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Zaterdag 17 september: iconenwijding 
19.00 uur:  byzantijnse viering met voorganger pater Paul 
en muzikale medewerking van het Tjoedakoor. Tijdens deze 
viering worden iconen gewijd. 
Misintenties:  

  Cornelis Verhaar-Wilma 
Hamerlinck en fam. * fam C. 
Boonman-van Stee en Verdonk 
* ov. Leden Gedurige 
Aanbidding * Jan Schrieks en 
Rienus * Jeroen Vette en 
Josina Rijk * Mari Franse * Ko 
van den Dries ov. ouders en 
zussen Jo en Corrie * Laurentius de Jonge-Mina Beulens en 
ov. fam.   

 
Extra collectes in september: 
18 sept. Vredesweekcollecte (Pax Christi) 
24/25 sept. Caritascollecte 
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 Zondag 18 september: 25e zondag door het jaar/ 

Vredeszondag, begin van de Vredesweek. 
 09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en muzikale medewerking van Con Amore. 
 Misintenties: 
  Stien Kroon * Joke Capello * Pastoor C. Kroon * Gerrit 

Capello * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * 
Cornelia Rijk * Frans Courtin en Johanna Pieterse *  Martien 
van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * Pieter Vermue-
Adriana Rentmeester en ov. fam. * Jrgt. Kees van den Dries 
* Hendrina Grimminck-Allemekinders * Han van den Dries * 
Lauran de Winter en ov. fam. * Sjef Bordui-Maria de Vos en 
ov. fam. 

 
woensdag 21 september : H. Matteus,apostel> 

Quatertemperdag;   geen viering in onze 
kerk. 

 
zaterdag 24 september:  
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger 

pater Paul met muzikale medewerking van Missicanto. 
Misintenties: 
ov. ouders Willem van ’t Westeinde en Paulina de Baar * Daan 

Boonman en ov. fam. * Jobina Vette en ov. fam. * ov. 
ouders Remijn-Huige, Rinus en Jozien en ov. fam. * Betje, 
Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * Johannes van den 
Dries-Margaretha Vermuë en ov. fam. * Catharina 
Oosthoek-Martens en Laurentius Oosthoek * Gilles Voet ov. 
ouders en fam. * Cornelis de Jonge-Cornelia Vette en ov. 
fam. 
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zondag 25 september: 26e zondag door het jaar Vredeszondag/  

HH. Cleophas en Gerulfus 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor 

Harrie Buijssen en muzikale medewerking van 
het dameskoor. 

Misintenties: 
ov. ouders Willem van ’t Westeinde en Paulina de 

Baar * Joke Capello * Laurentius Ars en Adriana Ars-
Joossen * Cornelis de Jonge * Jrgt. Cornelia Vermuë-
van Stee * Maria en Johanna Martens en fam. * 
Stien Kroon * Martinus Nijsten en Cornelia Rijk * * 
Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * de meest 
verlaten zielen * Magdalena Vermue en ov. fam. * 
Louise van Eijkeren  ov. ouders en fam. * Laurentius 
Rijk-Cornelia Rijk-Vermuë en ov. fam.* Jrgt. Tilly 
Vermue- Joossen * Jan Stokx en dochter Elly. 

 
 
 

 
Opgave  misintenties: U kunt deze tot dinsdag 20 september  

voor de volgende  editie doorgeven via de brievenbus; of via 
de mail: winro@zeelandnet) mevr. Nel de Winter/Roks, tel. 
351852.   Misintenties kosten € 10,50. 

 
 

Ziekenbezoekgroep:  Geeft u door indien iemand al 
langere tijd in het ziekenhuis verblijft, of thuis 
herstellende is?  
Voor september: Cathy Dingemanse,  
Deken Tomaslaan 26.  tel. 35 2029.    
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Dagbedevaart Banneux 

Op zondag 9 oktober is er een 
dagbedevaart naar Banneux. De 
kosten bedragen € 30.- (inclusief 
reisverzekering en versnapering) 
en opgave is vanaf heden mogelijk 
bij:  mevr. Ria Hoogesteger-Geijs, 
tel. 351875.  

