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Zondag 1 juli : 13e zondag door het jaar 
9.00 uur : eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 
van het dameskoor. Liturgische kleur : groen. 
Na afloop van de viering : koffiehoek in de pastorietuin. 
Misintenties : 
 Stien Kroon * Adriaan Westdorp - Joost Westdorp en ov. 

ouders * lev. Leden Gedurige Aanbidding * Sjef Bordui-
Maria de Vos en ov. fam. * Bas en An Balleur * Anthonia 
Vermue en ov. fam. * Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve * 
Marinus Nijsten-Josina Rijk en ov. kinderen * Lauran de 
Winter en ov. fam.* Kees Ars * Jan Stokx en dochter Elly. 

 
13.00 uur: doopviering van Chloë, (Marianne, Johanna) Raas, 

dochter van John Raas en Jacqueline van den Dries, Oude 
Zanddijk 1 Heinkenszand.  Doopheer: pater Paul. 

 
 

Doopviering: 
1 juli: 13 uur: Chloë Raas 
Vanaf heden: actie Kerkbalans 
Collectes: 
22 juli: Caritascollecte 
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Dinsdag 3 juli: H. Tomas 
Geen viering in onze kerk. 
 
Vrijdag 6 juni: eerste vrijdag van de maand 
Communiebezoek  Informatie via mevr. Ria Hoogesteger 
( tel. 351875) ; geen viering in onze kerk. 
 
Zondag 8 juli: 14e zondag door het jaar 
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger vicaris Paul 

Verbeek en zang van het herenkoor. 
  Liturgische kleur: groen 
Misintenties: 
 Wim Boonman * Adriaan Rijk-Dymphna Lodiers en zoon 

Rinus * Jan Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelis 
Verharr-Wilma Hamerlinck en fam. * Stien Kroon * Frans 
Courtin en Johanna Pieterse * ov. fam. Vermue-Priem * 
Jaap Vermue * Hubrecht Smits-Magdalena de Jonge en ov. 
fam. * ov. fam. Hubrecht Vermuë-de Winter *ov. fam. van ’t 
Westende- van Eijkeren * Leny de Winter-Vermuë * tot 
zekere intentie. 

 
Zondag 15 juli: 15e zondag door het jaar. Allerheiligste 
Verlosser/H. Bonaventura  
9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Paul en zang 
van Con Amore. Liturgische kleur: groen.  
Misintenties: 
Stien Kroon * Cornelia Rijk * Sjef Bordui-Maria de Vos en ov. 
fam. *  Tilly Vermue-Joossen * Cornelis Vermue en Cornelia 
Vermuë-van Stee * Martien van Eijkeren-Maria Remijn en ov. 
fam. * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * 
echtpaar de Jonge-Rijk en dochter Jo * Marinus Nijsten-Josina 
Rijk en ov. kinderen 
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opgave  misintenties:  
U kunt deze tot dinsdag 3 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. 
 
 In juli zijn er geen zaterdag-avondvieringen gepland. 

   

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  
10 juli: parochiebestuursvergadering. 
 
Vieringen in juli: 
Tijdens de vakantiemaand juli zijn er geen vieringen op 
zaterdagavond gepland. Houd u hiermee rekening, zeker bij de 
opgave van misintenties voor die maand. 
 
Heilige Bonaventura 

Giovanni di Fidanza werd geboren in het gebied 
tussen Orvieto en Viterbo. Van 1236 tot 1243 
studeerde hij theologie aan de Universiteit van 
Parijs. Rond 1240 moet hij ingetreden zijn bij de 
franciscanen. Minstens vanaf die tijd moet hij 
colleges gevolgd hebben van zijn medebroeder 
Alexander van Hales. Hij doceerde in Parijs van 
1248 tot 1255 in de rang van sententiarius, docent 
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over de Libri Sententiarum van Petrus Lombardus. Dit was een opvallend 
lage rang voor iemand van zijn formaat. De franciscanen maakten hem 
in 1253 tot hoofd van hun studium te Parijs. De Parijse docenten die tot 
de bedelorden behoorden, stonden tegenover de overige docenten die 
hun het succes niet gunden. Pas in 1257 kon Bonaventura de doctorstitel 
verwerven. 

In het tijdvak 1257-1273 was Bonaventura generaal van de franciscanen. 
Hij schreef in die hoedanigheid het officiële heiligenleven van Franciscus 
van Assisi, de stichter van de franciscanen. Zelf wordt Bonaventura vaak 
als tweede stichter van zijn orde gezien. Hij reorganiseerde de orde 
onder andere door studie tot een vast element te maken. Paus 
Gregorius X benoemde hem in 1273 tot kardinaal en bisschop van 
Albano. Op verzoek van deze paus werkte hij mee aan de voorbereiding 
van het Tweede concilie van Lyon in 1274. Tijdens dit concilie overleed hij 
op ongeveer 53-jarige leeftijd. Dit betekent dat hij in hetzelfde jaar stierf 
als Thomas van Aquino. Samen worden zij beschouwd als de grootste 

theologen uit de scholastiek. 

De Congregatie van de Allerheiligste Verlosser (Congregatio 
Sanctissimi Redemptoris, C.Ss.R.) is een katholieke internationale 
congregatie van religieuzen, die ook bekend staat als de 
redemptoristen. Het devies van de congregatie luidt : Copiosa apud Eum 
redemptio (Bij Hem is overvloedige verlossing, Psalm 130). 

De congregatie werd in 1732 gesticht door de Heilige Alfonsus-Maria de 
Liguori in het toenmalige koninkrijk Napels te Scala bij Napels. Het doel 
van deze congregatie is evangelisatie tussen de meest verlatenen. In 
1749 werd ze een exempte pauselijke congregatie. Vooral door toedoen 
van Clemens Maria Hofbauer (1751-1820) verbreidde de congregatie zich 
buiten Italië. 

De congregatie telde in 1971 ruim 8000 leden, waarvan ongeveer 250 in 
de Nederlandse provincie en ongeveer 450 in de Belgische provincies. 
Anno 2005 telt de congregatie 5500 leden, verspreid over de vijf 
continenten en 77 landen.Sinds 2009 is pater Michael Brehl de generaal-
overste van de redemptoristen. 
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