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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. Thema: ‘het brood dat Ik zal geven is mijn vlees, ten 
bate van het leven der wereld’. 

 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. 

 

Overleden: 
10 juli: Marinus Nijsten 
Extra collectes: 
25/26 augustus: MIVA-collecte 
Opbrengst Caritascollecte 22 juli: € 88,40 
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9.00 uur: Heinkenszand- viering bij Mariagrot, waarna 
mogelijkheid tot fietstocht Mariakerk Nisse en Vrouweputje       
’s-Heer Arendskerke; vanaf 10.30 uur. 
 
Maandag 13 augustus:  
begin nieuw schooljaar basisschool Don Bosco 
geen viering in onze kerk. 
 
Woensdag 15 augustus:  O.L.V. Tenhemelopneming   
Ovezande:   19 uur: Lichtprocessie en inzegening 
Mariakapel   (informatiefolder aanwezig )  

 
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. 
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Hubrecht Vermuë-de Winter * fam. Jaap de Jonge en ov. 
kinderen. 

 

Zaterdag 25 augustus:  
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harry 
Buijssen en zang van Missicanto. 
Misintenties:  
 Daan Boonman en ov. fam. * Wim Boonman * Jrgt. 

Dymphna Lodiers-Adriaan Rijk en zoon Rinus * Laurentius 
Remijn * ov. fam. M. Boonman-Jasperse * Betje, Pieter en 
Janna Rijk en ov. ouders * Laurentius Oosthoek en 
Catharina Oosthoek-Martens. 

 
Zondag 26 augustus: 21e zondag door het jaar 
9.00 uur: viering van woord en communie met pastoraal 
werkster Jeanine Heezemans en zang  van het dameskoor. 
Misintenties:  
 Adriaan Goense-Elena Ars en ov. fam. * Stien Kroon *  Piet 

de Jonge * Gerrit Capello * 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. * ov. fam. van ’t 
Westende-van Eijkeren * Nicolaas Boonman en Elisabeth de 
Jonge * Marinus van ’t  Westeinde * Tiny Geijs-Peperzak. 

 
Dagbedevaart Banneux: vertrek vanaf 6 uur; informatie via 

mevr. Ria Hoogesteger-Geijs, tel. 0113-351875. 
  

 opgave  misintenties:  
U kunt deze tot dinsdag 14 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. 
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Ziekenbezoekgroep:  Geeft u door indien 
iemand al langere tijd in het ziekenhuis 
verblijft, of thuis herstellende is?  

* augustus: Marlies Westdorp: tel. 352387. 
 
Bijeenkomsten in Willibrorduszaal week 33 
Dinsdag 14 augustus: overleg regionaal misdienaarsuitje, dat op 
1 september in ’s-Heerenhoek gehouden wordt. (meer 
informatie hierover in het Parochienieuws/septembernummer). 
 
Misdienaars 
Voor de zomervakantie moesten we melden dat enkele trouwe 
misdienaars afscheid gingen nemen vanwege studie en andere 
verplichtingen. 
Nu mogen we binnenkort drie nieuwe misdienaars 
verwelkomen; zaterdag 11 augustus kregen ze hun eerste uitleg 
via leden van de liturgische werkgroep. 
Binnenkort worden ze voorgesteld tijdens hun eerste echte 
viering. Wij zijn blij dat deze kinderen (communicanten 2012) en 
hun ouders deze stap gemaakt hebben naar actief geloven. 
 
Vakantie ten einde? 

voor veel gezinnen betekent het einde 
van de zomervakantie /weer naar 
school: het begin van een nieuw 
schooljaar; meer regelmaat en wennen 
aan een ander ritme van leven.  
Onze trouwe vrijwilliger Fred van 
Zunderen geniet de komende weken 

van een welverdiende vakantie. Over twee weken bezorgt hij 
weer trouw de informatiebladen ‘rond de kerk’.  


