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LIEF EN LEED  
Overleden:  

07 april: Piet Bek 

03 mei:  Adrie (Adriaan) Boonman. 

08 mei: Jan Traas, weduwnaar van Petronella de Jonge, 87 jaar; wonende 
Burgemeester Van Horsighstraat 9. Zijn uitvaartdienst was op woensdag 12  
mei in besloten kring, waarna graflegging op ons kerkhof. 

09 mei: Charles (Carolus Joseph) Spelier: weduwnaar van Mini de Jonge, 84 
jaar, tot voor kort woonachtig Werrilaan 9, laatste tijd verpleegd in Ter Rede 
Vlissingen. De uitvaartdienst vindt in beslotenheid plaats te Vlissingen op 
maandag 17 mei. 

De parochiekerncommissie heeft vastgesteld dat na veel overleg tussen 
pastoraal team/pastoraal centrum en uitvaartonderneming geen passende 
oplossing kon worden gevonden voor een afscheid in onze parochiekerk. De 
commissieleden betreuren dat, omdat Charles Spelier voor onze voormalige 
parochie H. Willibrordus te ’s-Heerenhoek, maar ook voor de gehele 
gemeenschap veel heeft betekend. Nu er geen viering in onze kerk kan worden 
gehouden, kunnen we enkel via deze weg ons grote dank voor hem uitspreken 
en de nabestaanden veel sterkte wensen met het verlies van een markante 
dorpsbewoner. 

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

16 mei: project Charbel. Dit project richt zich op het bieden van 

noodhulp, zoals voedsel en medicijnen, aan de inwoners van Beiroet. 
Het bisdom heeft ons gevraagd hiervoor ruimte te maken in ons 
collecterooster.  

Via gelden willen we de parochianen in de Sint Jorisparochie van 
Beiroet structureel steunen van 1 april 2021 tot 1 april 2022. Zo kan men 
niet alleen medicijnen en voedsel blijven inkopen, maar behoud met 
ook onderdak. 

De heilige Charbel Maklouf is een van de patroonheiligen van Libanon. 
Hij staat bekend als de ‘wondermonnik’ vanwege de wonderbaarlijke 
genezingen die ontvangen zijn als antwoord op gebeden tot hem. Hij 
was in staat om christenen en moslims te verenigen. 

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


Jaargang 49/week 19/ 16 mei 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   
 

23 mei: Pinksteractie/Week van de Nederlandse Missionarissen 

30 mei: Kerk-TV. 

06 juni: zondag van de diaconie/ Sacramentsdag 

VIERINGEN EN DIENSTEN IN ONZE PAROCHIE 

Zondag 16 mei: 7e zondag van Pasen 
09.00 uur: Viering van Woord en Communie met pastor Rens 

Stobbelaar met orgelspel/cantor. 
 

Misintenties:  
Cornelia Rijk * Leendert Bergwerff en Dien Bergwerff-Raas * ov. fam. Remijn-
Huige * Frans Courtin en Johanna Pieterse * Piet Timmerman en Lucija 
Stambulac * Tilly Vermue-Joossen * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. 
fam. * Johannes Vermue en Catharina Almekinders * Mattie Boonman-van 
Eijkeren en ov. fam. * Hugo Ars-Magdalena Ars-Rijk en zoon Bertus * A. Remijn 
en ov. fam. 

10.30- 12.00  uur: eerste-communie-voorbereiding in parochiezaal. Les 6. 
 

 

Vrijdag 21 mei: HH. Christophorus Magallaen en gezellen 
17.00- 18.00 uur: prikactie in de kerk/ huisartsendienst. 

 
Zaterdag 22 mei: vooravond van Pinksteren                            
H. Rita van Cascia (kloosterlinge) 

16.30 – 18.00 uur: oefenen communievoorbereiding en maaltijd 
met pater Thaddy de Deckere in parochiezaal. 

19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Thaddy 

de Deckere en zang ensemble Missicanto. Liturgische kleur: 
rood. 
Misintenties: Albert Rijk * Cornelis Bierens * ov. fam. Hubrecht 
Vermuë-de Winter * Tonnie Kopmels van den Dries * Jobina 
Vette en ov. fam. * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * 
Piet Timmerman en Lucija Stambulac * ov. Leden Gedurige 
Aanbidding * Cornelia Boonman-van ’t Westende * Marien de 
Vos-Maria Rentmeester en ov. fam.* tot zekere intentie* Jrgt. Klazien 
Martens-Boonman. 
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Zondag 23 mei: Pinksteren:  
Geen viering in onze  kerk!  
Wel diensten te: Heinkenszand (9.00 uur); Ovezande/ Hansweert (9.30 uur),  
Lewedorp (10.45 uur) en Goes-Kwadendamme ( 11.00 uur). 
 

 Maandag 24 mei: Tweede Pinksterdag 
 

12.00 uur: besloten viering Eerste Heilige 
Communie enkel voor communicanten en 

hun ouders/genodigden. Via Kerk-TV wel te 
volgen. Zang door Missicanto-leden.  
Thema: Lang leve(n met) God 
Onze communicanten: Eloise Sinac- Julia Kaca- 
Esmee van de Kreeke en Britt Rentmeester. 
 

Dinsdag 25 mei: (Maria, 
moeder van de Kerk) 

eigenlijk valt deze dag op 
maandag 24 mei, maar 

vanwege Pinksteren en het communiefeest houden we om 
19.00 uur een Mariaviering. U bent van harte welkom en u 
hoeft zich vooraf NIET aan te melden. 

