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Zondag 22 juli: 16e zondag door het jaar/ H. Maria Magdalena 
9.00 uur: eucharistieviering  met voorganger pastor Harrie 
Buijssen en zang van het dameskoor. Liturgische kleur: groen. 
Thema: ‘zij waren als schapen zonder herder’ 
Misintenties: 
 Piet en Gré Vreeke-Westdorp * Stien Kroon * Piet de Jonge 

* Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelis 
Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Johanna en Maria 
Martens en fam. * Frans Courtin en Johanna Pieterse * ov. 
Leden Gedurige Aanbidding * Ko van den Dries ov. ouders 
en zussen Jo en Corrie * Louise van Eijkeren ov. ouders en 
fam. * Magdalena Vermue en ov. fam. * Jeroen Vette en 
Jozina Rijk * Fridus Tempelaars en ov. fam. * Jan Schrieks 
en Rienus * Marinus Ars-Cornelia Geus, zonen en 
schoondochter * Marinus van Gessel-Serafina Mattens, 
dochters en schoonzonen * Maria Mattens en Leonardus 
Mattens. 

Overleden: 
10 juli: Marinus Nijsten 
Extra collectes: 
22 juli: Caritascollecte t.b.v. noden in eigen parochie. 
05 augustus: Caritas collecte 
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Zondag 29 juli: 17e zondag door het jaar/ H. Martha 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 
van het herenkoor. Liturgische kleur: groen. 
Thema: ‘twaalf manden met brokken, welke door de mensen na 
het eten overgelaten werden’ 
Misintenties:  
 Jrgt. Magdalena de Jonge * Daan Boonman en ov. fam. * 

Wim Boonman * Piet de Jonge * ov. ouders Remijn-Huige, 
Rinus en Jozien en ov. fam. *  Stien Kroon * ov.fam.M. 
Boonman-Jasperse * Martinus Nijsten en Cornelia Rijk * 
Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * Betje, Pieter en Janna 
Rijk en ov. ouders * de meest verlaren zielen * Cornelia 
Boonman-van ’t Westende * Jrgt. Lauran de Winter * Gerrit 
Capello * Willem Remijn-Clasina Rijk en Jobina Almekinders. 

 
Vrijdag 3 augustus:  eerste vrijdag van de maand: communie 

bezoek; inlichtingen: mevr. Ria Hoogesteger-Geijs, tel. 
351875. 

 
Zaterdag 4 augustus: H. Johannes 

Maria Vianney (beter bekend 
als de pastoor van Ars)  
patroon van de 
parochiepriesters en 
biechtvaders. Geen viering 

 
Zondag 5 augustus: 18e zondag 

door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met 

voorganger pater Paul en zang 
van het dameskoor. 
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Misintenties:  
 Adriaan Westdorp ov. ouders en broer Joost * Stien Kroon 

*  Sjef Bordui-Maria de Vos en ov. fam. * Kees Ars * Jan 
Boonman-Adriana Remijn en ov. fam * Cornelis Verhaar-
Wilma Hamerlinck en fam. * echtpaar de Jonge-Rijk en 
dochter Jo * Frans Courtin en Johanna Pieterse * Jan 
Franse en ov. ouders * lev. Leden Gedurige Aanbidding * 
ov.fam. Martens-Verschragen en Evers, Ko en Corrie * Bas 
en An Balleur * Anthonia Vermue en ov. fam. * Jaap 
Vermue * Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve * Adrianus 
Franciscus Franse en Wilhelmina Franse-Franse. 

Na de viering: koffiehoek, zo mogelijk in de pastorietuin. 
 

opgave  misintenties:  
U kunt deze tot dinsdag 24 juli 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. 
   

Ziekenbezoekgroep:  Geeft u door indien iemand 
al langere tijd in het ziekenhuis verblijft, of thuis 
herstellende is?  
* juli: Ria Remijn, tel. 404386 

Bijeenkomsten in Willibrorduszaal  
Geen opgave 
 
Kerkhof  
Komende week start men met het opruimen 
van het snoeihout achter de kerk en onkruidvrij 
maken van het veld. Deze aanblik is voor velen 
een ‘doorn’  in het oog.  
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Caritascollecte  
De extra-collecte van dit weekend is bestemd 
voor de Caritas en wordt gebruikt voor “de 
noden in eigen parochie” .  
Voor menigeen is de vakantieperiode inmiddels 
in volle gang. Voor vele van onze parochianen is dit een periode 
van rust, genieten en mogelijk ook op vakantie gaan. Echter dit 
geldt niet voor iedereen. Er is geen ruimte voor iets extra’s of 
om leuke dingen te doen, maar voortdurend bezig zijn om rond 
te komen. 
 
Uw bijdrage, in woord en daad, is voor ons van grote betekenis 
en draagt er toe bij dat wij een gebaar kunnen maken richting 
hen die dit zo nodig hebben. 

Een enkel woord doet wond’ren 
Meer dan men zelf soms weet 

Een daad in drift bedreven  
Geeft licht aan anders leed 
Een enkel woord van liefde 

Stort hoop weer in het gemoed 
Voor wie de wereld nacht was  

Doet slechts een handdruk goed 
Zie niet op heldendaden 

Maar toon waar je ook gaat 
Je medemens te helpen 

Door woord, door steun, door daad. 

Namens de Caritas 's-Heerenhoek hartelijk dank voor uw gave. 

Banneux-bedevaart 
op zondag 26 augustus is er een dagbedevaart naar dit 
bedevaartsoord. Opgave via mevr. Ria Hoogesteger-Geijs; tel. 
351875. Kosten bedragen € 30.-. Volgende week meer 
informatie. 


