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wekelijkse bijlage

Overleden:
17 mei: Apolonia Anthonia Oosthoek-de Jonge.
Vanaf heden: actie Kerkbalans
23/24 juni: Caritascollecte
Zondag 10 juni: Sacramentsdag
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie
Buijssen en zang van het herenkoor.
Liturgische kleur: wit
Misintenties :
Stien Kroon * Adriaan Goense-Elana Ars en ov. fam. * Jan
Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelis VerharrWilma Hamerlinck en fam. * * Johannes Smits en ov. fam. *
ov. fam. Vermue-Priem * Jaap Vermue * Frans Courtin en
Johanna Pieterse * Jan van den Dries-Margaretha Vermuë
en ov. fam. * fam. Jaap de Jonge en ov. kinderen *
11.00 – 18.00 uur: zomerjaarmarkt rond de kerk; houdt rekening
met aangepaste bereikbaarheid.
14.00 uur: eucharistieviering kerkhoeve Kaneelpolderdijk t.g.v.
Sacramentsprocessie in Kwadendamme.
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11 juni: H. Barnabas
19.30 uur: Geen viering in onze kerk, maar wel
een fanfareconcert in de kerk
vrijdag 15 juni: Heilig Hart van Jezus
geen viering in onze kerk.
zaterdag 16 juni: Onbevlekt Hart van Maria
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger
pastor Harrie Buijssen en zang van het
dameskoor. Liturgische kleur: wit
Misintenties:
Pieter Boonman * Piet en Gré Vreeke-Westdorp * ov. Leden
Gedurige Aanbidding * fam. Vette-Boonman * Laurus
Grimminck-Adriana Grimmick-de Jonge, zoon Joop en
schoondochters Katrien en Agnes * Krijn de Jonge * Ko van
den Dries, ov. ouders en zussen Jo en Corrie * Han van den
Dries * Jacobus van ’t Westende en Jacomina Moison.

Zondag 17 juni: 11e zondag door het jaar/Vaderdag
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger vicaris Paul
Verbeek en zang van Con Amore . Liturgische kleur: groen.
Misintenties:
Stien Kroon * Piet de Jonge * Cornelia Rijk * Johanna en Maria
Martens en fam. * Sjef Bordui-Maria de Vos en ov. fam. *
Laurentius Priem en ov.fam. * Tilly Vermue-Joossen *
Cornelis Vermue 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 * Gerrit Capello * Albrecht RemijnJohanna Boonman en ov. kinderen * Bas Remijn en ov. fam. *
Jacobus Vermue en dochter Leny * ov. ouders Bart en Janna
Geijs-Franse * Piet Verbart * Jrgt. Jan Hazen.
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zaterdag 23 juni:
19.00 uur: eucharistieviering/afsluiting schooljaar met
voorganger pastor Tom Brooijmans; met zang van Missicanto.
Leerlingen van de Don Boscoschool werken mee aan deze
viering.
Misintenties:
Daan Boonman en ov. fam. * Pau Polfliet * Wim Boonman *
Jrgt. Rinus Rijk, Adriaan Rijk en Dymphna Lodiers * Cornelis
Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Betje, Pieter en Janna
Rijk en ov. ouders * Deken de Zwager * Jrgt. Sjaak Nijsten *
Wilhelmina Corstiaanse * Adriaan Hoondert * Willem
Witkam en fam.
Zondag 24 juni: de geboorte van Johannes de Doper
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie
Buijssen en zang van het dameskoor.
Liturgische kleur: groen.
Misintenties:
Stien Kroon * Piet de Jonge * Jan Boonman-Adriana Remijn
en ov. fam. * Laurentius Boonman-Vermue en ov. kinderen
* Johanna en Maria Martens en fam. * Bastiaan de Jonge
en Catharina Rijk * Frans Courtin en Johanna Pieterse *
Pieter Timmerman en Lucia Stambulac * de meest verlaten
zielen * Willem de Jonge – Lena de Jonge-de Winter en ov.
fam. * Louise van Eijkeren ov. ouders en fam. * Magdalena
Vermue en ov. fam.
opgave misintenties:
U kunt deze tot dinsdag 13 juni 2012 voor de volgende
editie doorgeven via de brievenbus; of via de mail:
winro@zeelandnet) mevr. Nel de Winter/Roks, tel.
351852. Misintenties kosten € 10,50.
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Ziekenbezoekgroep: Geeft u door
indien iemand al langere tijd in het
ziekenhuis verblijft, of thuis
herstellende is?
* juni: Cathy Dingemanse, tel. 352029.
Bijeenkomsten in Willibrorduszaal
18 juni:
19 uur: overleg werkgroep speciale vieringen/J. Heezemans.
20 uur: parochievergadering / overleg met bloemengroep
Kerksnuffel
Op 10 juni vindt u de snuffelkraam naast de kerk. De baten
worden aangewend om de kandelaars van het hoogaltaar te
renoveren.
Actie Kerkbalans
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de
jaarcijfers over 2010-2012.
Als alle inkomsten en uitgaven via de accountant
verwerkt zijn en parochiebestuur en de
parochievergadering er hun goedkeuring voor hebben gegeven,
kunnen de cijfers openbaar gemaakt worden via het
Parochienieuws.
Vicariaat Middelburg
Al eerder maakten we melding van het feit dat per 1 juni jl. de
drie dekenaten zijn opgeheven. Vanaf die datum kent het
bisdom Breda twee vicariaten. Onze parochie valt onder het
vicariaat Middelburg, met aan het hoofd: vicaris Paul Verbeek.
Op woensdag 20 juni om 19 uur worden de nieuwe vicarissen
gepresenteerd in de Gertrudiskerk te Bergen op Zoom.
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