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LIEF EN LEED:  

Overleden: 

04 augustus: Pieter van ’t Westeinde 

09 september: Kees Peeters 

BIJZONDERE COLLECTES: 

20 september: Vredesweek ( collecte voor Pax); kerkdeurcollecte  zie info 

26/27 september: Caritas 
 

VIERINGEN EN DIENSTEN 
 

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

09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 

Buijssen met samenzang. 

Misintenties:  

 Pastoor C. Kroon * 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 * Jaap de Jonge-de Jong en ov. 
kinderen * Adriaan van den Dries . 

Maandag 21 september: H. Matteüs, apostel en evangelist 

Geen viering in onze kerk 

Dinsdag 22 september: 

9.00 uur: opening schooljaar 2015-2016 met voorganger 
pastor Jeanine Heezemans; alle leerlingen en leerkrachten 
van Don Bosco komen in onze kerk samen; iedereen is 
welkom! 
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Woensdag 23 september: H. Pius van Pietrelcina ( Padre Pio) 

Geen viering in onze kerk 

Zaterdag 26 september: HH. Cosmas en Damianus, 
martelaren. 

19.00 uur: viering van Woord en Communie met voorganger 
diaken Egbert Bornhijm en zang van Missicanto. 

Misintenties: 

 Jobina Vette en ov. fam. * ov. fam. Remijn-Huige * Betje, 
Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * ov. Leden Gedurige 
Aanbidding * Cornelia Boonman-van ’t Westende * Jrgt. 
Anthonia de Pundert-de Jonge * Adriaan van den Dries. 

Zondag 27 september: 26e zondag door het jaar/                    

H. Vincentius de Paul 

09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Van Hees en 

zang van het dameskoor. 

Misintenties: 

  Gretha Schrieks-Rentmeester * Adriaan Nagelkerke * 
Nicolaas de Jonge en Jobina de Jonge-Vette * Jan Boonman-
Adriana Remijn en ov. fam. * Martinus Nijsten en Cornelia Rijk 
* Martien Vermue * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk *  
Frans Courtin en Johanna Pieterse * de meest verlaten zielen 
* Magdalena Vermue en ov. fam. * Jan van den Dries-
Margaretha Vermue en ov. fam.  

Dinsdag 29 september: HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, 
aartsengelen. Geen viering in onze kerk. 
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Woensdag 30 september: H. Hiëronymus, priester/kerkleraar 

Geen viering in onze kerk. 

Donderdag 1 oktober: H. Teresia van 

het Kind Jezus, maagd en 

kerklerares.  (ook wel Theresia van Lisieux 

genoemd, naamgever van Theresiahof) 
Geen viering in onze kerk. 

Vrijdag 2 oktober: eerste vrijdag van 

de maand/ HH. Engelbewaarders 

Communiebezoek/ viering in Theresiahof. 

Belangstellenden kunnen zich melden 

via mevr. Ria Hoogesteger-Geijs. 

 

Zondag 4 oktober: 27e zondag door het jaar/ H. Franciscus 

van Assisi/ Werelddierendag. 

9.00 uur: eucharistieviering met 

voorganger pastor H. Buijssen en 

zang van het dameskoor. 

Misintenties:  

 Chris Hoondert * Marinus Rijk * 
Pieter Vette en fam. Vette-Boonman 
* Jrgt. Apolonia Traas-Moison, Frans 
Traas en ov. fam. * Frans en Ko 
Martens * Adriaan van den Dries * 
Piet Timmerman en Lucija 
Stambulac * Bas en An Balleur * 
Lauran de Winter en ov. fam. * 
Anthonia Vermue en ov. fam. * Jaap 

Vermue * Adriaan Rijk-Dymphna Lodiers en zoon Rinus. 
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OPGAVE MISINTENTIES: 

 U kunt tot dinsdag 22 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. 

 
VREDESWEEK 

“Vrede Verbindt” Het thema van de ROJK-viering. Hiermee sluiten wij dit jaar 
de vredesweek af. 

Een inspirerende eucharistieviering waarin liedjes van over heel de wereld 
ten gehore worden gebracht. Bent u er ook bij? 

Zaterdag 26 september om 19.00 u. in de R.K. Kerk te Ovezande. 

Collecte 

De gezamenlijke bisschoppen roepen voor zondag 20 september, aan het begin van de 
Vredesweek, op tot een kerkdeurcollecte in de parochies waarvan de opbrengst bedoeld 
is voor hulp aan vluchtelingen in Nederland en in het land van herkomst. De bisschoppen 
vragen gelovigen daaraan royaal bij te dragen, naast een eventuele gift aan Nederlandse 
hulporganisaties die zich inzetten voor vluchtelingen. Ook voor de langere termijn zoekt 
de Bisschoppenconferentie naar mogelijkheden om katholieke hulporganisaties op dit 
vlak te ondersteunen. 

Daarnaast wil de Bisschoppenconferentie op korte termijn in gesprek met de landelijke 
professionele organisaties die de opvang van vluchtelingen in ons land regelen. "Op deze 
manier willen we in kaart brengen wat er precies nodig is om een gezin of meerdere 
vluchtelingen in een geloofsgemeenschap op te kunnen vangen." 

De Bisschoppenconferentie werkt aan een uitgebreide verklaring over de diverse 
aspecten van het vluchtelingenvraagstuk en vraagt om gebed voor alle vluchtelingen.  


