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Zondag 5 augustus: 18e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 

van het dameskoor. Thema: ‘Ik ben het brood des levens’. 
Misintenties:  
 Adriaan Westdorp ov. ouders en broer Joost * Stien Kroon 

*  Sjef Bordui-Maria de Vos en ov. fam. * Kees Ars * Jan 
Boonman-Adriana Remijn en ov. fam * Cornelis Verhaar-
Wilma Hamerlinck en fam. * echtpaar de Jonge-Rijk en 
dochter Jo * Frans Courtin en Johanna Pieterse * Jan 
Franse en ov. ouders * lev. Leden Gedurige Aanbidding * 
ov.fam. Martens-Verschragen en Evers, Ko en Corrie * Bas 
en An Balleur * Anthonia Vermue en ov. fam. * Jaap 
Vermue * Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve * Adrianus 
Franciscus Franse en Wilhelmina Franse-
Franse * Marinus van ’t Westeinde. 

 

Overleden: 
10 juli: Marinus Nijsten 
Extra collectes: 
05 augustus: Caritas collecte 
25/26 augustus: MIVA-collecte 
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 Na de viering: koffiehoek, zo mogelijk in de pastorietuin. Op 
verzoek wordt er voortaan een koffie’potje’  gehanteerd, 
waar iedereen vrijwillig een kleine bijdrage in de kosten kan 
storten. 

 
Maandag 6 augustus: Gedaanteverandering van de Heer 
Geen viering in onze kerk. 
 
Woensdag   8 augustus: H. Dominicus 
Geen viering in onze kerk. 
 
Vrijdag 10 augustus: H. Laurentius 
Geen viering in onze kerk. 
 
Zondag 12 augustus: 19e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 

Buijssen en zang van het herenkoor. Liturgische kleur: 
groen. 

 Misintenties: 
 Stien Kroon * Krijn de Jonge * Gerrit Capello * ov. Leden 

V.O.K. * Laurentius Priem en ov. fam. * Johannes Smits en 
ov. fam. * Louise van Eijkeren ov. ouders  en fam * ov. fam. 
Vermue-Priem * Wilhelmina Corstiaanse * Laurentius Rijk en 
Maria Menheere * Hugo Ars en Magdalena Ars-Rijk * J. 
Remijn-van de Dries en ov. fam. * Paul en Rinus Raas * 
Aalbregt Knuit en Dina van Gessele * Catrien van Gessele. 

 
15 augustus:  O.L.V. 
Tenhemelopneming  
19 uur: Lichtprocessie en inzegening 
Mariakapel Ovezande.  
(informatiefolder aanwezig )  
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Zaterdag 18 augustus: viering van woord en communie met 
voorganger pastoraal werker Wiel Hacking ; zang van het 
dameskoor.  

  Misintenties:  
 Wim Boonman * Laurentius Remijn * Cornelis Verhaar-

Wilma Hamerlinck en fam. * Pieter Boonman * ov. Leden 
Gedurige Aanbidding * Ko van den Dries ov. ouders en 
zussen Jo en Corrie * Aalbrecht van den Dries-Jobina de 
Jonge en ov. fam. * Adriaan Hoondert * Marien de Vos-
Maria Rentmeester en ov. fam. 

 
Zondag 19 augustus: 20e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering pastor Tom Brooijmans en 

samenzang.   Misintenties: 
 Piet en Gré Vreeke-Westdorp * Jan Boonman-Adriana 
 Remijn en ov. fam. * Cornelia Rijk * Stien Kroon * Frans 
 Courtin en Johanna Pietere * Sjef Bordui-Maria de Vos en 
 ov. fam * Tilly Vermue-Joossen * Cornelis Vermuë en 
 Cornelia Vermuë-van Stee * Martien van Eijkeren-Maria 
 Remijn en ov. fam. * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester 
 en ov. fam. * Jacobus Hoondert * ov. fam. Hubrecht 
 Vermuë-de Winter. 
 

 opgave  misintenties:  
U kunt deze tot dinsdag 7 augustus 2012  voor de volgende  
editie doorgeven via de brievenbus; of via de mail: 
winro@zeelandnet.nl of persoonlijk via contactpersoon: 

Mevr. Nel de Winter-Roks, tel. 351852. 
   

Ziekenbezoekgroep:  Geeft u door indien iemand al 
langere tijd in het ziekenhuis verblijft, of thuis 
herstellende is?  

* augustus: Marlies Westdorp: tel. 352387. 
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Bijeenkomsten in Willibrorduszaal week 32/33 
Geen opgave 

 
Caritascollecte: 5 augustus 
2012  
 
In het weekend is de 
opbrengst van de extra 

collecte ten behoeve van de Caritas bestemd voor het werk van 
de Stichting Cordaid - Mensen in Nood. 
Huis en haard verlaten en vluchten voor afschuwelijke rampen. 
Voor bijvoorbeeld een burgeroorlog, aardbeving, overstroming 
of hongersnood. Cordaid - Mensen in Nood is er voor de mensen 
die dit overkomt. Ze helpen in noodsituaties door te zorgen 
voor voedsel, medicijnen en een dak boven het hoofd voor 
slachtoffers van rampen. Daarna helpen ze met de 
wederopbouw.  
Ook als de eerste hulp al verleend is en de media aandacht weer 
uitgaat naar andere onderwerpen blijven zij de slachtoffers 
steunen. En leggen dan samen met hen en met de lokale 
hulpverleners, de basis voor structurele verbetering in de 
toekomst.   
Geloof, ras, afkomst of geslacht doen er voor Cordaid - Mensen 
in Nood niet toe. Met uw steun en in samenwerking met lokale 
partnerorganisaties helpen ze alle mensen in noodsituaties en 
bouwen ze aan een nieuwe toekomst. 
 
Dankzij uw financiële bijdrage kan Cordaid - Mensen in Nood 
haar goede werk blijven voortzetten.  
Namens de Caritas, hartelijk dank voor uw gave.  
 


