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LIEF EN LEED  
Overleden:  

24 juli: Espérance Mukashema 

18 augustus: Marinus (Marien) Boonman,  

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. 

28 augustus: Kerk-TV. Om verzekerd te zijn van 

deelname aan alle uitzendingen, is een goed werkende 
installatie belangrijk. Dankzij een renteloze lening zijn wij in 

staat jaarlijks driehonderd euro af te lossen.  
Corona heeft ons geleerd om elkaar niet ‘los te laten’ en oog/oor te hebben en te houden 
voor mensen die we (even/langere tijd) niet zien. Kerk-TV helpt hierbij en kan juist dat 
lokale karakter van ‘kerkzijn’ versterken. 
 

05 september: Caritascollecte voor noden in eigen parochiekern. 

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? 
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VIERINGEN EN DIENSTEN IN ONZE PAROCHIE 

 
 

Zaterdag 28 augustus: vooravond van de 22e zondag door 
het jaar/ H. Augustinus 

19.00 uur: Viering van Woord en Communie met voorganger pastor 

Ria Mangnus; orgel en cantor. Thema: ‘Zuiver je hart’ 

Misintenties:  

Frans Rijk en Sjaan Rijk-de Koster * Laurentius Boonman-Vermue en ov. 
kinderen * Jobina Vette en ov. fam. * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * 
Piet Timmerman en Lucija Stambulac * de meest verlaten zielen * Magdalena 
Vermue en ov. fam. * Johannes Vermue en Catharina Almekinders. 

Zondag 29 augustus: 22e zondag door het jaar 

Geen viering in onze kerk; wel vieringen te: 
Heinkenszand: 9.00 uur- Woord- en Communiedienst 
Ovezande: 9.30 uur: eucharistieviering 
Lewedorp: 10.45 uur: Woord- en Communiedienst 
Kwadendamme: 11.00 uur: Woord- en Communiedienst 
Goes: 11.00 uur: eucharistieviering. 
 

Maandag 30 augustus:  

laatste week schoolvakanties in regio Zuid. 

Dinsdag 31 augustus:  

20.00 uur: parochiebestuur Goes; 

belangrijke besluiten staan op stapel inzake voortbestaan kerken en vieringen in onze 

parochie. Volg de ontwikkelingen in Parochienieuws op de voet. 

 

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


Jaargang 49/week 34/ 28-29 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   
 

Woensdag 1 september: Wereldgebedsdag voor het 

behoud van de schepping.  

Paus Franciscus heeft 1 september uitgeroepen tot de Wereldgebedsdag voor de Zorg 

voor de Schepping. Daarna zal elk jaar op deze datum een gebedsdag voor de 

schepping worden gevierd. Paus Franciscus heeft 1 september uitgeroepen tot 

de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping. Daarna zal elk jaar op deze 

datum een gebedsdag voor de schepping worden gevierd. 

Paus Franciscus heeft deze dag ingesteld 

nadat vertegenwoordigers van de Ortho-

doxe ritus hem deze suggestie hadden 

gedaan. Orthodoxe kerken bidden name-

lijk al langer op 1 september voor het 

milieu en hebben de paus gevraagd of 

de Rooms-Katholieke Kerk zich hier bij 

aan wil sluiten. Dit gebeurde in juni 2015 

ter gelegenheid van de presentatie van 

de encycliek Laudato Si waarin paus 

Franciscus oproept tot een integrale ecologie, waarbij zorg voor de schepping en 

zorg voor de armsten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. 

De Heilige Vader benadrukt bij de instelling van deze Wereldgebedsdag, dat 

christenen zijn geroepen tot een ‘ecologische bekering’, waarbij de consequenties 

van hun ontmoeting met Jezus Christus zichtbaar worden in hun relatie tot de wereld 

om hen heen. 

De paus hoopt met zijn oproep om milieubewuste rentmeesters van de schepping te 

zijn, niet alleen Katholieken wereldwijd aan te spreken maar alle mensen van goede 

wil. 

Bid mee! 
De Nederlandse Bisschoppenconferentie vraagt gelovigen en mensen van goede wil 

dan ook gehoor te geven aan de oproep van paus Franciscus en komende dinsdag 1 

september mee te bidden voor de zorg en het behoud van de 

schepping. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van onderstaande 

gebeden die de paus heeft meegegeven in zijn recente 

encycliek Laudato Si. 

 Vrijdag 3 september: H. Gregorius de Grote 
Eerste vrijdag van de maand 

Het is nog niet duidelijk of de communie aan huis of communieviering in 
Theresiahof binnenkort weer opgestart kunnen worden. Wij houden u 
hiervan op de hoogte. 
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Zaterdag 4 september: H. Maagd Maria, Moeder 
van Troost. Binnen de augustijnenorde is Maria als Onze-Lieve-Vrouw 

van Troost vooral verbonden met de heilige Monica, de moeder van 
Augustinus. Een groot deel van haar leven maakte ze zich zorgen over de 
handel en de wandel van haar zoon. Zij bleef bidden om zijn bekering en 
de overlevering vertelt dat zij dat zo intens deed dat zij daarbij haar tranen 
de vrije loop liet. Op een bepaald moment heeft Maria haar dan 
verzekerd: “Een zoon van zoveel tranen zal niet verloren gaan”. Zo werd 

zij de moeder van Troost. 

Een tweede aspect in verband met Monica, maar dan meer legendarisch, is de 
geschiedenis van de leren riem van het augustijnenhabijt. Na de dood van haar man 
Patricius wilde Monica Maria zo getrouw mogelijk navolgen. Zo wenste zij o.a. te weten 
hoe Maria, na de dood van haar zoon, gekleed was. Daarop verscheen Maria aan Monica, 
gekleed in een lange zwarte mantel met een zwarte leren riem om haar middel. Maria 
sprak: “Ziehier mijn dochter het toonbeeld voor uw kleding”. Daarop deed zij de riem los 
en reikte hem over aan Monica, zeggende: “Neem deze gordel aan als teken van mijn 
liefde. Hij is geheiligd door de schoot die de Mensenzoon gedragen heeft. Voortaan zal hij 
uw lendenen omgorden. Beijver u, ter ere van mij, de godsvrucht tot deze 
eerbiedwaardige gordel te verbreiden. Ik beloof u al diegenen die deze gordel dragen, als 
mijn meest geliefde kinderen te beschouwen.” Toen verdween de verschijning. 

Daarom wordt Onze-Lieve-Vrouw als Moeder van Troost in de augustijnen-
gemeenschappen steeds afgebeeld met de riem. Deze riem is een onderdeel van het 
habijt van de augustijnenorde. 
 

Zondag 5 september: 23e zondag door het jaar 
 

9.00 uur: viering van Woord en Communie met voorganger  pastor 

Rens Stobbelaar en zang van dames- en herenkoor. Thema: Ga open! 
Na afloop: koffiehoek achter in de kerk. 
 
Misintenties: Frans Courtin en Johanna Pieterse * Anthonia Vermue en ov. 
fam. * Bas en An Balleur * Maria van Aert-Vos en ov. fam. * Klazien Martens-
Boonman * Lau Pover en Matty Pover-Smulder en ov. fam. * Pieter 
Pover en ov. fam. 
 

Maandag 6 september: Scholen regio Zuid beginnen!  
 

Dinsdag 7 september:  H. Hadrianus  
19.30 uur: overleg parochiekerncommissie en dagelijks bestuur H. 
Pater Damiaanparochie in Willibrorduszaal. 
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