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Zondag 17 juli: zestiende zondag door het jaar 
9.00 uur:  viering van woord en communie door de liturgische 

  werkgroep. Zang van Con Amore. 
 

 Misintenties: 
 Cornelia Rijk * Stien Kroon * 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. * Louise van Eijkeren ov. 
ouders en fam. * Jaap Vermue * Marinus Nijsten-Josina Rijk 
en ov. kinderen * Jan Stokx en dochter Elly * Jrgt. Tonnie 
Faes * Piet Faes. 

 
 

Doop: 
31 juli: Romy en Levana Vermeule, dochters van Rick Vermeule, 
en Natascha Jongenelen, Kalootstraat 23 Borssele. 
Overleden: 
01 juni: Jan Paree, 75 jaar. 
25 juni: zr. Stanislaus (Maria Jozina van.’t. Westeinde), 91 jaar 
Extra collectes in juli: 
23/24 juli: Caritascollecte/Missiethuisfront. 
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Zaterdag 23 juli:  
19.00 uur: viering van woord en communie verzorgd door de 

liturgische werkgroep; samenzang. 
  
 Misintenties:  
 Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Jobina Vette 

en ov. fam. * ov. ouders Remijn-Huige, Rinus en Jozien en 
ov. fam. * ov. fam. M. Boonman-Jasperse * Betje, Pieter en 
Janna Rijk en ov. ouders * Cornelia Boonman- van ’t 
Westende * ov. ouders Harry Soeters en Margaretha de 
Jonge * Laurus Grimminck-Adriana Grimminck-de Jonge 
zoon Joop en schoondochters Catrien en Agnes * lev.Leden  
Gedurige Aanbidding * Jeroen Vette en Josina Rijk * Ko van 
den Dries,ov. ouders en zussen Jo en Corrie * Adriaan 
Hoondert * Jan Schrieks en Rienus . 

 
Zondag 24 juli: 17e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger deken Paul 
Verbeek en zang van het dameskoor: Liturgische kleur: groen. 
  
 Misintenties:  
 Piet de Jonge * Gerrit Capello * Jan Boonman-Adriana 

Remijn en ov. fam. * Johanna en Maria Martens en fam. * 
Stien Kroon * Frans Courtin en Johanna Pieterse * 
Magdalena Vermue en ov. fam. * Fridus Tempelaars en ov. 
fam. * Krijn de Jonge * Laurentius Rijk-Cornelia Rijk-Vermuë 
* fam. Jaap de Jonge en ov. kinderen * ov. ouders Marinus 
Ars-Cornelia Geus, zonen en schoondochter * ov. ouders 
Marinus van Gessel-Serafina Mattens, dochters en 
schoonzonen * Maria Mattens en Leonardus Mattens. 
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Opgave  misintenties:  
U kunt deze tot dinsdag 25 juli  voor de volgende  editie 
doorgeven via mevr. Nel de Winter-Roks, tel. 351852 of via e-
mail: winro@zeelandnet.nl . Misintenties kosten € 10,50. 

 
Ziekenbezoekgroep: 

Contactpersoon van de maand  juli: :  
Marlies Westdorp, Kapelaan Koningstraat 11, tel. 352387. 
              

 
Maria, terug van 
weggeweest… 
 
Afgelopen zondag 
kwam het Mariabeeld 
terug van de 
restaurateur. Het beeld 
is helemaal 
schoongemaakt, van de 
vernislaag ontdaan en 
sierparels zijn weer 
opnieuw aangebracht. 
Kleine beschadigingen 
zijn weggewerkt. Maria 
blijft op het priesterkoor 
staan tot de kapel 
helemaal is opgeknapt. 
Eind juli is de kapel klaar. 
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Vakantietijd: 
Goede God, 
U die meegaat met mensen,  
Wij bidden U 
voor alle mensen 
in deze dagen onderweg 
en samen op vakantie. 
Behoed hen 
op hun wegen 
en breng hen allen 
weer veilig thuis. 
Amen. 
 
Uit: Asjeblieft en Dank U wel, Cees Remmers, (pastor te Hilvarenbeek) gebeden voor kinderen. 
 

Vrijwilligersruimte 
Afgelopen week is gestart met de nieuwbouw van onze 
vrijwilligersruimte. Volgens planning wordt er tijdens de 
bouwvakvakantie gewoon doorgewerkt, zodat in september 
hoogst waarschijnlijk  de oplevering kan volgen.   
 
Open Monumentendag: 10/11 september 
Onze kerk is beide dagen geopend tussen 13-17 uur. We spelen in 
op het thema ‘oud gebouw, nieuwe functie’. Volgende keer 
meer hierover. 
 
Vakantie/gastvrouw 
Rosina van den Boom, onze gastvrouw,  is vanaf week 30 op 
vakantie. Mocht u gebruik willen maken van parochiezaal en 
kunt u niet terecht; bel even 06-228156 (Richard Gielens) en we 
stemmen een en ander samen af. 


