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LIEF EN LEED  
Overleden:  

24 juli: Espérance Mukashema 

18 augustus: Marinus (Marien) Boonman. 

31 augustus: Etiënne August Marie de Milliano 

5 september: Cornelia van Eijkeren, 96 jaar, verblijvend in NieuwSande in 
Ovezande, maar voorheen wonende aan de ’s-Heerenhoeksedijk. Haar 
uitvaart en graflegging vonden plaats op donderdag 9 september in en rond 
onze kerk. 

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. 

12 september: PAX-vredeszondag: inval in 

Afghanistan leert ons dat vrede tussen 

bevolkingsgroepen nooit vanzelfsprekend is. Ook in eigen 

land/gemeente en dorp staan mensen wel eens recht tegenover 

elkaar…Het is gemakkelijk om anderen de les te lezen en ze toe te 

roepen: ‘Wat doe je nou in vredesnaam?’  Beter is ook naar jezelf te 

kijken en je af te vragen: ‘Wat doe ik om de lieve vrede in mijn 

gezin/relatie/familie/kennissenkring en directe leefomgeving te 

verbeteren?  

 

19 september: Zonnebloem Borsele /ziekenzondag.                

‘Ziek zijn’ hoort bij het leven, maar altijd je ziek of slap voelen is niet 

gewoon/hoort niet. Daarom zetten vrijwilligers van de Zonnebloem zich al 

jarenlang in om iedereen (los van geloofsovertuiging) een onvergetelijke 

dag of week te bezorgen. Bootreizen of bustochtjes behoren tot de 

mogelijkheden. Zelfs een gratis ‘huurauto’ behoort tegenwoordig tot de 

mogelijkheden. Donaties zorgen voor inkomsten. Helpt u mee? 

 

mailto:info@rksheerenhoek.nl
http://www.rksheerenhoek.nl/


Jaargang 49/week 36/ 12 september 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   
 

VIERINGEN EN DIENSTEN IN ONZE PAROCHIE 

 
 
 

Zondag 12 september: 24e zondag door het jaar/Ziekenzondag  
Nationale Ziekendag, de tweede zondag van september, is een 

initiatief van de Zonnebloem, dat tijdens het 25-jarig jubileum van de 

vereniging in 1974 is gestart. Het doel was om Nederlanders bewust 

te maken van de zieken en gehandicapten in hun eigen 

leefomgeving. En om contact en integratie tussen 

zieken/gehandicapten en hun ‘gezonde’ omgeving te bevorderen. 

Deze boodschap is dus voor iedereen bedoeld; niet specifiek voor 

de mensen die al actief zijn bij de Zonnebloem. Dat proberen we te 

bereiken door op Nationale Ziekendag alle Nederlanders aan te 

spreken. Daarbij vragen we ze of ze mensen kennen in hun eigen 

omgeving die ziek of gehandicapt zijn en of ze eens contact willen 

leggen. Het contact tussen gezonde en zieke mensen is daarbij niet bedoeld als 

eenrichtingsverkeer: de levenservaring van zieke mensen kan inspirerend zijn voor 

gezonde mensen. 

In het jubileumjaar 1999 hebben is binnen de Nationale Vereniging besloten om te gaan 

werken met jaarthema’s. Veel Zonnebloemafdelingen besteden extra aandacht aan het 

jaarthema op of rond Nationale Ziekendag.  

10.45 uur: viering van Woord en Communie, verzorgd door de leden 

van de liturgische werkgroep; orgelspel met cantor. Thema: ‘ een voorbeeld 
hebben’ 

Misintenties:  

Gerrit Verbart en Anna Verbart-UItterhoeve * Levende Leden Gedurige 
Aanbidding * ov. fam. Vermue-Priem * Krijn de Jonge * Nicolaas Boonman en 
Elisabeth de Jonge. 
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Maandag 13 september: H. Johannes Chrysostomus  

De heilige Johannes Chrysostomus was een beroemd prediker, aartsbisschop van 
Constantinopel, van 26 februari 398 tot 403. Hij is een van de kerkvaders en werd in 
1568 verheven tot kerkleraar. 

19.30 uur: overleg dorpsraad in parochiezaal. 

Dinsdag 14 september: Kruisverheffing  

De oorsprong van het jaarlijks feest van de Kruisverheffing 
gaat terug tot de kerkwijding van de basiliek van het Heilig 
Graf in Jeruzalem op 13 september 335. Deze kerk werd 
gebouwd in opdracht van Helena, op de plaats waar - volgens 
de overlevering - het lichaam van Christus tussen kruisdood 
en verrijzenis was te rusten gelegd meer bepaald op de plaats 
van de gevonden grafkelder, achter Golgotha. Tijdens het 
jaarlijkse kerkwijdingsfeest werd het kruis - waaraan volgens 
de traditie Jezus geleden had - aan het volk getoond. 

