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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 

  
 
 

Overleden: 
10 juli: Marinus Nijsten 
Extra collectes: 
05 augustus: Caritas collecte 
25/26 augustus: MIVA-collecte 
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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. 
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 * Marinus 
van ’t Westeinde. 

 Na de viering: koffiehoek, zo mogelijk in de pastorietuin. 
 
 
 
Zondag 12 augustus: 19e zondag door het jaar 
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9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 
Buijssen en zang van het herenkoor. Liturgische kleur: 
groen. 

 Misintenties: 
 Stien Kroon * Krijn de Jonge * Gerrit Capello * ov. Leden 

V.O.K. * Laurentius Priem en ov. fam. * Johannes Smits en 
ov. fam. * Louise van Eijkeren ov. ouders  en fam * ov. fam. 
Vermue-Priem * Wilhelmina Corstiaanse * Laurentius Rijk en 
Maria Menheere * Hugo Ars en Magdalena Ars-Rijk. 

 
opgave  misintenties:  
U kunt deze tot dinsdag 31 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 
* augustus:  
Marlies Westdorp:  
tel. 352387. 
 

 
 
Bijeenkomsten in Willibrorduszaal  
Geen opgave 
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15 augustus:  19 uur: Lichtprocessie en inzegening Mariakapel 
Ovezande.  (informatiefolder aanwezig ) 
 
Banneux-bedevaart 
 

 Hoe vaak wordt er gezegd: Ik zal 
een kaarsje voor je opsteken. 
Dagelijks branden er overal ter 
wereld kaarsen bij de beeltenis van 
Maria. Waarom? Maria is onze 
hemelse moeder en aan een 
moeder kun je toch alles vragen. 
Niet altijd wordt het verhoord, 
natuurlijk niet. Maar dat het altijd 
kracht geeft weten we zeker. 
Vooral bij ziekte, zorgen en verdriet geeft de brandende kaars 
verlichting. Het is niet alleen het licht van de kaars het geeft ook 
een verbondenheid, in de eerste plaats met Maria maar ook met 
diegene voor wie we de kaars laten branden. In onze kerk zien 
we voor en na de kerkdiensten mensen kaarsen opsteken bij de 
beeltenis van Maria. Maar wilt u Maria ook eens op een andere 
manier meemaken, ga dan eens één dag mee ter bedevaart. Elk 
jaar trekken mensen naar Banneux een eenvoudige 
bedevaartplaats waar ruimte is voor gebed en bezinning maar 
ook voor ontspanning. Het zal zeker de moeite waard zijn. Op 
zondag 26 augustus bent u in de gelegenheid om het mee te 
maken. Ons gedachtegoed is: ik zal een kaarsje voor je 
opsteken.  
Opgave of inlichtingen bij Ria Hoogesteger-Geijs tel.0113-351875. 
 
 
 
 