 
Woensdag 26 mei: Quatertemperdag: een van de 

vier seizoensgebonden woensdagen; de woensdag na Pinksteren maakt hier 
deel van uit.  
 
Quatertemperdagen komen voor op de liturgische kalender behorende bij het Missaal 
van 1962 (Tridentijns Missaal) en hebben hun wortels in vroeg-christelijke tijden. (In 2005 
hebben de bisschoppen van Nederland deze dagen opnieuw vastgesteld voor de gehele 
Nederlandse Kerkprovincie.) In de eerste eeuwen van het christendom was het 
gebruikelijk om wekelijks te vasten op woensdag en vrijdag. Op woensdag, omdat 
Christus op die dag is verraden; op vrijdag, omdat Hij op die dag is gekruisigd. In Rome 
kwam daar de zaterdag bij, de dag waarop Christus in het graf verbleef. 
In de derde eeuw raakten de wekelijkse vastendagen wat op de achtergrond, maar werd 
er juist gevast bij de wisseling van de seizoenen. 
Zo ontstonden de Quatertemperdagen. Het zijn dagen van gebed, boete, inkeer, vasten 
en onthouding. De woensdag en zaterdag zijn halve onthoudingsdagen, dat wil zeggen 
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dat het gebruik van vlees uitsluitend is toegestaan tijdens de hoofdmaaltijd. De vrijdag is 
een volledige onthoudingsdag, zoals alle vrijdagen in het jaar, met uitzondering van 
kerkelijke feestdagen. 
Regelmatig vasten is een oude christelijke traditie. Het gaat erom onze geest te 
onthechten aan het aardse en te richten op de Heer, onze God. Vasten wapent ons 
bovendien tegen allerlei grote en kleine bekoringen waaraan we dagelijks zijn 
blootgesteld. Vandaar ook dat de liturgische kleur 'paars' is. 

De Quartertemperdagen worden ook herinnerd met de vier termen: 

• Post Cineres - na de as, de as van Aswoensdag, in de Vastentijd 
• Post Ignes - na het vuur, het vuur van de uitstorting van de H. Geest met Pinksteren 
• Post Crucem - na het kruis, het feest van de Kruisverheffing op 14 september 
• Post Lucem - na het feest van de H. Lucia, 13 december, in de Adventtijd 

 

Vrijdag 28 mei: H. Mariana van Paredes (maagd) 

Parochienieuws komt uit! 

 
Zondag 30 mei: Drievuldigheidszondag 
09.00 uur: Viering van Woord en Communie, verzorgd door leden van 

de liturgische werkgroep. Orgelspel en cantor. 
 
Misintenties:  
Frans Rijk en Sjaan Rijk- de Koster* Jrgt. Adriaan Rijk en Dymphna Lodiers * 
Ad Rijk- Smits * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * Frans Courtin en 
Johanna Pieterse * de meest verlaten zielen * Magdalena Vermue en ov. 
fam. 

CORONAMAATREGELEN: BEPERKTE VERRUIMING VOOR GROTE 

KERKGEBOUWEN  

 Op 29 april werden de beperkingen inzake kerkbezoek/ maximale 
aantallen iets versoepeld. 10 % van de beschikbare plaatsen mogen nu als 
gelden als toegangsgrens. 

Voor onze kerk betekent dat we maximaal 50 personen mogen 
toelaten.. Dit aantal bezoekers wordt echter zelden bereikt, maar de 
ervaring leert dat het hoogfeest van Pinksteren het daaropvolgend 

communiefeest dit maximum wel als welkom wordt ervaren. 
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SNUFFELMARKT/ KERKSNUFFEL 
2021 
ROMMELROUTE ’S-HEERENHOEK 

ZATERDAG 6 JUNI 
 

Beste parochianen, inwoners van ’s-

Heerenhoek en directe omgeving 

Sinds jaar en dag organiseren de dames van de Kerksnuffel een activiteit 

waarbij voorwerpen een tweede of derde kans op gebruik krijgen. 

Jarenlang was deze actie een groot succes en werd de totale opbrengst 

besteedt aan verbetering van ons kerkgebouw. 

In 2020 kon deze actie NIET doorgaan, vanwege beperkingen 

coronamaatregelen. Ook de in 2019 georganiseerde ‘rommelroute’ kreeg 

vorig jaar geen vervolg. 

Nu willen de organisatoren van beide activiteiten de handen ineenslaan en 

samen – ieder op eigen wijze- optrekken binnen de mogelijkheden van 

beperkingen en voorschriften. 

Aanlevering van goederen 

Op zaterdag 22 mei en zaterdag 29 mei tussen 10.00 – 12.00 uur  kunt u spullen 

doneren NAAST de kerk (Mortuarium, Blikhoek 4). De dames nemen GEEN 

elektrische apparaten aan, of grote meubelstukken. Ook boeken e.d. zijn 

beperkt aan te leveren, gezien de belangstelling van kopers. 

Verkoop op zaterdag 6 juni: Op die zaterdag is de verkoop bepaald 

tussen 10.00 – 16.00 uur, mits de organisatie toestemming krijgt, 

deze markt in heel ’s-Heerenhoek te organiseren.  

Meer weten? Bel Corrie Hoondert-Paree, tel. 351489. 
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