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Terug naar het gewone 
ritme? 
De scholen gaan weer 
beginnen en dat 
betekent: meer plannen, 
drukte op wegen en 
fietspaden en wat 
onwennig verkeer van 
ouders en kinderen van 
en naar school… 
Borden langs de wegen 
herinneren iedereen, die 

geen schoolgaande kinderen heeft, eraan dat het oppassen geblazen is. 
Zeker de eerste weken…. 
In toeristische streken zie je nog wel eens informatieborden, waarop 
kerkdiensten staan vermeld. Elke vakantieganger krijgt zo de 
gelegenheid de gewenste kerkdienst te bezoeken. 
Onze kerk kent geen infoborden met openingstijden of aanvangstijden 
voor vieringen. De meesten weten de weg makkelijk te vinden en voor 
degenen die minder bekend zijn: de kerk steekt letterlijk torenhoog 
boven ons dorp uit.  
Toch zou een bord niet misstaan, want regelmatig willen bezoekers aan 
ons dorp de kerk even bezoeken…. 
’s-Heerenhoek stond afgelopen week in het nieuws, maar de reden was 
minder vreugdevol: een fikse brand liet –naast asbest- sporen achter, die 
niet zomaar weggepoetst kunnen worden.  
Materiële zaken laten zich meestal vergoeden, maar immateriële schade 
valt niet in geld uit te betalen. Geluk, gezondheid en vriendschap kun je 
niet verzekeren: het is en blijft een zaak van mensen onderling en 
samen.   
Het thema van komende zondag speelt hierop duidelijk in. 
Wij heten u van harte welkom in de viering van zondag 9 uur. 
Richard Gielens 

http://www.sandorcards.nl/cardcreator?cardId=2245&size=12
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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. 

 Thema: God breekt in, op onverwachte tijden en plaatsen: laten we 
wakker en met aandacht leven. 

 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;aansluitend processie naar veldkapelletje). 

 
 

Lief en leed binnen onze geloofsgemeenschap 
 
Huwelijk: 
17 augustus: Paul Paree en Gundega Pozarska.  
Beiden wonen in Kaapstad  (Zuid-Afrika).  
 
Overleden:  
13 juli: Daniël Boonman 
 
Collectes in augustus: 
24/25 aug: MIVA collecte 
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Zaterdag 17 augustus 
16.00 uur: huwelijksinzegening bruidspaar Paul Paree en 

Gundega Pozarksa door pater Paul. Muzikale medewerking 
door Missicanto. 

 
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.  

 
Zaterdag 24 augustus: 
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en zang van Missicanto. Liturgische kleur: 
groen. 
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Misintenties: 
 Wim Boonman * Leen van Gessel * Jobina Vette en ov. fam. * ov. 

fam. M. Boonman-Jasperse * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. 

ouders  * C. Rijk -de Jonge en kinderen. 
 
Zondag 25 augustus: 21e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Voordeckers 

en zang van het dameskoor. Liturgische kleur: groen. 
 Misintenties:  
 Stien Kroon * Jrgt. Dymphna Rijk-Lodiers, Adriaan Rijk en zoon 

Rinus * Kees de Jonge * Adriaan Goense-Elena Ars en ov. fam. * 
Laurentius Boonman-Vermue en ov. kinderen * Bastiaan de Jonge 
en Catharina Rijk * Piet Timmerman en Lucija Stambulac * de 
meest verlaten zielen * Magdalena Vermue en ov. fam. * fam. Jaap 
de Jonge en ov. kinderen * Tiny Geijs-Peperzak. 

 
Opgave misintenties 
U kunt deze tot dinsdag 14 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. 

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. 


