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KERKSNUFFEL
Zondag 9 juni jl. was de jaarmarkt in ons dorp. De
dames van de kerksnuffel hadden een –zoals
gewoonlijk- een eigen hoekje (tent), waarin ze
tweedehands spullen te koop aanboden.
Goede weersomstandigheden trekken veel kijkers, maar ook
kooplustigen…
Op het eind van de jaarmarkt werd de kas opgemaakt: € 1758,70!
Boven verwachting. Corrie Hoondert-Paree, Annie de JongeRaas , Jo Martens- Bal en Corry Vreugdenhil hadden gehoopt
twee pilaren te kunnen adopteren voor restauratie….het zijn er
nu inmiddels in totaal al vijf geworden!
We zijn geweldig verrast door deze gulle gift en mogen enkel
hopen dat nog enkele acties voldoende geld opbrengen om alle
-12- pilaren te kunnen laten herstellen.
Wie mee wil werken, op welke manier dan ook…mag het
melden: Henk Postema of Rosa Croes staan voor u klaar.
De dames van de
Kerksnuffel laten weten
dat wenskaarten voor
allerlei gelegenheden
altijd op aanvraag (met
de hand) gemaakt
worden.
Meer weten: Corrie
Hoondert-Paree;
tel. 351489.
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Lief en leed binnen onze geloofsgemeenschap
Overleden:
11 mei: Lucas Karman.
14 mei: Mina Stokx-Capello.
17 mei: Kees Geus.
09 juni: Jopie de Vos-Vermeulen, 66 jaar, echtgenote
van Sjef de Vos, Van Zijlstraat 13. Op vrijdag 14 juni jl.
werd ze gecremeerd in Middelburg.
Extra collectes:
22/23 juni: Caritas

Zaterdag 15 juni:
19.00 uur: Byzantijnse viering met voorganger pater Paul en zang van
het Tjoedakoor.
Misintenties:
Pieter Boonman * ov. Leden Gedurige Aanbidding * Mari Franse *
Ko van den Dries, ov. ouders en zussen Jo en Corrie * Maria Rosalia
Goense-Uitterhoeve * Laurus Grimminck-Adriana Grimminck-de
Jonge, zoon Joop en schoondochters Catrien en Agnes * Jacobus
Vermue en dochter Leny.
Zondag 16 juni: elfde zondag door het jaar/ Vaderdag
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Paul Verbeek en
samenzang. Liturgische kleur: groen.
Thema: vrede vinden en ontvangen.
Misintenties:
Stien Kroon * Jobina de Jonge-Vette * Adriaan Goense * Cornelia
Rijk * Maria en Johanna Martens en fam. * ov. ouders Bart en
Janna Geijs-Franse * Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee
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* Pieter Vermue – Adriana Rentmeester en ov. fam. * Martien van
Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * Jacobus Hoondert * fam.
Vette-Boonman * Jaap Vermue * Johannes Smits en ov. fam. * Tilly
Vermue-Joossen * Piet de Jonge * Laurentius Priem en ov. fam. *
Willem Witkam * Mia Vermaas-van den Dries * ov. ouders van den
Dries-Boonman * fam. Jaap de Jonge en ov. kinderen * Kees de
Jonge.
Dinsdag 18 juni:
14.30 uur: schoolviering in onze kerk voor alle leerlingen van de Don
Boscoschool, leerkrachten en alle belangstellenden in onze kerk.
Voorganger is Jeanine Heezemans.
Vrijdag 21 juni:
17.30-20. 00 uur: terugkomavond alle vormelingen van Ovezande,
Heinkenszand en ‘s-Heerenhoek in Willibrorduszaal. Uitnodigingen
zijn verstuurd.
Zaterdag 22 juni:
19.00 uur: eucharistieviering/ kindernevendienst met voorganger
pastor Tom Brooijmans en zang van Missicanto. Deze viering is
tevens bedoeld als een afsluiting van het schooljaar 20122013.Liturgische kleur: groen.
Thema: Wie mag Ik zijn voor jou?
Misintenties:
Wim Boonman * Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. *
Jobina Vette en ov. fam. * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders
* Jrgt. Rinus Rijk, Adriaan Rijk en Dymphna Lodiers * Jrgt. Sjaak
Nijsten * Gilles Voet en ov. fam. * Bastiaan Remijn en Antonia Rijk.
Afsluiting zangjaar 2012-2013
 Esperanto en Missicanto komen die middag/avond samen in de
pastorietuin en de parochiezaak om in ontspannen sfeer de
vakantie in te luiden …
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Zondag 23 juni: 12e zondag door het jaar
9.00 uur: viering van woord en communie verzorgd door de liturgische
werkgroep en zang van het dameskoor. Liturgische kleur: groen.
Thema: Wie mag Ik zijn voor jou?
Misintenties:
Stien Kroon * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Maria en
Johanna Martens en fam. * Frans Courtin en Johanna Pieterse *
Piet Timmerman en Lucija Stambulac * Magdalena Vermue en ov.
fam. * ov. fam. Hubrecht Vermuë – de Winter * Willem de JongeLena de Jonge-de Winter en ov. fam.
Zondag 30 juni:13e zondag door het jaar
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom Brooijmans en
zang van het herenkoor.
Misintenties:
Stien Kroon * Laurentius Boonman-Vermue en ov. kinderen * Bastiaan
de Jonge en Catharina Rijk * de meest verlaten zielen * uit
dankbaarheid * Lauran de Winter ov. grootouders en fam. * Kees
de Jonge * Adriaan Hoondert * Krijn de Jonge * Willem RemijnClasina Rijk en Jobina Almekinders.
Opgave misintenties
U kunt deze tot dinsdag 18 juni 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.
* juni: Ria Knuit, tel. 351783.
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