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Zondag 14 oktober: 28e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 

van het herenkoor. Liturgische kleur: groen. 
 Misintenties: 
 Stien Kroon * Wim Boonman * Catharina Paree * 

Magdalena de Jonge * Matthijs de Jonge * Piet de Jonge * 
Marinus van ’t Westeinde * Gerrit Capello * Jan Boonman-
Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelis Verhaar-Wilma 
Hamerlinck en fam. * Frans Courtin en Johanna Pieterse * 
ov. Leden van de V.O.K. * Johannes Smits en ov. fam. * 
Hubrecht Smits-Magdalena de Jonge en ov. fam. * Martien 
van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * ov. fam. Vermue-
Priem * Hugo Ars en Magdalena Ars-Rijk * ov. fam. 

Overleden: 
13 september: Dirk Kempers (emeritus-pastoor Goes) 
22 september: Engelbertus  Rentmeester 
30 september: Jobina de Jonge- Vette, 
 
Extra collectes: 
21 oktober: Missiezondag (Pauselijk Missiewerk) 
27/28 oktober: Hope for Life (regionale Caritas) 
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Hubrecht Vermuë-de Winter * Lauran de Winter en ov. fam. 
* ov. ouders Marinus Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * 
Piet Verbart * Jo Vermue-Remijn * Jrgt. Catharina 
Oosthoek-Martens en Laurentius Oosthoek. 

  
Maandag 15 oktober: H. Teresia van Avila  

oorspronkelijke Spaanse naam: Teresa 
Sánchez de Cepeda y Ahumada (Ávila, 28 
maart 1515 — Alba de Tormes (bij 
Salamanca), 4 oktober 1582) was een 
mystica die later heilig is verklaard. 

Theresia van Ávila is één van de 
beroemdste mystici onder de katholieke 
heiligen. Samen met de heilige Johannes van het Kruis heeft zij 
de orde van de Karmel hervormd in de zestiende eeuw. Haar 
geschriften hebben de mystieke theologie dermate ingrijpend 
beïnvloed, dat zij door paus Paulus VI in 1970 als eerste 
vrouwelijke heilige werd uitgeroepen tot kerkleraar. 

20 uur: bijeenkomst Samenwerkingsverband ‘Boven de 
Schelde’ inzake samenwerking en fusie van de 
huidige acht parochies tot één nieuwe Pater 
Damiaanparochie.  Plaats van samenkomst: ’t 
Trefpunt Hoofdstraat 54 Ovezande. 
 De bijeenkomst wordt uiteraard 

bijgewoond door leden van ons parochiebestuur, die het 
samenwerkingsdocument zullen ondertekenen. Ook 
parochianen zijn hierbij van harte welkom.  
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Mystiek
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Zaterdag 20 oktober: viering van woord en communie verzorgd 
door de liturgische werkgroep en met zang van het 
dameskoor.  

Misintenties:  
 Piet en Gré Vreeke-Westdorp * Adriaan Rijk-Dymphna 

Lodiers en zoon Rinus * Laurentius Remijn * Pieter 
Boonman * ov. Leden Gedurige Anbidding * Ko van den 
Dries ov. ouders en zussen Jo en Corrie * Jan van den Dries-
Margaretha Vermuë en ov. fam. * fam. Vette-Boonman. 

 
Zondag 21 oktober: 29e zondag door het jaar: Wereldmissiedag 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 

Buijssen en zang van Con Amore. Liturgische kleur: groen. 
Misintenties:  
  Piet de Jonge * Willem van ’t Westeinde – de Baar * Stien 

Kroon * Cornelia Rijk * Tilly Vermue-Joossen * Cornelis 
Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee * Gerrit Verbart en 
Anna Uitterhoeve * Pieter Vermue- Adriana Rentmeester 
en ov.fam. * Roos Claessens-Courtin * Jan Paree * Tiny 
Geijs-Peperzak. 

 

Zaterdag 27 oktober:  
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en zang van Missicanto. Liturgische kleur: 
groen. 

Misintenties:  
 Daan Boonman en ov. fam. * Laurentius Remijn * Cornelis 

Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Betje, Pieter en Janna 
Rijk en ov. ouders * Aalbrecht van den Dries-Jobina de 
Jonge en ov. familie. 

 
 
 



Jaargang 40 nummer 42 zondag  14 oktober  2012 

4 

 

Zondag 28 oktober: 30e zondag door het jaar  
9.00 uur: viering van woord en communie met voorganger 

Jeanine Heezemans en zang van het dameskoor. 
  
