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Afscheid 

Als  mensen op vakantie gaan voor kortere of langere tijd, zorgen ze er 
meestal voor dat tijdens hun afwezigheid zoveel mogelijk dagelijkse 
zaken gewoon kunnen doorlopen. Buren en kennissen worden 
ingeschakeld om voor post, planten en aanwezige huisdieren te zorgen.  
Het belang van goede buren of vrienden wordt zo weer eens 
aangetoond. Hun hulp in deze dagen kan van grote waarde zijn, want 
niemand komt graag – na weken van onbekommerd genieten- terug in 
een opengebroken, leeggehaald of verwaarloosd huis.… 
Vaak wordt – bij terugkomst- een bedankje meegebracht voor de 
thuiswacht: een souvenir uit de streek, waar men verbleef, of iets ‘vers’ 
uit het hart (bloemetje, iets lekkers bij de koffie enz.). 
Men zou het afscheid van pastoor Paul Verbeek enigszins kunnen 
vergelijken met bovenstaande. Al zijn de rollen in deze vergelijking wel 
omgedraaid. Feitelijk heeft hij de afgelopen zes jaar (mede) op het huis 
van God gepast in onze regio en ervoor gezorgd dat we alle waardevolle 
zaken zoveel mogelijk konden en kunnen behouden. 
Het afscheid van een pastoor wordt op verschillende manieren gevierd 
(of kan men beter’ herdacht’ zeggen?).   
We weten dat Paul Verbeek als pastoor naar Bergen op Zoom vertrekt, 
maar als vicaris van Middelburg in onze regio werkzaam blijft. 
Vandaar extra aandacht voor zijn laatste eucharistieviering als pastoor 
van onze parochie in onze kerk op zondag 28 juli a.s. om 9 uur.   
Zie verder onder afscheid 9 augustus Kwadendamme 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Lief en leed binnen onze geloofsgemeenschap 
Overleden:  
16 juni: Cornelis Laurentius (Kees)  de Winter. 
13 juli: Daniël Boonman 
 
Collectes in juli: 
28 juli: Caritascollecte zie informatie verder in dit blad 
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Zondag 28 juli: 17e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Paul 

Verbeek en zang van het dameskoor.  
 Misintenties:  
 Stien Kroon * Jobina Vette en ov. fam. * Magdalena de Jonge * 

Henny Nette-Jasperse , Piet Traas en ov. ouders Frans Traas en 
Aplonia Traas-Moison * ov. fam. Remijn-Huige * ov. fam. M. 
Boonman-Jasperse * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * Betje, 
Pieter en Janna Rijk en ov.ouders * de meest verlaten zielen * 
Cornelia Boonman-van ’t Westende * Magdalena Vermue en ov. 
fam. * Jacobus de Hond-Cornelia de Hond-van den Dorpel, zoon 
Sjaak en ov. fam. * Leen van Gessel * Jrgt. Lauran de Winter * Kees 
de Jonge * Kees Ars en ov. ouders Marinus Ars-Cornelia Geus en 
fam. * ov. ouders Marinus van Gessel-Serafina Mattens en fam. * 
Maria Mattens en Leonardus Mattens. 

 
Vrijdag 2 augustus:  Eerste vrijdag van de maand: 

communiebezoek, opgave via mevr. Ria Hoogesteger-Geijs, tel. 
351875. 

 

Zondag 4 augustus: 18e zondag door het jaar/ pastoor van  Ars 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en zang van het dameskoor. 

 Misintenties:  
 Stien Kroon * Jan Boonman – Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelis 

Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam. * echtpaar de Jonge-Rijk en 
dochter Jo * Martinus Nijsten en Cornelia Rijk * Frans Courtin en 
Johanna Pieterse * Jan Franse en ov. ouders * Lev. Leden Gedurige 
Aanbidding * ov. fam. Martens-Verschragen en Evers, Ko en Corrie 
* Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * Adrianus 
Franciscus Franse en Wilhelmina Franse-Franse * Lau de Vos * 
Marien de Vos-Maria Rentmeester en ov.fam. Na afloop: koffiehoek 
achter in de kerk of in de pastorietuin (bij goed weer) 
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Dinsdag 6 augustus:  Gedaanteverandering van de Heer 
Geen viering in onze kerk. 
 

Vrijdag 9 augustus: H. Teresa /H. Benedicta v.h. Kruis (Edith Stein) 

19.00 uur: afscheidsviering pastoor Paul Verbeek 
Kwadendamme.   Na een periode van bijna 6 jaar neemt pastoor 
Paul Verbeek  afscheid  van de Pater Damiaanparochie.  Voor de 
parochie en voor u de gelegenheid om dank te zeggen voor  zijn 
enorme inzet voor de regio, voor de parochiekerken en voor de 
parochianen. Als cadeau wil  Pastoor Paul Verbeek graag een 
bijdrage voor een beeld van Paus Johannes Paulus II en een 
bijdrage aan de reis voor de heiligverklaring. Dus mocht u hem 
graag iets geven dan is zijn wens een bijdrage voor het beeld en/of 
de reis. 

 

Opgave misintenties 
U kunt deze tot dinsdag 30 juli 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. 

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. 

* juli: Ria Remijn, De Winterstraat 12: 0113-404386  

 
CARITASCOLLECTE 
De extracollecte 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 
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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 wonderen 
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. 

Bedevaart Banneux 

Houd nooit op met wat je doet, want dan houd je op met leven’… 

Deze spreuk hangt al een aantal jaren op mijn prikbord. Vandaar dat ik 
toch weer een oproep doe voor de jaarlijkse bedevaart naar Banneux. Al 
vele jaren wordt vanuit onze parochie hier aandacht voor gevraagd. De 
belangstelling voor loopt terug. Ruim 35 jaar ben ik contactpersoon 
voor deze bedevaart en gemiddeld gingen er 15 personen mee. Ze 
hadden een speciale band met moeder Maria, maar uiteraard is een 
dagje uit ook van belang in deze… 

Wilt u mee op bedevaart naar Banneux op zondag 1 september?  Geef u 
op  of vraag informatie via mevr. Ria Hoogesteger-Geijs, tel. 351875. De 
kosten voor de dagreis per bus zijn 30 euro. 


