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De Zondag voor de Oosterse 
Kerken brengt elk jaar op de 
vijfde zondag van Pasen (de 
vierde zondag ná Pasen) het 
oosterse christendom onder de 
aandacht binnen de Katholieke 
Kerk.   
In tegenstelling met eerdere 
jaren is er besloten vanaf dit jaar 
geen speciale collecte hiervoor 
te houden. Caritas houdt eind 

mei/begin juni een speciale collecte voor de Diaconie ( bisdom 
Breda). 
Toch vragen wij uw aandacht en gebed voor het volgende: 
Al drie jaar duurt de oorlog in Syrië. De media hebben de 
afgelopen weken uitvoerig aandacht besteed aan de immense 
en desastreuze gevolgen. Volgens de laatste cijfers zijn er al 
meer dan 130.000 doden gevallen. Het aantal vluchtelingen 
binnen en buiten Syrië wordt geschat op ruim 9 miljoen mensen. 
In aansluiting op onze actie van vorig jaar vragen we ook dit jaar 
uw gebed en steun voor Syrië. Dit jaar is de vereniging een 
hulpactie gestart voor het belangrijke werk van Caritas Midden 
Oosten.  
Collecterooster: 
29 mei: geen speciale collecte, maar de meeropbrengst wordt 
besteed aan onderhoud van het bijna 140 jarige kerkgebouw. 
1 juni: Zondag van de diaconie. 
8 juni:  Pinksteractie: week van de Nederlandse Missionaris  
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Lief en leed: 
Overleden:  
30 maart: Jozina Maria (Sine) van ’t Westeinde. 

 
zaterdag 17 mei:  
19.00 uur: viering van Woord en Communie verzorgd door de 

liturgische werkgroep met zang van het dameskoor. 
 Misintenties: 
 Cornelia Boonman-van ’t Westende * Jrgt. Mina Stokx-

Capello * ov. Leden Gedurige Aanbidding * Ko van den 
Dries, ov.ouders en zussen Jo en Corrie * Laurus 
Grimminck-Adriana Grimminck-de Jonge , zonen Jan en 
Joop en schoondochters Catrien en Agnes * Jacobus van ’t 
Westende e Jacomina Moison 

 
zondag 18 mei: vijfde zondag van Pasen/ zondag voor de 

Oosterse Kerken 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en samenzang; organist Wolfgang Nijholt. 
Misintenties:  
 fam. C. Boonman-van Stee en Verdonk * Cornelia Rijk * 

Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee * Martien 
van Eijkeren-Maria Remijn en ov. fam. * Pieter Vermue-
Adriana Rentmeester en ov. fam. * Jrgt. Jaap Vermue * 
Mattie Boonman-van Eijkeren en ov. fam. * Jacobus de 
Hond-Cornelia de Hond- van den Dorpel, zoon Sjaak en ov. 
fam. * Bastiaan Remijn en Antonia Rijk * Hugo Ars en 
Magdalena Ars-Rijk * Leen van Gessel * Jrgt. Kees Geus * 
Jrgt. Fridus Tempelaars en ov. fam. 
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10.30 uur: bijeenkomst van eerste communicanten in 
Willibrorduszaal.  
 
Zaterdag 24 mei:  
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 
Brooijmans en zang van Missicanto. 
Misintenties: 

 Engelbertus Rentmeester-Clazien Rijk en dochter Mariëtte 
* Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Jobina Vette 
en ov. fam. * ov. fam. Remijn-Huige * Betje, Pieter en Janna 
Rijk en ov. ouders * Jan Stokx. 
 
Zondag 25 mei: 6e paaszondag  
9.00 uur: viering van Woord en Communie verzorgd door 
de liturgische werkgroep. Zang: dameskoor. 
Misintenties: 

 Gretha Schrieks-Rentmeester * Franciscus Stokx * Jan 
Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Bastiaan de Jonge 
en Catharina Rijk * de meest verlaten zielen * Magdalena 
Vermue en ov. fam. * Jacobus Boonman en Johanna Rijk * 
Willem Remijn-Clasina Rijk en Jobina Almekinders * uit 
dankbaarheid. 
Bedevaartreis Banneux 
Op zondag 25 mei is er een bedevaartreis naar Banneux. Voor velen 
uit onze parochie een bekende plaats. Vorig jaar ging de bedevaart 
niet helaas niet door, in verband met de geringe opgave. Dit jaar 
gaat deze bedevaart WEL door. 
De kosten zijn € 30.- en de opstapplaats is bij het Van der Valkhotel 
te Goes.  
Heeft u vragen of wilt u deelnemen? Bel Ria Hoogesteger-Geijs. tel. 
0113-351875. 
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 10.30 uur: bijeenkomst Eerste Communicanten  in de 
Willibrorduszaal. 

 
Woensdag 28 mei:  
13.00 – 14.00 uur: generale repetitie communieviering.  
 
Donderdag 29 mei: Hemelvaartsdag 
11.00 uur: Eerste Communieviering met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en zang van Esperanto. 
 Misintenties: 
 Adriaan Nagelkerke * Harry Verhoeven en Dina Verhoeven-

de Jonge * Krijn de Jonge * Laurentius Rijk en Maria 
Menheere * uit dankbaarheid voor een 50 jarig huwelijk * 
ov. ouders Laurus Traas en Maatje Menheere * Jan Schrieks 
en Bets Westdorp * Tiny Geijs-Peprzak * Jrgt. Adriaan Rijk, 
Dymphna Rijk-Lodiers en zoon Rinus. 

 
Opgave misintenties 
 U kunt deze tot dinsdag 20 mei  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 voor mei:  Cathy 
Dingemanse, Deken Tomaslaan 26, tel. 352029.  