Misintenties:   
 Wim Boonman * Gerrit Capello * Jan Boonman-Adriana 

Remijn en ov. fam. * Laurentius Boonman-Vermue en ov 
.kinderen * Stien Kroon * Jrgt. Jo de Jonge echtpaar de 
Jonge-Rijk * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * Frans 
Courtin en Johanna Pieterse * de meest verlaten zielen * 
Louise van Eijkeren  ov. ouders en fam. * Magdalena 
Vermue en ov. fam. * Jaap Vermue * Willem v.d. Dries en 
Dina Hoondert * Jacob Zuiderwijk en Catharina Witkam. 

 
Vrijdag 2 november: Allerzielen  
19.00 uur: herdenkingsdienst met 

voorganger pastoraal werkster 
Jeanine Heezemans en zang van het 
dameskoor. 

 Familieleden/nabestaanden van de 
overledenen, gestorven in de periode 
1 november 2011 – 1 november 2012 
krijgen hierover een afzonderlijk schrijven/ persoonlijke 
uitnodiging. 

 
opgave  misintenties:  

U kunt deze tot dinsdag 16 oktober 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?  
* oktober: Ria Remijn, tel. 404386. 
 
Bijeenkomsten in Willibrorduszaal 
week 42:  
Geen opgave. 
 
Theresiahof schenkt beeldtenis aan 
kerk  
De naam ‘Theresia’ is al lang 
ingeburgerd in ons dorp. Deze naam 
kwam het eerst voor bij de stichting 
van de Theresiaschool (katholieke 
meisjesschool) , begin vorige eeuw, 
gelegen aan de  Deken Tomaslaan; de plaats waar nu 
seniorwoningen staan.  Tot de sloop van dit gebouw in 1977, 
werd dit gebouw als school gebruikt. De naam leeft voort in de 
nieuwbouw van ons nieuwe woon- en zorgcentrum 
‘Theresiahof’, gelegen aan het Theresiaplein. Na de sloop van de 
voormalige Don Boscoschool, kwam die ruimte vrij. 
Begin oktober kwam er een beeldtenis van Theresia in 
Theresiahof te hangen. Een tweede exemplaar werd 
geschonken aan onze kerk, die hiervoor een passende plaats zal 
zoeken. 

Theresia van Lisieux, doopnaam: Thérèse Martin, kloosternaam: 
Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte-Face (Alençon, 2 januari 
1873 – Lisieux, 30 september 1897) is een Franse heilige. Haar 
feestdag valt op 1 oktober. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Alen%C3%A7on
http://nl.wikipedia.org/wiki/2_januari
http://nl.wikipedia.org/wiki/1873
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lisieux
http://nl.wikipedia.org/wiki/30_september
http://nl.wikipedia.org/wiki/1897
http://nl.wikipedia.org/wiki/1_oktober
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Ze werd als Thérèse Martin geboren in Alençon als dochter van 
Louis Martin en Marie-Azélie Guérin. Op haar tiende werd ze 
ernstig ziek totdat het Mariabeeld op 13 mei boven haar bed 
naar haar glimlachte, waarna ze volledig genas. Al op jonge 
leeftijd voelde ze dat het haar roeping was God te dienen. Ze 
was uitzonderlijk vroom, maar stond ook bekend om haar 
gevoel voor humor. Ze besloot in te treden bij de orde van de 
Ongeschoeide Karmelietessen in Lisieux (Normandië) waar 
twee zussen van haar, onder wie haar lievelingszus Pauline, al 
eerder waren ingetreden (een derde zus zou in 1894 ook 
volgen). Op haar vijftiende trad zij, na zelfs tot bij paus Leo XIII 
om een uitzondering gevraagd te hebben (de paus antwoordde 
"Als God het wil"), met toestemming van haar bisschop en 
moeder-overste daadwerkelijk in bij de orde. In 1890 deed zij 
haar professie en in 1893 kreeg zij de zorg over de novicen 
toebedeeld. Op aanwijzingen van haar zus, die op dat moment 
tevens overste was, begon zij in 1895 met het opschrijven van 
haar levensverhaal. In 1896 werd tuberculose bij haar 
geconstateerd. Ze stierf op 24-jarige leeftijd aan de ziekte. 

Na haar dood vertelde een medezuster dat er 'niets bijzonders' 
over de jonge Theresia te vertellen was. Maar alhoewel haar 
korte leven zeer geleidelijk verlopen was, wist ze door haar 
diepe verbondenheid met Jezus het geloof heel dichtbij te 
brengen en zeer intens te vertellen. Dit is mede de reden dat 
haar autobiografie (die ze in gehoorzaamheid had 
neergeschreven), Histoire d'une âme (Het verhaal van een ziel), 
uit een drietal manuscripten samengesteld en bewerkt door 
haar zuster Agnès de Jésus, zeer populair is en in meer dan 40 
talen is vertaald. 

