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Een warm gevoel… 

Het was de afgelopen week niet moelijk om een ‘warm gevoel’ 
te krijgen. De zon stond meer dan hoog en stralend aan de 
hemel en de bijnaam ‘koperen ploert’ (genadeloze hitte) werd 
meer dan eens duidelijk gemaakt. 
Figuurlijk gesproken kun je ook een warm gevoel krijgen van 
mensen die iets over hebben voor een ander. In een tijd waarin 
het ík-gevoel’ schijnt te overheersen, wordt meer dan eens, ook 
in ons dorp, duidelijk gemaakt dat dit egoisme niet voor 
iedereen geldt. 
Wat te denken van vrijwilligers, die ondanks de hitte toch hun 
tijd en kracht steken in het onderhoud van kerk, 
kerkhof en tuin?  
Of zij, die zomaar anderen uitnodigen voor een 
kopje thee of koffie; een praatje maken om de 
eenzaamheid of het gemis van dierbaren te 
verlichten. Dit is pure naastenliefde, die je elke dag, ook zonder 
kerkgang, kunt uitvoeren. 
Deze week kregen we een donatie van een parochiaan voor de 
restauratie van een zevende kerkpilaar. Geweldig !  
Warme gevoelens voor hen die ons in tijden van bezuiniging 
extra willen helpen. 
Elkaar helpen, tot steun zijn, daadwerkelijk laten merken dat je 
er voor elkaar bent! Dat zijn wezenlijke daden, die niets met 
crisis te maken hoeven te hebben: ze kosten vaak geen geld, 
enkel wat tijd en moeite. In een vakantieperiode spelen tijd en 
moeite een zeer bescheiden rol,  hoop ik.   
 
Richard Gielens 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-IgS8dFY_HzM%2FUPP6ESDDBPI%2FAAAAAAAAq4A%2Fu1ReeAPgKt8%2Fs1600%2Fnaastenliefde.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ffieggentrio.blogspot.com%2F2013%2F01%2Fhoe-verliefd-ben-je-van-apenliefde-tot.html&docid=Y9KfGO11utKqbM&tbnid=FR7wsTfoWFqLHM%3A&w=1600&h=1002&ei=msv8Ud6QFcn4sgb6_YGQBw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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Zondag 4 augustus: 18e zondag door het jaar/ pastoor van  Ars 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en zang van het dameskoor.  
 Thema: ‘Wij hebben veel ontvangen: laten wij het inzetten op 

Gods Rijk! Liturgische kleur: groen 
 Misintenties:  
 Stien Kroon * Jan Boonman – Adriana Remijn en ov. fam. * 

Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * echtpaar de 
Jonge-Rijk en dochter Jo * Martinus Nijsten en Cornelia Rijk 
* Frans Courtin en Johanna Pieterse * Jan Franse en ov. 
ouders * Lev. Leden Gedurige Aanbidding * ov. fam. 
Martens-Verschragen en Evers, Ko en Corrie * Anthonia 
Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * Adrianus 
Franciscus Franse en Wilhelmina Franse-Franse * Lau de Vos 
* Marien de Vos-Maria Rentmeester en ov.fam. 

! Na afloop: koffiehoek achter in de kerk of in de pastorietuin 
(bij goed weer) 

 
Dinsdag 6 augustus:  Gedaanteverandering van de Heer 
Geen viering in onze kerk. 

Lief en leed binnen onze geloofsgemeenschap 
Overleden:  
13 juli: Daniël Boonman 
 
Collectes in augustus: 
04 aug.: Caritascollecte zie informatie verder in dit blad 

24/25 aug: MIVA collecte 
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Vrijdag 9 augustus: H. Teresa /H. Benedicta v.h. Kruis (Edith Stein) 

19.00 uur: afscheidsviering pastoor Paul Verbeek in de r.k. kerk 
te Kwadendamme.    

