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12 mei: moederdag 
 

 

In de jaren tachtig 
werd deze reclame 
vaak gebruikt om 
ons eraan te 
herinneren 
regelmatig een 
bloemetje in huis te 
zetten…. 
Een kerk zonder 
bloemen is kil, 
sfeerloos en zonder 
uitstraling. 
Daarom zijn we zo 
blij dat we 
vrijwilligers hebben 
die onze kerk 
regelmatig van 
bloemstukken 
voorzien.  
Echter hun budget is 

beperkt en daarom bieden we u de gelegenheid in de periode –
waarin veel bloemen worden gegeven- een bijdrage te leveren 
aan hun bloemenpot. 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun in deze! 
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Zondag 12 mei:  zevende zondag van Pasen/ Mariamaand/ 
Moederdag en zondag, waarop we ook de patroonheilige 
Pater Damiaan gedenken (10 mei) 

 Liturgische kleur: wit. Thema: Mogen allen één zijn. 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 

van het herenkoor. 
Misintenties:  
 Stien Kroon * Wim Boonman * Jobina de Jonge-Vette * 

Cornelia C. Traas-Westerweele * Jan Boonman-Adriana 
Remijn en ov. fam. * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en 
fam. * fam. C. Boonman-van Stee en Verdonk * Maria en 
Johanna Martens en fam. * ov. ouders Bart en Janna Geijs-
Franse * Frans Courtin en Johanna Pieterse * ov. fam. 
Vermue-Priem * ov. fam. Hubrecht Vermue-de Winter * 
Hugo Ars en Magdalena Ars-Rijk * Jeroen Vette en Jozina 
Rijk * J.Remijn van den Dries en ov. fam. * A. Remijn-
Boonman en ov. kinderen * Kees de Jonge * Tiny Geijs-
Peperzak * Leen van Gessel. 

 

Lief en leed binnen onze geloofsgemeenschap 
Overleden:  
17 april: Corrie Reinhoudt-Rentmeester. 
 
Extra collectes:  
12 mei: bloemversiering kerk 
19 mei: Nederlandse missionarissen 
25/ 26 mei: Caritas 
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Woensdag 15 mei: 
19.00 – 20.30 uur: vijfde bijeenkomst vormelingen in 

basisschool ‘de Zandplaat’ te Ovezande; thema: ‘Ik geloof’ 
 
Zaterdag 18 mei: afscheidsviering pater Paul 
19.00 uur: eucharistieviering waarin alle leden van het pastoraal 

team mee voorgaan met pater Paul.  De gezangen, die 
horen bij een Spaanse liturgieviering worden verzorgd door 
Missicanto en Con Dios (Lewedorp)  

 
Misintenties: 
 ov. Leden Gedurige Aanbidding * Ko van den Dries, ov. 

ouders en zussen Jo en Corrie * Laurus Grimminck-Adriana 
Grimminck-de Jonge, zoon Joop en schoondochters Catrien 
en Agnes * Harry Verhoeven en Dina Verhoeven –de Jonge 
* Jacobus van ’t Westende en Jacomina Moison. 

 
 
 

 Na afloop is er gelegenheid tot afscheid  van pater Paul 
in een ongedwongen sfeer/achterin de kerk. 

 In alle andere parochiekernen van onze parochie zijn die 
avond geen vieringen. 

 
Zondag 19 mei: Pinksteren  
9.00 uur:  viering van woord en communie door liturgische 

werkgroep; zang door dames- en herenkoor. 
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Misintenties:  
 Stien Kroon * Cornelia Rijk * Betje, Pieter en Janna Rijk en 

ov. ouders * Jrgt. Jan Franse en ov. 
ouders * Piet Timmerman en Lucija 
Stambulac * 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. * Mattie Boonman-van 
Eijkeren en ov. fam. * Jrgt. Jaap 
Vermue  * Willem de Jonge-Lena de 
Jonge-de Winter en ov. fam. * 
Jacobus de Hond-Cornelia de Hond-
van den Dorpel, zoon Sjaak en ov. 
fam.  * Jrgt. Fridus Tempelaars en 
ov. fqm. * Janus Raas en Francina Traas en ov. fam. 

  
Opgave misintenties 
U kunt deze tot dinsdag 14 mei  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. 

* mei: Cathy Dingemanse, tel. 352029 
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