Op 29 april 1923 werd Theresia zalig verklaard. Haar 
heiligverklaring volgde op 17 mei 1925. In 1997 werd Theresia, als 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Alen%C3%A7on
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Marie-Az%C3%A9lie_Gu%C3%A9rin
http://nl.wikipedia.org/wiki/13_mei
http://nl.wikipedia.org/wiki/Karmelieten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lisieux
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Leo_XIII
http://nl.wikipedia.org/wiki/1890
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kloostergeloften
http://nl.wikipedia.org/wiki/1893
http://nl.wikipedia.org/wiki/Novice
http://nl.wikipedia.org/wiki/1895
http://nl.wikipedia.org/wiki/1896
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tuberculose
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk_benaderd)
http://nl.wikipedia.org/wiki/29_april
http://nl.wikipedia.org/wiki/1923
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_(christendom)
http://nl.wikipedia.org/wiki/17_mei
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derde vrouw in de geschiedenis, door paus Johannes Paulus II 
tot kerkleraar uitgeroepen. 

Opening van ‘het Jaar van het geloof’ 
Met eucharistieviering en een 
middag voor pastorale 
beroepskrachten en een avond 
voor parochiebestuurders 
opende het bisdom van Breda 
het Jaar van het Geloof. 
Bisschop Liesen hield een 
inleiding over geloof in de 
nieuwe parochie. Geerten Kok, projectcoördinator van het 
diocesane beleidstraject ‘In de duizend gezichten van Uw volk’ 
ging in op de afronding van het project van intensivering van de 
samenwerking en samenvoeging van parochies. 

Bisschop Liesen sprak in zijn inleiding over geloof, geestelijk 
leven, en het vieren van de eucharistie. De Kerk leeft vanuit de 
eucharistie en het contact met Christus. Hij ging met name in op 
de waarde van het vieren van de eucharistie in de nieuwe 
(samengevoegde) parochies. 

Jaar van het Geloof  
Op 11 oktober 2012 was het precies vijftig 
jaar geleden dat de toenmalige paus 
Johannes XXIII het Tweede Vaticaans 
Concilie opende. 
Op  donderdag 11 oktober kwamen we 
samen om dat historische feit te 
herdenken en vooruit te blikken op de 
komende tien tot vijftig jaar… 
 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Johannes_Paulus_II
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkleraar
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De bisschop benadrukte het belang om in de nieuwe, 
samengevoegde parochie op een vaste plaats op zondag de 
eucharistie te vieren. Ook in andere kerken kan de eucharistie 
worden gevierd als daarvoor priesters beschikbaar zijn. En ook 
kunnen in andere kerken van de parochies Woord- en 
communievieringen worden gehouden en gebedsvieringen. Een 
vaste plek waar de eucharistie wordt gevierd is echter van 
belang vanwege de herkenbaarheid, zodat oude en nieuwe 
parochianen weten waar ze in de parochie op zondag altijd 
terecht kunnen voor de viering van de eucharistie. 

Onze parochie was ook afgevaardigd om deze historische 
gebeurtenis te herdenken. Mede in het kader van de naderende 
fusie van acht naar één nieuwe parochie, leek het ons goed om 
hierbij stil te staan en mee te denken over de toekomstige 
ontwikkelingen. 
In het Parochienieuws van november 2012 zullen we nader 
ingaan op de veranderingen die de afgelopen tien jaar plaats 
vonden en een stempel zullen drukken op de gebeurtenissen 
die ons te wachten staan. 
“Caritas Christi urget nos” (2 Kor. 5,14): het is de liefde van 
Christus die onze harten vervult en ons ertoe aanzet te 
evangeliseren. Hij zendt ons vandaag evenals toen uit over de 
wegen van de wereld om zijn evangelie te verkondigen aan alle 
volken van de aarde (vgl. Mat. 28,19). Met zijn liefde trekt Jezus 
Christus alle mensen van iedere generatie tot zich: in iedere tijd 
roept Hij de Kerk bijeen en vertrouwt haar de verkondiging van 
het evangelie toe met een opdracht die steeds nieuw is. Daarom is 
ook vandaag een meer overtuigde inzet van de Kerk ten gunste 
van een nieuwe evangelisatie nodig om de vreugde in het geloof 
opnieuw te ontdekken en het enthousiasme in het meedelen van 
het geloof te hervinden.” 
(Paus Benedictus XVI, Porta fidei, nr. 7) 


