegenheid van het naamfeest van de O.L.V. Hemelvaart-
kerk te Ovezande. Voorganger is pastoor Paul Verbeek. 

Zondag 22 augustus: 21e zondag door het jaar 

09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Thaddy de Deckere 

en  zang van het dames- en herenkoor. 

Misintenties:  

Ad Rijk-Smits * Jrgt. Dymphna Lodiers en Adriaan Rijk *Annie Raas-de Hond-
Gerard Raas en ov. fam. Raas-de Hond * Marinus en Apolonia Rijk-Rijk en 
dochter Tonny * Cornelis Bierens * ov. fam. Hubrecht Vermue-de Winter * 
Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * Frans Courtin en Johanna Pieterse 
* overleden Leden Gedurige aanbidding. 

KERKBIJDRAGE 

De afgelopen weken werden diverse controles uitgevoerd om 
de veiligheid in en rond het kerkgebouw te garanderen. 

Zo werd de bliksemafleider op deugdelijkheid getest en 
werden dakconstructie en glas-in-loodramen gecontroleerd. 
Deze ramen zijn in matige staat en verdienen aandacht. Gelden 
hiervoor zijn niet voorradig, dus dreigt uitstel of afstel? 

We hopen eind augustus alle gegevens beschikbaar te hebben, 
zodat wij u de juiste stand van inkomsten en uitgaven kunnen presenteren. 

Mocht u een handje willen helpen, dan zijn wij u daar zeer erkentelijk voor.  
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VAKANTIEROOSTER 

We gunnen iedereen een periode van 
rust en bezinning; zeker na een tijd 
waarin vrije dagen vooral bestonden uit 
‘thuis blijven’ of zelfs quarantaine.  

De mobiele bakker op het kerkplein laat 
weten ‘even’ de oven leeg te laten en 

ook de plaatselijke slager kan ervoor kiezen de koeling met vlees tijdelijk uit 
te schakelen… Ons dorp zal op pad moeten voor de dagelijkse verse 
boodschappen…… 

In kerkelijk opzicht is deze optie nog niet actief, al zijn pastores ook mensen 
die rust en vakantie verdienen (en opnemen). 

Dankzij de inzet van vrijwilligers en tijdelijke krachten vanuit het bisdom 
Breda kunnen we toch wekelijks de diensten verzorgen en is er assistentie bij 
uitvaarten en bezoeken thuis. 

Wij hopen op begrip, als het ‘anders’ is dan u van ons gewend bent, maar 
wees verzekerd: we doen ons uiterste best ervan 
te maken wat het hoogst haalbaar is! 

 

Misschien moeten we in de nabije toekomst 
denken aan samen kerken, clustervieringen met onze buren in Lewedorp en 
Heinkenszand…maar zo lang het ons gegeven is, proberen we u lokaal de 
blijde boodschap (evangelie) te verkondigen. Bij de dagelijkse 
boodschappen ligt dat (helaas) al jaren anders, maar daar heeft de kerk 
weinig invloed op. 
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