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LIEF EN LEED  
Overleden:  

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. 

10 oktober: 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. 

17 oktober: Kerk-TV.  

23 oktober:  

Stichting Leergeld.  

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan 
activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan 
de zijlijn. Leergeld zorgt ervoor dat deze kinderen mee kunnen doen! 
Via meer dan 100 lokale Leergeld stichtingen bied Stichting Leergeld Oosterschelderegio 
kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. 
Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en 
vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. 

Stichting Leergeld Oosterschelderegio is in december 2006 opgericht als Stichting 
Leergeld Goes en omstreken. Vanaf januari 2008 is de stichting operationeel en per 
december 2008 onder de naam Stichting Leergeld Oosterschelderegio voor alle kinderen 
van 4 tot 18 jaar die wonen in de 7 gemeenten van de Oosterschelderegio. 
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VIERINGEN EN DIENSTEN IN ONZE PAROCHIE 

 
 

Zondag 10 oktober: 28e zondag door het jaar/ Pater 

Damiaanviering (te volgen via kerkdienstgemist.nl – ga naar Zeeland en klik op RK Maria 

Magdalenakerk Goes.) dit is dezelfde app als waarop ’s-Heerenhoek de kerkuitzendingen verzorgt. 

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’. 

Na afloop is er een informeel samenzijn buiten de kerk! 

Maandag 11 oktober: H. Johannes XXIII (paus) 

Dinsdag 12 oktober:  

19.00 uur: repetitie dames- en herenkoor. 

20.00 uur: parochiekerncommissie-overleg  in parochiezaal. 

Woensdag 13 oktober: 

8.30- 12.00 uur: kerkhofwerkers actief. 
19.30 uur: overleg Allerzielenviering in parochiezaal. 
 

Donderdag 14 oktober: H. Callistus (paus en martelaar) 

19.30 uur: repetitie Missicanto. 

Vrijdag 15 oktober: H. Teresia van Jezus (maagd/kerklerares) 
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Zaterdag 16 oktober: H. Hedwig (kloosterlinge)/ H. Gerardus 

Majella (kloosterling) 

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 * voor een goede reis en 
veilige thuiskomst. 

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. 

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;fanfare St. Caecila en 
bagpipe( doedelzakmuziek).  
15.00-17.00 uur: surprisemix (onze jeugd krijgt de ruimte zich muzikaal te uiten in Talent 

in 4453. 
 

19.00 uur: eucharistieviering  met voorganger pater Thaddy de Deckere 

en zang van Missicanto. 
Thema: ‘Zien’ 
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Misintenties:  
Jrgt. Cornelis Bierens * ov. fam. Hubrecht Vermue-de Winter * Jobina Vette 
en ov. fam. Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * ov. Leden Gedurige 
Aanbidding. 

’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. 

Kerk zendt een boodschap uit? 

De zendmasten zijn in de toren geïnstalleerd, maar de 
zenders zijn nog niet actief…. Hoe verder? 

KPN geeft aan dat er eerst afstemming moet worden 
gepleegd tussen alle beschikbare zenders onderling, zodat 
het bereik goed over de regio kan worden verspreid. 

Pas in november zullen we merken dat de 
ontvangst sterk verbeterd is!  

De luidinstallatie van de klokken is weer 
ingeschakeld. De halve en hele uren zullen 
weer hoorbaar zijn en het Angelus (12.00/ 
18.00  uur).  De ochtendklok van 8.00 uur 
laten we om redenen niet luiden. 
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