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Ingezonden mededeling: 
 

Koster af 
Door steeds weerkerende ergernissen en irritaties trek ik mij, na 
dit reeds eerder meerdere malen overwogen te hebben, per (18-
8-2013) terug als koster.   
Ik ben geen perfecte communicator. Dus het kan enigszins aan 
mij liggen, maar ik stop ermee. 
Mijn taak zal per (1-9-2013) door Clemens Flint overgenomen 
worden.  
Clemens is door pater Paul voorgedragen en later hebben 
enkele leden van het kernbestuur ons aan elkaar voorgesteld. 
Hij wil voorlopig de eerste 2 zondagen van september en 
voortaan altijd op zaterdagen koster zijn. 
Ik heb hem naar eer en geweten zo goed mogelijk ingewerkt. 
Hij is ook de Clemens in wie ik 100% vertrouwen heb. 
De periode 'Pater Paul' heb ik overbrugd. Het is mooi geweest. 
Tijd om te stoppen. Tijd voor nieuwe kosters. 
De kerkgangers dank ik voor hun vriendschap. 
Mijn oprechte groet en ik wens het bestuur een  goede 
samenwerking en meer eensgezindheid toe. 
 
Frans Cappon. 
 
 
 
 
 
 
 

Lief en leed binnen onze geloofsgemeenschap 
 
Overleden:  
13 juli: Daniël Boonman 
 
Collectes in augustus: 
24/25 aug: MIVA collecte 
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Zaterdag 24 augustus: 
19.00 uur: eucharistieviering/kindernevendienst met 

voorganger pastor Tom Brooijmans en zang van 
Missicanto. Liturgische kleur: groen.  

 Thema: ‘Is de Heer in ons midden, of niet?  
 Misintenties: 
 Wim Boonman * Leen van Gessel * Jobina Vette en ov. fam. 

* ov. fam. M. Boonman-Jasperse * Betje, Pieter en Janna 
Rijk en ov. ouders  * C. Rijk -de Jonge en kinderen * 
Wilhelmina Corstiaanse * Adriaan Hoondert * Janus Raas en 
Francina Traas * Arjaan de Jonge. 

 

 
Zondag 25 augustus: 21e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Voordeckers 

en zang van het dameskoor. Liturgische kleur: groen. 
 Misintenties:  
 Stien Kroon * Jrgt. Dymphna Rijk-Lodiers, Adriaan Rijk en 

zoon Rinus * Kees de Jonge * Adriaan Goense-Elena Ars en 
ov. fam. * Laurentius Boonman-Vermue en ov. kinderen * 
Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * Piet Timmerman en 
Lucija Stambulac * de meest verlaten zielen * Magdalena 
Vermue en ov. fam. * fam. Jaap de Jonge en ov. kinderen * 
Tiny Geijs-Peperzak * Leny de Winter-Vermue * Laurentius 
Rijk en Maria Menheere * Nicolaas Boonman en Elisabeth 
de Jonge * Willem van den Dries en Dina Hoondert * Jacob 
Zuiderwijk en Catharina Witkam. 
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Zondag 1 september: 22e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Brooijmans 

en zang van het herenkoor. 
 Misintenties: 
 Stien Kroon * Adriaan Goense * Leen van Gessel * Lau de 

Vos * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelis 
Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Frans Courtin en 
Johanna Pieterse * lev. Leden Gedurige Aanbidding * ov. 
fam. Martens-Verschragen en Evers, Ko en Corrie * 
Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * fam. van 
‘t Westende-van Eijkeren en ov. fam. * Piet Verbart * Jrgt. 
Zuster Lydia Verdonk en ov. ouders Verdonk-Timans en ov. 
kinderen. Na afloop koffiehoek (bij goed weer in de 
pastorietuin). 

 
Zondag 8 september:  
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Voordeckers 

en zang van het herenkoor. 
 Misintenties:  
 Stien Kroon * Cornelia C. Traas-Westerweele * ov. fam. 

Vermue-Priem * Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve * Jaap 
Vermue * Laurentius Rijk en Maria Menheere * Adriaan 
Hoondert. 

 
Opgave misintenties 
U kunt deze tot dinsdag 27 augustus 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. 
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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. 
* augustus:   
Marlies Westdorp, 
kapelaan Koningstraat 11: 
0113-352387. 

september: Annelies van Craenenbroeck, Burgemeester Van 
Horsighstraat 18 tel. 351364. 

 
Zondag 1 september: 60 jaar priesterschap Harrie Buijssen 
 
 Komende zondag hoopt pastor Harrie Buijssen zijn 60-jarig 

priesterschap te vieren. Hij gaat zelf voor in de 
eucharistieviering in de Maria Magdalenakerk te Goes om 11 
uur. Leden van verschillende zangkoren zullen 
Gregoriaanse gezangen uitvoeren; een van de wensen van 
de jubilaris. 

 Na afloop vindt er in ongedwongen sfeer een bijeenkomst 
plaats, waarin men de pastor kan feliciteren. Eventuele 
giften worden besteed aan de verbetering van de 
geluidsinstallatie van de kerk in Goes. 

 Meer gegevens over pastor Buijssen vindt u in het 
septembernummer van Parochienieuws. 


