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KRUISVERERING 
 Is het u wel eens opgevallen dat er 
in onze kerk veel kruisen hangen en 
staan? Het precieze aantal laten we 
in het midden, maar geen 
kerkganger kan zonder een 
beeltenis de kerk of het gangpad 
betreden. 
Zondag 14 september is het 
Kruisheffing, een aparte naam die 
doet denken aan vroeger, waarin 
jong en ouder met heel veel 
eerbied een kruisbeeld of 
kapelletje passeerde. 
Die tijd ligt ver achter ons. Zonder 
al te mistroostig te worden of te 
blijven hangen in nostalgie: ieder 
mens komt in zijn/haar leven wel 
momenten tegen dat het tegenzit. 
Ieder huisje heeft zijn kruisje’ is een 

spreekwoord dat vaak wordt aangehaald. 
Het doet een beetje vreemd aan, als je op een rommelmarkt een crucifix 
ziet liggen met een prijskaartje: Jezus aan het kruis in de opruiming? 
Bewust plaatsen we vandaag het processiekruis in het centrum van de 
viering. Het staat een ieder vrij dit kruis (of elk ander kruisbeeld) te 
bekijken of bewonderen. 

Tijdens Open Monumentendag geven we iedereen 
de gelegenheid om ons kerkgebouw te 
bewonderen. Misschien krijgen we dit weekend 
het juiste antwoord op de vraag: ‘Hoeveel 
kruisbeelden is onze kerk rijk?’  
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Collecterooster:  
21 september: Vredesweek/Pax Christi/IKV-collecte 
27/28 september: Caritas- kerstactie. 
 

Lief en leed: 
Overleden:  
27 juli: Lou Verdonk 
03 augustus: Franciscus Marinus Martens. 
14 augustus:  Eduard Bordui 
18 augustus: Willem Boonman 
20 augustus: Sjaak van Eijkeren. 
 

Zondag 14 september: Kruisverheffing/                                             
24e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor 
Harrie Buijssen en zang van het herenkoor. Liturgische 
kleur: rood. 
 
Misintenties: 
Marinus Rijk-Apolonia Rijk en dochter Tonny * Marian 
de Jonge –de Jonge * Jan Boonman-Adriana Remijn 
en ov. fam. * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en 
fam. * fam. C. Boonman-van Stee en Verdonk * Jrgt. 

Tilly Vermue-Joossen * Martien van Eijkeren-Maria Remijn en ov. 
fam. * ov. fam. Vermue-Priem * fam. Hubrecht Vermue-de Winter * 
Laurentius Rijk en Maria Menheere * Laurentius de Vos * Jan Werri 
en ov. fam. * Jrgt. Kees van den Dries * Leen van Gessel 

 
13.00 – 17.00 uur: Open Monumentendag: kerk open voor bezichtiging. 

Kaartverkoop door de dames van de Kerksnuffel. 
 

 
Maandag 15 september:  
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Onze Lieve Vrouw van Smarten 
Geen viering in onze kerk.  
Zie informatie verderop in dit blad 

 
UITNODIGING VANUIT  HET OUDERENPASTORAAT: 

  
Op dinsdag  16 september a.s. wordt er een lezing 
gehouden in het kader van het ouderenpastoraat. 
De lezing zal  worden  gehouden in ’s- 
Heerenhoek.   Spreker is  Arthur Polspoel.  Hij zal 
spreken over ‘rouw van ouderen om het verlies 
van hun partner’. Informatie over deze lezing vindt 

u achterin de kerk, U kunt een infoblaadje meenemen. 
      

     Donderdag 18 september 
09.00 uur: schoolviering Don Bosco/ opening schooljaar 2014-
2015 met voorganger Jeanine Heezemans. Viering is voor 
iedereen toegankelijk.  
 
Zaterdag 20 september: ROJK-viering Kwadendamme/ 19 uur. 
 

Zondag 21 september: 25e zondag door het jaar 
9.00 uur: viering van Woord en Communie met pastoraal werkster 
Jeanine Heezemans en samenzang. 
Misintenties:  
 Mina Stokx-Capello * ov. Leden Gedurige Aanbidding * Ko van den 

Dries ov. ouders en zussen Jo en Corrie * Gretha Schrieks-
Rentmeester *  Cornelis de Winter * Cornelia Rijk * Pieter Vermue - 
Adriana Rentmeester en ov. fam. * Jeroen Vette en Jozina Rijk * 
Adriaan Hoondert * Krijn de Jonge * Nicolaas Boonman en 
Elisabeth de Jonge * Willem Remijn-Clasina Rijk en Jobina 
Almekinders * Jan Stokx en dochter Elly. 

 
Zaterdag 27 september:  
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19.00 uur: Viering van Woord en Communie/ kindernevendienst met 
medewerking van de liturgische werkgroep en zang van 
Missicanto. 

Misintenties:  
 Laurus Grimminck-Adriana Grimminck de Jonge, zonen Jan en Joop 

en schoondochters Catrien en Agnes * Cornelis Verhaar-Wilma 
Hamerlinck en fam. *Jobina Vette en ov. fam. * ov. fam. Remijn-
Huige * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * Cornelia 
Boonman-van ´t Westende * Jrgt. Anthonia de Pundert-de Jonge. 

 
Zondag 28 september: 26e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Van Hees en zang 

van het dameskoor. Liturgische kleur: groen. 
Misintenties: 
 Adriaan Nagelkerke * Jrgt. Jobina de Jonge-Vette * Marian de 

Jonge-de Jonge * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * 
Martinus Nijsten en Cornelia Rijk * Bastiaan de Jonge en Catharina 
Rijk * de meest verlaten zielen * Magdalena Vermue en ov. fam. * 
Jan van den Dries-Margaretha Vermue en ov. fam. * Jrgt. Cornelia 
Vermuë-van Stee * Albrecht Remijn-Johanna Boonman en ov. 
kinderen * Kees Ars * Marinus Rijk. 

 

Opgave misintenties 
 U kunt deze tot dinsdag 16 september  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.   

Contactpersoon september: Ria Knuit, Merietestraat 20/ tel. 351783. 