 Na een periode van bijna 6 jaar neemt pastoor Paul Verbeek  
afscheid  van de Pater Damiaanparochie.  Voor de parochie en 
voor u de gelegenheid om dank te zeggen voor  zijn enorme 
inzet voor de regio, voor de parochiekerken en voor de 
parochianen. Als cadeau wil  Pastoor Paul Verbeek graag een 
bijdrage voor een beeld van Paus Johannes Paulus II en een 
bijdrage aan de reis voor de heiligverklaring. Dus mocht u 
hem graag iets geven dan is zijn wens een bijdrage voor het 
beeld en/of de reis. U kunt dit ook afgeven via een gesloten 
enveloppe via de brievenbus van het parochiecentrum. 
Vermeld op de enveloppe: pastoor Verbeek, zodat wij de 
bestemming direct kunnen zien. 

 

Zondag 11 augustus: 19e zondag door het jaar 
9.00 uur: viering van woord en communie met voorganger 

pastoraal werkster Jeanine Heezemans en zang van het 
herenkoor. 

 Misintenties:  
 Stien Kroon * Cornelia C. Traas-Westerweele * ov.ouders 

Marinus Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * Laurentius 
Priem en ov. fam. * ov. fam. Vermue-Priem * Jaap Vermue * 
Johannes Smits en ov. fam. * Hugo Ars en Magdalena Ars-
Rijk * Jrgt. Marietje de Winter-de Vos. 

 

Donderdag 15 augustus: Maria Tenhemelopneming  
Geen viering in onze kerk. Wel te Goes (19.00 uur) en Ovezande (18.30 

uur waarna processie) 
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Zaterdag 17 augustus:  
19.00 uur: Byzantijnse viering met voorganger pater Paul en 

zang van het Tjoedakoor. 
 Misintenties:  
 Wim  Boonman * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en 

fam. * Pieter Boonman * ov. Leden Gedurige Aanbidding * 
ov. Leden van de V.O.K. * Mari  Franse * Ko van den Dries 
ov. ouders en zussen Jo en Corrie * Maria Rosalia Goense-
Uitterhoeve 

 

Zondag 18 augustus: 20e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 

Buijssen en samenzang. Liturgische kleur: groen. 
 Misintenties: 
 Stien Kroon * Jobina de Jonge-Vette  * Kees de Jonge * Jan 

Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelia Rijk * Frans 
Courtin en Johanna Pieterse * Tilly Vermue-Joossen * 
Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee * Pieter 
Vermue- Adriana Rentmeester en ov. fam. * Martien van 
Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * ov. fam. Hubrecht 
Vermuë-de Winter * Jacobus Hoondert en ov. fam. * 
Albrecht Remijn-Boonman en ov. kinderen * J. Remijn-van 
den Dries en ov. fam.  

 
Opgave misintenties 
U kunt deze tot dinsdag 7 augustus 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. 
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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. 
* augustus:  
Marlies Westdorp, 
kapelaan Koningstraat 11: 
0113-352387  

 
Parochiekerncommissie overleg: dinsdag 7 augustus 20 uur/  
 
         CARITASCOLLECTE 

 

In het weekend is de opbrengst 
van de extra collecte ten 
behoeve van de Caritas 

bestemd voor het werk van de Stichting Cordaid. Bekend van 
Mensen in Nood en Memisa. 
Armoede en ongelijkheid veroorzaken spanningen. Uit gebrek aan 
perspectief vervallen mensen in conflicten.  

Een eigen inkomen stelt mensen in staat controle te krijgen over 
hun leven, te zorgen voor hun gezin en hun eigen toekomst op 
te bouwen. Het zorgt dat mensen weer gaan samenwerken en 
hun gemeenschap tot bloei kan komen. 

http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=scGxPZWuVKrA-M&tbnid=yYavJZUa6pUYLM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cordaidkinderstem.nl%2Fcordaid-Logo&ei=59P8Uaq_AcjLswawxoDwBg&psig=AFQjCNEh2HhZBYt3IrJFmazgyZcLlXZnMQ&ust=1375610215061126
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Mensen in fragiele gebieden hebben kapitaal nodig om een 
eigen bedrijf op te zetten. Cordaid investeert in duurzame 
vrede. Met steun aan microfinancieringsinstellingen, 
ondernemers en bedrijven. Dankzij uw financiële bijdrage kan 
Cordaid haar goede werk blijven voortzetten.  
Namens de Caritas, hartelijk dank voor uw gave. 
 