Het kruis werd door Helena gedeeld; een deel bleef in 
Jeruzalem en twee andere delen schonk zij 
aan Constantinopel en Rome. Vooral vanaf 
de kruistochten ontstond een onstuitbare verspreiding van 
kruis-relieken en aansluitend werd het feest van de 
Kruisverheffing gevierd op de plaatsen waar de relieken 
terechtkwamen. 

De Regel van Benedictus (41, 6-8) laat naar oude 
kerkgebruiken bij het feest van de Kruisverheffing de kleine 
vasten beginnen, die in de grote vasten (de veertigdagentijd 
voor Pasen) uitloopt. Bijgevolg is dit feest in de benedictijnse 

traditie van bijzonder belang en hebben kloosterordes uit deze traditie zoals 
de cisterciënzers en trappisten een rol gespeeld in de verspreiding van het feest in Europa. Het 
tonen van het kruis als teken van verlossing door Christus, verspreidde zich zo over de hele Kerk. 

Rechtstreeks aansluitend op het feest van de Kruisverheffing is de gedachtenis van Onze-Lieve-
Vrouw van Smarten, gewijd aan het verdriet en lijden van Maria. Deze gedachtenis is steeds op 15 
september. 

19.00 uur: repetitie dames- en herenkoor. 

Woensdag 15 september: Onze Lieve Vrouw van Smarten 

8.30 uur: kerkhofwerkers. 

Donderdag 16 september: HH. Cornelius en Cyprianus. 

19.30 uur: start repetities Missicanto 
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Vrijdag 17 september: H. Lambertus  

Lambertus van Maastricht, ook Lambertus van Luik, Lambert, Landebertus of 
Lambrecht, was bisschop van Maastricht tussen ca. 670 en het jaar van zijn 
dood. Hij is een rooms-katholiek heilige en de patroonheilige van de 
textielarbeiders. Zijn attribuut is een lans. 

Zondag 19 september: Vredeszondag/ 25e zondag 

door het jaar  

09.00 uur: eucharistieviering 
met voorganger pater Thaddy de 
Deckere en zang van het dames-en 
herenkoor. Thema: ‘de twist 
voorbij’.                                              
Liturgische kleur: groen. 

Misintenties:  

Ad Rijk – Smits * Mary de Jonge en fam. Jaap de Jonge-de Jong * Cornelia  
Rijk * Jrgt. Tilly Vermue-Joossen * ov. fam. Remijn-Huige * Frans Courtin en 
Johanna Pieterse * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * ov. 
fam. Hubrecht Smits en Magdalena de Jonge * Cornelis Bierens * ov. fam. 
Hubrecht Vermue-de Winter * Albrecht Remijn-Boonman en ov. kinderen. 

Maandag 20 september: HH. Andreas Kim Taegon en 
Paulus Chong Hasang 

Andrew Kim Taegon, ook wel Andrew Kim genoemd in het Engels, was de eerste in Korea 
geboren katholieke priester en is de patroonheilige van de Koreaanse geestelijkheid. Op 6 mei 
1984 werd Kim samen met 102 andere martelaren heilig verklaard. 

Dinsdag 21 september: H. Matteus in het Evangelie volgens Matteüs wordt 

Matteüs twee keer genoemd. De eerste keer is Matteüs 9:9: "Toen Jezus van daar verder ging, 
zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en hij zei tegen hem: 'Volg mij'. Hij stond 
op en volgde hem." De tweede keer is in hoofdstuk 10:1-4 in een opsomming van de twaalf 
discipelen die Jezus aanstelde: 'de tollenaar Matteüs'. Uit de context blijkt dat Matteüs 
in Kafarnaüm woonde, een dorp aan de oever van het Meer van Tiberias. Jezus was 
vanuit Nazareth naar Kafarnaüm verhuisd (4:13) en na daar een verlamde te hebben genezen (9:1–
8) kwam hij Matteüs tegen. 

Kafarnaüm lag in het gebied van Herodes Antipas, daarom was hij geen Romeins beambte, maar 
stond hij in dienst van de vorst of heeft hij de tolweg van de stad gepacht. Waarschijnlijk was hij 
de schrijfkunst machtig en sprak hij naast zijn moedertaal Aramees ook Koinè.  
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