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Zondag 15 juli: 15e zondag door het jaar.  
Feest van de Allerheiligste Verlosser/H. Bonaventura  
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 
van Con Amore. Liturgische kleur: groen.  
Thema: ‘Hij gaf zijn leerlingen macht over onreine geesten’ 
Misintenties: 
Stien Kroon * Cornelia Rijk * Sjef Bordui-Maria de Vos 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. * 
echtpaar de Jonge-Rijk en dochter Jo * Marinus Nijsten-Josina 
Rijk en ov. kinderen * Gerrit Capello. 

Overleden: 
10 juli: Marinus (Jozef) Nijsten, echtgenoot van A. Nijsten-Vermue, 89 

jaar, woonachtig Hollestelleweg 8 Ovezande. 
Collectes: 
22 juli: Caritascollecte 

Opbrengsten in de afgelopen maanden: 
Caritas 21/22 april: € 119,97 
Apostolaat Oosterse kerken 6 mei: € 70,70 
Caritas 13 mei: € 106,30 
Nederlandse missionarissen 26/27 mei: € 131,40 
Diaconie 3 juni: € 52,85 
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Dinsdag 17 juli:  
10.30 uur: uitvaartdienst Marinus Nijsten met voorganger 
pastoor Paul Verbeek en zang van het Maranathakoor. Na de 
dienst volgt de graflegging op ons kerkhof. 
 
Zondag 22 juli: 16e zondag door het jaar/ H. Maria Magdalena 
9.00 uur: eucharistieviering  met voorganger pastor Harrie 
Buijssen en zang van het dameskoor. Liturgische kleur: groen. 
Misintenties: 
 Piet en Gré Vreeke-Westdorp * Stien Kroon * Piet de Jonge 

* Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelis 
Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Johanna en Maria 
Martens en fam. * Frans Courtin en Johanna Pieterse * ov. 
Leden Gedurige Aanbidding * Ko van den Dries ov. ouders 
en zussen Jo en Corrie * Louise van Eijkeren ov. ouders en 
fam. * Magdalena Vermue en ov. fam. * Jeroen Vette en 
Jozina Rijk * Fridus Tempelaars en ov. fam. * Jan Schrieks 
en Rinus * Marinus Ars-Cornelia Geus, zonen en 
schoondochter * Marinus van Gessel-Serafina Mattens, 
dochters en schoonzonen * Maria Mattens en Leonardus 
Mattens. 

 
Zondag 29 juli: 17e zondag door het jaar/ H. Martha 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 
van het herenkoor. Liturgische kleur: groen. 
Misintenties:  
 Jrgt. Magdalena de Jonge * Daan Boonman en ov. fam. * 

Wim Boonman * Piet de Jonge * ov. ouders Remijn-Huige, 
Rinus en Jozien en ov. fam. *  Stien Kroon * ov.fam.M. 
Boonman-Jasperse * Martinus Nijsten en Cornelia Rijk * 
Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * Betje, Pieter en Janna 
Rijk en ov. ouders * de meest verlaten zielen * Cornelia 
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Boonman-van ’t Westende * Jrgt. Lauran de Winter * Gerrit 
Capello. 

  
 
opgave  misintenties:  
U kunt deze tot dinsdag 24 juli 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?  
* juli: Ria Remijn, tel. 404386 

Bijeenkomsten in Willibrorduszaal  
Geen opgave 
Vieringen in juli: 
Tijdens de vakantiemaand juli zijn er geen vieringen op 
zaterdagavond gepland. Houd u hiermee rekening, zeker bij de 
opgave van misintenties voor die maand. 
 
Kerkhof  
Afgelopen dinsdag is men erin geslaagd de extra 
leidingen van water en elektra te leggen van en naar 
ons kerkhof. Met vereende krachten slaagde men, samen met 
de kerkhofwerkers,  erin dat snel en vakkundig uit te voeren 
De komende week wordt de verdere afwerking ter hand 
genomen: tappunten  en aansluitingen elektra worden 
geïnstalleerd. Ook wordt er een begin gemaakt met het 
opruimen van het snoeihout achter de kerk en onkruidvrij 
maken van het veld. Deze aanblik is voor velen een ‘doorn’  in 
het oog.  
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Kerkbezoek afgelopen half jaar 
In de vakantieperiode zijn we 
gewend dat er ‘anders’ gekerkt 
wordt. Als we de gemiddeldes 
van de afgelopen periode 
bekijken zien we misschien 
tendensen:  
Januari 2012: 94 
Februari ’ 12:  92 (incl. Kieltjesmis: 180; Aswoensdag; 85) 
Maart 2012:    99 
April 2012:      131 (incl. Pasen, excl. EHC-viering: 520 kerkgangers)   
Mei 2012:        106 (incl. Hemelvaart: 100; Pinksteren: 121) 
Juni 2012:        117 (voorlopige telling) 
De zaterdagavondviering schommelt gemiddeld rond 72 
kerkgangers; de zondagochtend wordt door gemiddeld 103 
kerkgangers bezocht.  Er is duidelijk sprake van een opleving als 
er een eucharistieviering plaats vindt, ten opzichte van een 
woord- en communiedienst ( die gemiddeld 64 kerkgangers 
aantrekt). In vergelijking met vorige jaren zet zich een 
neerwaartse trend door… 
Het parochiebestuur zal zich de komende periode bezinnen op 
het aantal vieringen voor 2013. 
Kwaliteit gaat voor kwantiteit.. 
Er is bewust gekozen om in de maand juli geen zaterdagavond-
viering te laten plaats vinden; vakantie geldt ook voor gemengd 
koor Missicanto en kinderkoor Esperanto.  Ook 
de byzantijnse viering in juli is komen te 
vervallen.  
Dames- en herenkoor zingen echter ‘gewoon’ 
door; een extra compliment voor hen is op zijn 
plaats!  