Bedevaart Banneux 

Houd nooit op met wat je doet, want dan houd je op met leven’… 

Deze spreuk hangt al een aantal jaren op mijn prikbord. Vandaar 
dat ik toch weer een oproep doe voor de jaarlijkse bedevaart 
naar Banneux. Al vele jaren wordt vanuit onze parochie hier 
aandacht voor gevraagd. De belangstelling is erg teruggelopen 
voor dergelijk soort bedevaarten. Ruim 35 jaar ben ik 
contactpersoon voor deze bedevaart en gemiddeld gingen er 15 
personen mee. Waarom gingen ze mee? De meesten hadden 
een speciale band met moeder Maria, maar uiteraard is een 
dagje uit ook van belang in deze…Het contact met de 
medeparochiaan, je praat anders met elkaar dan in de 
supermarkt.  

Toch is de eucharistieviering en het danklof met ziekenzegen 
nog altijd een hoogtepunt van deze dag. Misschien voor u een 
gelegenheid om deze bedevaart weer opnieuw of nieuw eens 
mee te maken. 

Wilt u mee op bedevaart naar Banneux op zondag 1 september?  
Geef u op  of vraag informatie via mevr. Ria Hoogesteger-Geijs, 
tel. 351875. De kosten voor de dagreis per bus zijn 30 euro. 
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80 Jaar geleden verscheen Maria in Banneux 

    

Het is precies 80 jaar 
geleden dat de 
Mariaverschijningen 
in Banneux 
plaatsvonden. Op 15 
januari 1933 zag het 
meisje Mariëtte Beco 
in de voortuin van 
haar ouderlijk huis in 
de Ardennen in een 
fel licht een 
verschijning van 
Maria. Na die eerste 
keer zou de Moeder 
Gods tot 2 maart van 
datzelfde jaar nog 
zeven keer aan 

Mariëtte  verschijnen.  

Maria presenteerde zichzelf in Banneux als de 'Maagd 
der armen'. Ook vroeg Maria om een kapel, die nog in 
hetzelfde jaar op de plaats van de verschijningen werd 
gebouwd. Enkele tientallen meters verderop wees 
Maria Mariëtte een bron aan. Later werd het heiligdom 
uitgebreid met meer kerken, een kruisweg en een 
processiepark. 
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De verschijningen werden in 1942 
door de bisschop van Luik erkend 
en in 1952 door het Vaticaan. In de 
loop der jaren groeide Banneux uit 
tot een 'Klein Lourdes in de 
Ardennen'. Mariëtte Beco (foto) 
leidde na de verschijningen een 
eenvoudig teruggetrokken leven. 
Ze trouwde en stichtte een eigen 
gezin. Ze overleed op 21 december 

2011 op 90-jarige leeftijd. 

 

 

Gebedenboekje Paul Verbeek 

Regelmatig geeft pastoor-vicaris 
Paul Verbeek een bezinningsboekje uit, waarin hij 
teksten heeft geschreven die u aan het denken zetten. 
Ze roepen wellicht bij kerkelijke feesten en 
gebeurtenissen herinneringen op. Onder de titel ‘vijf 
broden en twee vissen’ is vorige week het laatste deel 
verschenen. Het boekje is rijk geïllustreerd met foto’s 
uit onze regionale kerken. De boekjes zijn te koop na de 
viering in de sacristie van de kerk. De kosten bedragen 
vijf euro per deel en een deel komt ten goede aan het 
onderhoud van onze kerk. 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=vijf%20broden%20en%20twee%20vissen&source=images&cd=&cad=rja&docid=kXUFIGZQlKRnoM&tbnid=zJ3M6ljv2cyAVM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmens-en-samenleving.infonu.nl%2Freligie%2F61652-jesaja-533-hij-werd-veracht-door-mensen-gemeden-jezus.html&ei=Itf8UZbLAcnDtAbfnoCIDg&psig=AFQjCNEs6HI3zpVY6m_3gwZ_OK2AzbMmlA&ust=1375611021652233

