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LIEF EN LEED:  

06 juli: Frans ( Franciscus Cornelis) Pieters 

04 augustus: Pieter (Pier) van ’t Westeinde, 90 jaar, echtgenoot 

van Janna van ’t Westeinde-Rijk, Van Zijlstraat 44; zijn 

uitvaartdienst was op vrijdag 7 augustus in onze kerk, waarna 

graflegging op ons kerkhof. 

 

23 augustus: doopviering Jolijn Kamerling om 12.15 uur. 
 

BIJZONDERE COLLECTES: 

geen 
 

VIERINGEN EN DIENSTEN 
 

Zondag 9 augustus: 19e zondag door het jaar 

H. Teresia Benedicta van het Kruis/ Edith Stein. 

09.00 uur: Viering van Woord en Communie met voorganger 

pastor Jeanine Heezemans en zang van het herenkoor. 

Misintenties:  

 ov. ouders Marinus Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * 

fam. C. Boonman-van Stee en Verdonk * lev. Leden Gedurige 

Aanbidding * Laurentius Priem en ov. fam. * ov. fam. Vermue-

Priem * Johannes Smits en ov. fam. * Wilhelmina Corstiaanse 

* Adriaan Hoondert * Krijn de Jonge * Laurentius Rijk en 

Maria Menheere * Jan Franse en ov. ouders * 

Adriaan van den Dries. 

Maandag 10 augustus: H. Laurentius ( diaken 

en martelaar) 
Geen viering in onze kerk.  
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Dinsdag 11 augustus: H. Clara ( maagd) 

20 uur: vergadering parochiekerncommissie in Willibrorduszaal. 

 

Zaterdag 15 augustus: Maria tenhemelopneming  
Geen viering in onze kerk. 
 

Zondag 16 augustus: 20e zondag door het jaar 

9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie Buijssen 

en samenzang; Liturgische kleur: groen 
 

Misintenties:  

 Jan Boonman- Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelis de 

Jonge-Cornelia van Gessel en ov. fam. * Cornelia Rijk * Frans 

Courtin en Johanna Pieterse * ov. leden van de V.O.K. * Tilly 

Vermue-Joossen * Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van 

Stee * Martien van Eijkeren – Maria Remijn en ov. fam. * 

Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * Ko van den 

Dries ov. ouders en zussen Jo en Corrie * ov. fam. Hubrecht 

Vermuë-de Winter * Jacobus Hoondert en ov. fam.* Matty 

Pover-Smulder en ov.fam. * Willem de Jonge * Kees de Jonge 

* J. Remijn-van den Dries en ov. fam. * Jrgt. Marietje de 

Winter-de Vos * Nicolaas de Jonge en Jobina de Jonge-Vette * 

Adriaan van den Dries. 

Donderdag 20 augustus: H. Bernardus, abt en kerkleraar. 
Geen viering in onze kerk. 

 

Vrijdag 21 augustus: H. Pius X, paus van 1903-1914.  
Geen viering in onze kerk 
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Zaterdag 22 augustus: H. 

maagd Maria, koningin 

van de kleine zielen. 
 

Zondag 23 augustus:  

21e zondag door het jaar/  

H. Rosa van Lima 

09.00 uur: viering van Woord en Communie met voorganger 

diaken Egbert Bornhijm en zang van het dameskoor. 

Misintenties:  

 Jan Stokx * Geerardus Raas en ov. fam. Raas-de Hond * Marian de 
Jonge-de Jonge * Dina Rijk-Raas en fam. * Sjaak van Eijkeren * Jrgt. 
Dymphna Rijk-Lodiers, Adriaan Rijk en zoon Rinus * Kees Geus en ov. 
fam. * Jonina Vette en ov. fam. * ov. fam. M. Boonman-Jasperse * 
Betje. Pieter en Janna Rijk en ov. ouders *  ov. Leden Gedurige 
Aanbidding * Magdalena Vermue en ov. fam. * Wim Boonman * 
Adriaan van den Dries. 

12.15 uur: doopviering Jolijn Kamerling, doopheer pastor 

Harrie Buijssen.  
 

OPGAVE MISINTENTIES: 
 U kunt tot dinsdag 10 augustus 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. Augustus: Cathy Dingemanse, tel. 352029. 
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Heiligen en heiligenbeelden (deel 3) 
 
Als toeval bestaat dan zat het de afgelopen 
weken vooral in de lucht….  
Deze week ontvingen we het bericht dat 
enkele beelden uit de voormalige Jozefkerk te 
Rilland aan onze kerk geschonken worden. Het 
betreft een Maria- en Jozefbeeld. Beide 
beelden sierden het kerkgebouw, maar door 
sluiting zou hun waarde en functie verloren 
gaan, indien er 
binnen de parochie 
H. Pater Damiaan 
geen vervangende 
ruimte zou zijn.  

In goed overleg zullen we een passende 
plaats voor beide heiligenbeelden 
trachten te vinden.  
 

Bij de tijd? 
Wellicht was het u al opgevallen…onze 
kerkklok vertoonde deze week kuren, met 
als gevolg dat ook het uurwerk van slag 
was…  
Wees gerust: ons dorp wil niet voortijdig terug naar de wintertijd 
en daarom is door technisch ingrijpen de juiste tijd weer zichtbaar.  
 
De kerktorenverlichting is tijdelijk uitgeschakeld, maar wordt 
binnenkort weer ingesteld., zodat van heinde en verre onze 
kerktoren weer goed zichtbaar is en een stralend middelpunt 
vormt. 


