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LIEF EN LEED:  

Overleden: 

04 augustus: Pieter van ’t Westeinde 
 

 

BIJZONDERE COLLECTES: 

20 september: Vredesweek ( collecte voor Pax) 
 

VIERINGEN EN DIENSTEN 
 

Zondag 6 september: 23e zondag door het jaar 

09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van 

Hees en zang van het dameskoor. Liturgische kleur: groen. 

Na afloop: koffiehoek achter in de kerk/ tevens kaartverkoop ten 

bate van het onderhoud van ons kerkgebouw. 

Misintenties:  

 Chris Hoondert * Jozina va ’t Westeinde * Marinus Rijk * Jan 
Goense en Maria Rosalia Uitterhoeve * Bas en An Balleur * 
Anthonia Vermue en ov. fam. * Lauran de Winter en ov. fam. * 
Adriaan Hoondert * Laurentius Rijk en Maria Menheere * 
Nicolaas Boonman en Elisabeth de Jonge * Hugo Ars-
Magdalena Ars-Rijk en zoon Bertus * Jrgt. Zuster Lydia 
Verdonk, ov. ouders Verdonk-Timans en ov. broers en zus * 
uit dankbaarheid * voor herstel en een goede 
gezondheid van beide echtelieden. 

Maandag 7 september:  

20.00 uur: vergadering parochiebestuur te Goes. 

Dinsdag 8 september: Maria Geboorte  
Geen viering in onze kerk. 

20.00 uur: parochiekerncommissie in Willibrorduszaal. 
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Zondag 13 september: 24e zondag door het jaar 

9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 

Buijssen en zang van het herenkoor. Liturgische kleur: groen. 

Misintenties: 

 Marian de Jonge-de Jonge * Kees Geus en ov. fam. * Jan 
Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Frans Courtin en 
Johanna Pieterse * lev. Leden Gedurige Aanbidding *            
Martien van Eijkeren – Maria Remijn en ov. fam. * ov. fam. 
Vermue-Priem * ov. fam. Hubrecht Vermuë-de Winter * Fridus 
Tempelaars en ov. fam. * Matty Pover-Smulder en ov. fam. * 
Jacobus Vermuë en ov. fam. * Kees Ars en fam. 

Donderdag 17 september: H. Lambertus, bisschop en martelaar  

Gemengd koor Missicanto herstart repetities. 

Zondag 20 september: 25e zondag door het jaar/ 
Vredeszondag  

09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 

Buijssen met samenzang. 

Misintenties:  

 Jrgt. Cornelia Vermuë- van Stee * Cornelia Rijk * Jrgt. Tilly 
Vermue-Joossen * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. 
fam. * Ko van den Dries ov. ouders en zussen Jo en Corrie * 
Jeroen Vette en Jozina Rijk * Bastiaan Remijn en Antonia Rijk. 

Maandag 21 september: H. Matteüs, apostel en evangelist 

Geen viering in onze kerk 

Woensdag 23 september: H. Pius van Pietrelcina ( Padre Pio) 

Geen viering in onze kerk 
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OPGAVE MISINTENTIES: 

 U kunt tot dinsdag 08 september misintenties aanleveren via 
de brievenbus van ons parochiecentrum of via de mail: 
winro@zeelandnet.nl. Persoonlijk contact kan natuurlijk ook 
via tel. 351852 van mevrouw Nel de Winter-Roks.  Zet op de 
enveloppe ‘misintenties’ zodat we deze ongeopend naar haar 
kunnen doorzenden. 

 

ZIEKENBEZOEKGROEP:   

Geef uw verzoek door via de contactpersoon van deze 

werkgroep. September: Marlies Westdorp, tel. 352387. 

 
Elke 1e vrijdag van de maand is er in 
Theresiahof gelegenheid tot het 
ontvangen van de communie. Eerst was 
het bedoeld voor de bewoners van de 
verpleegwoningen. Echter spontaan sloten 
mensen uit de appartementen zich aan die 
om welke redenen dan ook de vieringen in 
de kerk niet bezoeken.  
Eveneens spontaan ontstond het idee om 

na afloop te collecteren. Elke maand komen gemiddeld 14 
personen samen. Heel eenvoudig, een gebed, een lied zingen of 
beluisteren en het ontvangen van de communie. Na afloop drinken 
we een kopje koffie. Het is heel laagdrempelig en heeft toch 
duidelijk inhoud. De collecte wordt afgedragen aan onze 
kasbeheerder. Soms ontvangen wij ook nog apart een gift, vandaar 
dat deze maand weer  Euro 57,20 wordt geschonken. Vele kleintjes 
maken altijd nog een grote.  
Namens de vrijwilligers communiegroep Marlies Westdorp en Ria 
Hoogesteger. 
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Vluchtelingenhulp 
De afgelopen weken is er op verschillende manieren aandacht voor de 
noden van vluchtelingen; hun vluchtwegen en de ellende die een vlucht uit je 
eigen land met zich meebrengt. 
Zowel RTL als NPO besteden aandacht aan dit onderwerp de komende 
week: 
 
Maandag 7 september: RTL Late Night; een programma met Humberto Tan, 
via RTL 4. 
 
Woensdag 9 september:  
De NPO besteedt  op Radio 2 en NPO 1 aandacht aan de honderdduizenden 
vluchtelingen die naar Europa komen.  Dit doen ze in het eenmalige 
programma 'De grens bereikt'. 

Op Radio 2 presenteren Stefan Stasse en Henk van Steeg van 20:00 uur tot 
01:00 uur de radioversie van het programma over de vluchtelingencrisis. In 
het programma komen persoonlijke verhalen van vluchtelingen aan bod en 
gaan luisteraars op zoek naar manieren om een helpende hand te bieden. 

Op NPO 1 zal Jeroen Pauw een speciaal programma presenteren 

Hulp bieden kan op allerlei manieren; geld is niet altijd het belangrijkste. 

In onze regio zijn vrijwilligers actief om kleding in te zamelen voor 
vluchtelingen uit Afrika. Het gaat hier om allerlei soorten kleding, zowel voor 

volwassenen als voor kinderen van 
verschillende leeftijden. 

Indien u wilt meewerken, kunt u 
contact opnemen met Richard Gielens, 
contactpersoon Vluchtelingenwerk 
Zeeland/ Borsele- ’s-Heerenhoek.  U 
kunt ook mailen via: 

info@rksheerenhoek.nl. Uw bijdrage in de vorm van kleding kunt u de gehele 
maand september ook achterlaten in de kerk ( liefst in een doos of tas) 
zodat we het makkelijk kunnen overdragen naar deze vrijwilligersinstantie. 

Bij voorbaat dank, namens al die vluchtelingen die we niet bij name kennen... 
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