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Heiligverklaringen zie aparte gedachtenisprentjes achter in de kerk. 

Op zondag 27 april worden paus Johannes XXIII en paus Johannes 
Paulus II heilig verklaard. 

Aan de plechtige heiligverklaring door de paus gaat een langdurig en 
uitvoerig onderzoek vooraf. Hierbij spelen verscheidene criteria een rol, 
zoals het plaatsvinden van wonderen op voorspraak van de kandidaat-
heilige. Het onderzoek naar de deugden van de overledene begint in het 
algemeen op diocesaans niveau, waarbij de bisschop meestal gehoor 
geeft aan een petitie van gelovigen. Aan de heiligverklaring gaan drie 
stadia vooraf: de verklaring tot Dienaar Gods, de verklaring van 
eerbiedwaardigheid en de zaligverklaring. 

Een misvatting is dat met een heiligverklaring de Kerk een overledene 
tot de hemel verordonneert. Wel verkondigt de Kerk met een 
heiligverklaring haar vertrouwen, dat de betreffende persoon de 
nabijheid van God bereikt heeft, waar hij of zij tot voorspraak van de 
gelovigen is. De Kerk bidt om die reden niet langer vóór, maar mèt deze 
overledene, waarbij, volgens de Catechismus van de Katholieke Kerk, "de 
pelgrimerende Kerk zich in haar gebed verenigt met het gebed van de 
heiligen, wier voorspraak zij inroept.". De canonisatie door de paus 
houdt tevens in dat de heilige in het openbaar vereerd mag worden en 
dat zijn of haar naam wordt opgenomen in de heiligenkalender. 

In het jaar 1997 werden ca 1500 zalig- en heiligverklaringsprocedures 
behandeld, waarbij elke procedure op ongeveer 250.000 euro kan 
worden begroot. Deze kosten worden gedragen door het bisdom of 
de kloosterorde die de procedure aanhangig heeft gemaakt. Voor 
armere kerkprovincies bestaat een subsidieregeling. 

Heiligverklaringen komen ook voor in de Oosters-orthodoxe Kerken. 
Andere christelijke kerken kennen geen heiligverklaring. Binnen 
het protestantisme wordt niet aan heiligenverering gedaan, omdat het 
bidden tot personen, anders dan God zelf, wordt gezien als afgoderij. In 
de Anglicaanse Kerk worden alleen die heiligen vereerd, die vóór de Act 
of Supremacy (1534) tot de canon der heiligen behoorden. 
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 Lief en leed: 
Overleden:  
10 maart: Jan Stokx. 
19 maart: Bastiaan Simonse 
10 maart: Jacomina Engelbert-Vette 
30 maart: Jozina Maria (Sine) van ’t Westeinde. 

 
zaterdag 26 april: Koningsdag 
19.00 uur: viering van Woord en Communie met voorganger 

pastoraal werker Bernard van Lamoen en zang van 
Missicanto. 
Misintenties:  
Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * Jobina Vette en ov. 
fam. * ov. fam. M. Boonman-Jasperse * Marinus Rijk-Apolonia Rijk 
en dochter Tonny* Wilhelmina Corstiaanse * Adriaan Hoondert * 
Krijn de Jonge.  
 

zondag 27 april: Beloken Pasen/ verjaardag van de koning 
9.00 uur: eucharistievering met voorganger pastor Tom 
Brooijmans en zang van het dameskoor.  
Liturgische kleur: wit 
Misintenties:  
Jan Boonman-Adriana Remijn 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. * Jan van den Dries-Margarethe 
Vermue en ov. fam. * fam Hubrecht Vermuë-de Winter * Leen van 
Gessel* fam. Jaap de Jonge-de Jong en ov.kinderen. 

 
vrijdag 2 mei: eerste vrijdag van de maand 
wilt u de communie thuis ontvangen? Neem dan contact op 
met mevr. Ria Hoogesteger-Geijs, tel. 0113-351875. 
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zaterdag 3 mei:  
tussen 9.00-15.00 uur: schoonmaakactie kerkhof; alle 
informatie over onderhoud van grafmonumenten, 
grafrechten en tarieven kunt u deze dag opvragen via 
werkgroep kerkhofbeheer en onderhoud en 
kerkhofwerkers. U bent van harte welkom! 
 
zondag 4 mei: derde zondag van Pasen/ Dodenherdenking 
9.00 uur: viering van Woord en Communie verzorgd door 
de liturgiegroep en met zang van het dameskoor. Na afloop 
koffiehoek achterin de kerk. 
Misintenties: 
Adriaan Goense * Chris Hoondert en ov. fam. Hoondert-Paree * Nel 
Paree * Clasina en Josina Boonman * levende leden Gedurige 
Aanbidding * ov. fam. Martens-Verschragen en Evers, Ko en Corrie. 
* Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * deken De 
Zwager. 
 

zondag 11 mei: Moederdag/ vierde zondag van Pasen 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor C. 
Voordeckers en zang van het herenkoor. 
Misintenties: 
Jobina de Jonge-Vette * Franciscus Stokx * Jan Goense – Maria 
Rosalia Uitterhoeve * Marian de Jonge- de Jonge * Jan Boonman-
Adriana Remijn en ov. fam. * Adriaan Goense-Elena Ars en ov. fam. 
* Cornelis Verhaar- Wilma Hamelinck en fam.- ov. ouders Bart en 
Janna Geijs-Franse* Piet Timmerman en Lucija Stambulac * ov. 
leden V.O.K. *ov. fam. Vermue-Priem * fam Hubrecht Vermue-de 
Winter * Jeroen Vette en Jozina Rijk* voor het slagen van een 
operatie enm een goede gezondheid * Albrecht Remijn- Johanna 
Boonman en ov. kinderen * Tilly Vermue-Joossen. 
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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. 
 

Opgave misintenties 
 U kunt deze tot dinsdag 29 april 2014  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 april : Ria Knuit-v.d. Molen,  
Merietestraat 20 tel. 351783. 

voor mei: Cathy Dingemanse, Deken Tomaslaan 26, tel. 352029. 
 
 
 


