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LIEF EN LEED:  

04 augustus: Pieter van ’t Westeinde 
 

23 augustus: 12.15 uur: doopviering Jolijn, Marian, Maria 

Kamerling, dochter van Robbin Kamerling en Brigitte Kamerling-de 

Jonge; Deken de Zwagerpad 2.  
 

BIJZONDERE COLLECTES: 

Geen 

 
 

VIERINGEN EN DIENSTEN 
 

Zondag 23 augustus:  

21e zondag door het jaar/ H. Rosa van Lima  (van Sardinië)  

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 

* Tiny Geijs-Peperzak * voor het slagen van een operatie * 

Hugo Ars-Magdalena Ars-Rijk en zoon Bertus. 

12.15 uur: doopviering Jolijn Kamerling, doopheer pastor 

Harrie Buijssen.  
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Maandag 24 augustus: H. Bartolomeüs (apostel) geen 

viering/ zie afbeelding 

Dinsdag 25 augustus: 

20.00 uur: overleg parochiekerncommissie in 

Willibrorduszaal. 
 

Donderdag 27 augustus: H. Monica                                             

geen viering in onze kerk. 

Vrijdag 28 augustus: H. Augustinus (bisschop/kerkleraar)                 

geen viering in onze kerk. 

Zaterdag 29 augustus: Marteldood van H. Johannes de 

Doper. Let op: geen viering in onze kerk! 

Zondag 30 augustus: 22e zondag door het jaar 

09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van 

Hees en zang van het herenkoor: liturgische kleur: groen. 

Misintenties:  

 Gretha Schrieks-Rentmeester * Jan Boonman-Adriana Remijn 
en ov. fam. * Adriaan Goense-Elena Ars en ov. fam. * 
Laurentius Boonman-Vermue en ov. kinderen * Bastiaan de 
Jonge en Catharina Rijk * Martien Vermue * Frans Courtin en 
Johanna Pieterse * Piet Timmerman en Lucija Stambulac * de 
meest verlaten zielen * Jaap Vermue * Jan van den Dries-
Margaretha Vermue en ov. fam. * Matty Pover-Smulder en ov. 
fam. * A.Remijn-Boonman en ov. fam. * Adriaan van den Dries 
* Leny de Winter-Vermue *Jaap de Jonge-de Jong en ov. 
kinderen * Janus Raas-Francina Traas en ov. fam. * Arjaan de 
Jonge en ov. fam. 

Maandag 31 augustus: start nieuw schooljaar basisonderwijs 
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Donderdag 3 september: H. Gregorius de Grote 

(paus/kerkleraar) 

 

Vrijdag 4 september: eerste vrijdag van de maan 

Communiebezoek aan huis/ Theresiahof; inlichtingen via 

mevrouw Ria Hoogesteger-Geijs, tel. 351875 

 

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 van ’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. 

 

OPGAVE MISINTENTIES: 

 U kunt tot dinsdag 25 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. 
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ZIEKENBEZOEKGROEP:   

Geef uw verzoek door via de contactpersoon van deze 

werkgroep. augustus: Cathy Dingemanse, tel. 352029. 

September: Marlies Westdorp, tel. 352387. 
 

KERKRADIO 
 

 De afgelopen 
weken hebben 
luisteraars 
geklaagd over de 
ontvangst van 
kerkdiensten via 
onze kerkradio. 
Terecht! Na 
onderzoek bleek 
dat de bliksem 
begin augustus 
niet alleen ons 
uurwerk had 

beschadigd, maar ook de apparatuur onklaar had gemaakt, 
waardoor uitzenden niet mogelijk was. Excuses! 
De apparatuur is vervangen en hopelijk kan iedereen op afstand 
toch  aanwezig zijn bij alle kerkdiensten.  
U weet toch dat u thuis kosteloos kunt meeluisteren via internet               
( pc of laptop/tablet www.rksheerenhoek.nl/ icoontje luidspreker 
aanklikken) of via een speciaal Lucas-kastje, dat u via ons kunt 
huren. Uitzendingen blijven –mits opgenomen- maximaal een half 
jaar bewaard via onze internetsite/kerkdienstbibliotheek. 

http://www.rksheerenhoek.nl/