 

VREDESWEEK  
 
Vredesweek 2011: 17 – 25 september  
 
"Overal ter wereld laten mensen zich inspireren door het 
verlangen naar een leven vrij van angst en de eigen toekomst te 
bepalen; een verlangen dat zich niet laat onderdrukken door 
geweld of repressie".  
Met deze woorden trapte Jan Gruiters, algemeen directeur van 
IKV Pax Christi, zaterdag 21 mei de eerste Ambassadeursdag van 
het Ministerie van Vrede af. Tijdens de Ambassadeursdag, 
voorheen de Vredeswerkdag, presenteerde IKV Pax Christi het 
Ministerie van Vrede en konden lokale vredeswerkers zich laten 
inspireren om zelf aan de slag te gaan in de Vredesweek.  
 

Dit jaar staat de Vredesweek in 
het teken van het Ministerie van 
Vrede. Het Ministerie van Vrede is 
een nieuwe aanpak voor de 
Vredesweek. Met het Ministerie 
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van Vrede willen we zoveel mogelijk mensen in Nederland 
betrekken bij vraagstukken van vrede & veiligheid in de wereld. 
Met een Minister en een Staatsecretaris, met Ambassadeurs 
door het hele land, een Vredesbegroting en de ‘Vredesbelasting’ 
zetten we bestaande en nieuwe vredesinitiatieven in de 
spotlight.  
 
Thema  
Ieder jaar zal het Ministerie van Vrede in het kader staan van een 
actueel inhoudelijk thema. Dit thema wat tevens de het thema 
voor de Vredesweek 2011 wordt is: Elk mens een veilig bestaan. 
Immers ieder mens heeft recht op een veilig en menswaardig 
bestaan, ver weg en dicht bij. Misschien een 
vanzelfsprekendheid, maar helaas niet altijd werkelijkheid.  

Quatertemperdagen 

Bepaalde woensdagen, donderdagen en vrijdagen als dagen van 
gebed (en boete) met betrekking tot de oogst werden al 
vroegtijdig verbonden met het begin van elk van de vier 
jaargetijden. Omwille van deze vier tijden (quattuor tempora) 
kregen deze dagen de benaming quatertemperdagen. De 
quatertemperdagen van het voorjaar kwamen zo samen te 
vallen in de veertigdaagse vastentijd voor Pasen. Het ontstaan 
van de quatertemperdagen heeft men wel eens willen verklaren 
door een kerstening van heidense feesten, waarbij de goden 
werden aangeroepen voor de vruchtbaarheid van de aarde. 
Men heeft waarschijnlijk ook rekening gehouden met de 
vastentijden van de Joden in de vierde, vijfde, zevende en tiende 
maand. 

Op de woensdag, vrijdag en zaterdag na Kruisverheffing (14 
september) werden ze gehouden,omdat ze zijn afgeschaft…. 
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Bij de liturgiehervorming van 1969 die volgde op het Tweede 
Vaticaans Concilie werd de viering van bijzondere vasten- en 
gebedsdagen niet meer algemeen voorgeschreven in het 
Romeins Missaal, maar overgelaten aan de lokale 
bisschoppenconferenties. In Nederland raakten ze in de periode 
na 1969 in onbruik. 

In 2005 hebben de Nederlandse bisschoppen besloten opnieuw 
de quatertemperdagen in te voeren in Nederland. Ze zijn als 
facultatieve dagen aan de kalender toegevoegd. Voor elk 
seizoen hebben zij een woensdag aangewezen: 

 lente: tweede woensdag in maart. Dit valt samen met de 
protestantse Biddag voor Gewas en Arbeid. Aanbevolen 
wordt om in het bijzonder te bidden voor de eenheid onder 
de christenen. 

 zomer: woensdag na Pinksteren. Aanbevolen wordt om te 
bidden voor de geestelijkheid. De zaterdag na Pinksteren 
wordt vaak als wijdingsdag gebruikt. 

 herfst: woensdag ná de derde zondag in september. 
Aanbevolen wordt om te danken voor de oogst en te 
bidden voor de vrede. 

 winter: woensdag in de eerste week van de Advent. 

