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Komen en gaan… 
De laatste maanden is het een komen en gaan van mensen in en 
uit de parochie of de parochiekern…en dat in een 
vakantieperiode! 

Na het vertrek van pater Paul in juni; 
vrijwilligers in juli en augustus en het 
afscheid van pastoor Paul Verbeek in 
augustus, komen we in een periode van 
verwelkoming: op zaterdag 7 
september om 19 uur wordt onze 
nieuwe pastoor Fons van Hees 
geinstalleerd als pastoor van de pater 
Damiaanparochie. Vicaris Paul Verbeek 
(sinds 1 september pastoor te Bergen op 
Zoom) zal hierbij aanwezig zijn namens 
de bisschop van Breda. U, als parochiaan 
bent van harte uitgenodigd in de Maria 
Magdalenakerk te Goes.  

 
tuinconcert 
 

2 september a.s. in de pastorie tuin concert door  de fanfare 
"Sint Caecilia " onder leiding van Judith van Boven. 
 Zowel de jeugd als het gehele orkest zal hierbij optreden , en 
word er een gevarieerd programma ten gehore gebracht. 
Bij slecht weer uitwijk mogelijkheid naar de kerk. 
 Aanvang van dit concert  om 19.30 uur. 
Na afloop is er een mogelijkheid om even te praten onder het 
genot van een glaasje en een hapje. Wij vragen hiervoor een 
kleine vergoeding. 
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Zondag 1 september: 22e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Brooijmans 

en zang van het dameskoor. Liturgische kleur: groen 
 Misintenties: 
 Stien Kroon * Adriaan Goense * Leen van Gessel * Lau de 

Vos * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelis 
Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Frans Courtin en 
Johanna Pieterse * lev. Leden Gedurige Aanbidding * ov. 
fam. Martens-Verschragen en Evers, Ko en Corrie * 
Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * fam. van 
‘t Westende-van Eijkeren en ov. fam. * Piet Verbart * Jrgt. 
Zuster Lydia Verdonk en ov. ouders Verdonk-Timans en ov. 
kinderen. 

 Na afloop koffiehoek (bij goed weer in de pastorietuin). 
 Bedevaart Banneux is vandaag! Er is geen busreis. 

 
 

Lief en leed binnen onze geloofsgemeenschap 
 
27 augustus: Jacobus Marinus Raas, 87 jaar, weduwnaar 
van Johanna Raas-Geus, woonachtig te Lewedorp. 
30 augustus: Franciscus Stokx, 87 jaar,  weduwnaar van 
Maria Johanna Stokx-Bal, woonachtig Huis ter Heide 
 
Collectes in september: 
08 september: collecte bloemversiering 
15 september: Vredesweek-collecte 
28/29 september: Caritas-collecte 
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Maandag 2 september:  
10.30 uur: uitvaartdienst Jacobus Marinus Raas. Voorganger is 

pastor Harrie Buijssen en zang van het Maranathakoor. Na 
de dienst is de graflegging op ons kerkhof. 

 
Donderdag 5 september:  
9.00 uur: schoolviering  in onze kerk voor alle leerlingen en 

leerkrachten van Don Bosco; voorganger is Jeanine 
Heezemans; eigen muziek. 

14.00 uur: uitvaartdienst Franciscus Stokx.  Voorganger is 
pastoraal werkster Jeanine Heezemans en zang van 
Maranathakoor.  Na de dienst volgt de graflegging op ons 
kerkhof. 

 
Zaterdag 7 september:  
19.00 uur:  installatieviering pastoor Fons van Hees te Goes 
 
Zondag 8 september: Maria geboorte/ 23e zondag door het jaar. 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Voordeckers 

en zang van het herenkoor. Liturgische kleur: groen. 
 Misintenties:  
 Stien Kroon * Cornelia C. Traas-Westerweele * ov. fam. 

Vermue-Priem * Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve * Jaap 
Vermue * Laurentius Rijk en Maria Menheere * Adriaan 
Hoondert * ouders van ’t Westeinde-de Jonge kinderen en 
kleinkinderen 

 
Zaterdag 14 september: Kruisverheffing  
Open Monumentendag 
13.00 – 17.00 uur: kerk voor bezichtiging open. 
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19.00 uur: viering van woord en communie met voorganger 
pastoraal werker Wiel Hacking en zang van het dameskoor. 

 Misintenties:  
 Ko van den Dries ov. ouders en zussen Jo en Corrie * ov. 

Leden Gedurige Aanbidding * Cornelis Verhaar-Wilma 
Hamerlinck en fam. * Bastiaan Remijn en Antonia Rijk * 
Wilhelmina Corstiaanse * Krijn de Jonge. 

  
Zondag 15 september: 24e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en samenzang/orgelspel door Wolfgang Nijholt. 
 Misintenties: 
 Stien Kroon * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * 

fam. C. Boonman-van Stee en Verdonk * Cornelia Rijk * 
Frans Courtin en Johanna Pieterse * Jrgt. Tilly Vermue-
Joossen * Gerrit Verbart en Anna Uitterhoeve * Pieter 
Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * Martien van 
Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * ov. fam. Hubrecht 
Vermuë-de Winter * Kees Ars * Jrgt. Kees van den Dries. 

Opgave misintenties 
U kunt deze tot dinsdag 2 september 2013  voor de volgende  editie 

doorgeven via de brievenbus  parochiecentrum of via de mail: 
winro@zeelandnet.nl of persoonlijk via contactpersoon: Mevr. Nel 
de Winter-Roks, tel. 351852. Graag op enveloppe vermelden: 

misintenties. 

Ziekenbezoekgroep:   
Geeft u door indien iemand al langere tijd in het 
ziekenhuis verblijft, of thuis herstellende is? Een klein 
gebaar of bezoek wordt erg op prijs gesteld door 
velen. Contactpersoon:september: Annelies van 

Craenenbroeck, Burgemeester Van Horsighstraat 18 tel. 351364.  