Bij de herinvoering van de quatertemperdagen in 2005 werd 
door de bisschoppen eveneens opnieuw de aandacht gevestigd 
op de kruisdagen. 

Kruisverheffing:  

 

Keizerin Helena en keizer Constantijn met het H. 
Kruis (schilderij van Vasiliy Sazonov) 
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De Heilige Kruisverheffing is een feest in de liturgie van de 
Rooms-katholieke Kerk en de Orthodoxe Kerk. De liturgische 
kleur op dit feest is rood. De datum valt bij de Katholieke en een 
deel van de Orthodoxe kerken op 14 september en een ander 
deel van de orthodoxe kerken viert het in lijn met de juliaanse 
kalender op 27 september. 

Het Heilig Kruis werd - naar overgeleverde verhalen - gevonden 
door Sint-Helena, de moeder van Constantijn de Grote. 
Omstreeks 324 maakte zij een pelgrimstocht naar Jeruzalem en 
liet opgravingen doen, waarbij naast het kruis ook de grafkelder 
ontdekt zou zijn. Hierover werd voor het eerst bericht in 325 
door Eusebius van Caesarea. Uit de 4e eeuw stammen ook de 
verslagen van bisschop Cyrillus van Jeruzalem, Ambrosius van 
Milaan, Socrates Scholasticus en Theodoretus van Cyrrhus. Uit 
het jaar 383 is er een verslag van de religieuze Egeria bewaard, 
die een bedevaart naar Jeruzalem maakte. 

De oorsprong van het jaarlijks feest van de Kruisverheffing gaat 
terug tot de kerkwijding van de basiliek van het Heilig Graf in 
Jeruzalem op 13 september 335. Deze kerk werd gebouwd in 
opdracht van Helena, op de plaats waar - volgens de 
overlevering - het lichaam van Christus tussen kruisdood en 
verrijzenis was te rusten gelegd meer bepaald op de plaats van 
de gevonden grafkelder, achter Golgotha. Tijdens het jaarlijkse 
kerkwijdingsfeest werd het kruis - waaraan volgens de traditie 
Jezus geleden had - aan het volk getoond. 

Het kruis werd door Helena gedeeld; een deel bleef in Jeruzalem 
en twee andere delen schonk zij aan Constantinopel en Rome. 
Vooral vanaf de kruistochten ontstond een onstuitbare 
verspreiding van kruis-relieken en aansluitend werd het feest 
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van de Kruisverheffing gevierd op de plaatsen waar de relieken 
terecht kwamen. 

De Regel van Benedictus (41, 6-8) laat naar oude kerkgebruiken 
bij het feest van de Kruisverheffing de kleine vasten beginnen, 
die in de grote vasten (de veertigdagentijd voor Pasen) uitloopt. 
Bijgevolg is dit feest in de Benedictijnse traditie van bijzonder 
belang en hebben kloosterordes uit deze traditie zoals de 
Cisterciënzers en Trappisten een rol gespeeld in de verspreiding 
van het feest in Europa. Het tonen van het kruis als teken van 
verlossing door Christus, verspreidde zich zo over de hele Kerk. 

Rechtstreeks aansluitend op het feest van de Kruisverheffing is 
de gedachtenis van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten, gewijd aan 
het verdriet en lijden van Maria. Deze gedachtenis is steeds op 
15 september. 

Viering in de Oosters-orthodoxe Kerken 

Het feest van de Kruisverheffing is één van twaalf grote feesten 
binnen de Oosterse orthodoxie. 

Het wordt echter niet in alle kerken op dezelfde dag gevierd. De 
zogenaamde "Oosters-orthodoxe Kerken - nieuwe stijl" vieren 
het feest zoals de rooms-katholieken op 14 september, de 
"Oosters-orthodoxe Kerken - oude stijl" (die de juliaanse 
kalender volgen) 13 dagen later namelijk op 27 september. Dit 
laatste is het geval voor de Kerken van Jeruzalem, Rusland en 
Servië. Zie ook gregoriaanse kalender / juliaanse kalender. 

De dag van het feest zelf is een vastendag. Er is een na-feest op 
de tweede en derde dag (respectievelijk 15 en 16 september of 
28 en 29 september). 


