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LIEF EN LEED:  

Overleden: 
15 juli: Miny Spelier- de Jonge. 
 
 

BIJZONDERE COLLECTES 

 4 september: Caritas collecte (voor eigen parochiekern) 

 

VIERINGEN EN DIENSTEN: 
 

Zondag 28 augustus: 22e zondag door het jaar 
09.00 uur: Viering van Woord en Communie met voorganger pastor Wiel 

Hacking en zang van het dameskoor. 

Misintenties: 

 Martien Vermue * Kees Geus en ov. fam. * Adriaan Goense-Elena Ars 
en ov. fam. Laurentius Boonman-Vermue en ov. kinderen * Jobina 
Vette en ov. fam. * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * Betje, Pieter 
en Janna Rijk en ov. ouders * Frans Courtin en Johanna Pieterse * Piet 
Timmerman en Lucija Stambulac * ov. Leden Gedurige Aanbidding * de 
meest verlaten zielen * Magdalena Vermue en ov. fam. * Jaap Vermue 
* Jan en Leune van ’t Westende * Piet Remijn en ov. ouders, broers en 
zusters * Frans Rijk * Janus Raas-Francina Traas en ov. fam. * Arjaan de 
Jonge en ov. fam. * Henricus van den Bulck en ov. fam. * uit 
dankbaarheid van Mevr. Antonia van de Bulck-Goense voor haar 90 ste 
verjaardag * Bert de Jonge. 

 
Maandag 29 augustus: Marteldood H. Johannes de Doper 
 De heilige Johannes is de enige heilige, wiens geboorte en dood door de Kerk 

gevierd worden. Door zijn krachtig voorbeeld leert Johannes, als de Voorloper, ons 
om ondanks alle hindernissen de opdracht te vervullen die wij van God hebben 
ontvangen. 

 
Vrijdag 2 september: Eerste vrijdag van de maand. 
 Communiebezoek/ bijeenkomst in Theresiahof.  Meer informatie via 

mevr. Ria Hoogesteger-Geijs. 
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Zaterdag 3 september: H. Gregorius de Grote (Gregorius 

, Rome, ca. 540 - aldaar, 12 maart 604), bijgenaamd de Grote, was 
de 64e paus van de  Katholieke Kerk. Hij bekleedde 
het pontificaat van 590 tot aan zijn dood in 604 en geldt als een 
van de kerkvaders. Paus Bonifatius VIII verleende hem in 1295 de 
eretitel van kerkleraar. Zijn feestdag is 3 september in de Rooms-
katholieke Kerk; de Oosters-orthodoxe Kerk en de Oosters-
katholieke Kerken vieren zijn feestdag op 12 maart.  

 

Zondag 4 september: 23e zondag door het jaar 

09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van Hees en 

zang van het dameskoor. Liturgische kleur: groen. 
Misintenties: 

 Frans en Ko Martens * Anthonia Vermue en ov. fam.  * Bas en An 
Balleur * Jaap Vermue * Krijn de Jonge * Laurentius Rijk en Maria 
Menheere * Nicolaas Boonman en Elisabeth de Jonge * Marinus van 
Stee en Johanna Almekinders * Jacobus Vermue en dochter Lenie * ov. 
ouders Rentmeester- Martens * Jrgt. Zuster Lydia Verdonk, ov. ouders 
Verdonk-Timans ov. kinderen en fam. 

Na de viering koffiehoek, achter in de kerk. 
 

Maandag 5 september: H. Moeder Teresa ( van Calcutta) meer informatie 

over deze bijzondere heilige vindt u achter in de kerk via een speciaal kaartje. 

dinsdag 6 september: 20.00 uur: vergadering parochiekerncommissie . 

donderdag 8 september: Maria Geboorte. Het feest viert de geboorte 

van Maria, dochter van Anna en Joachim. De ontvangenis van Maria en haar geboorte 

worden het eerst beschreven in de tweede eeuw.De eerste bronnen die de viering van 

Maria's geboorte bevestigen, dateren uit de 6e eeuw. De feestdag werd aanvankelijk 

vooral gevierd in Jeruzalem als kerkwijdingsfeest van de basiliek H. Anna, Maria's 

moeder. Deze basiliek was voor de herbouw in de 6e eeuw gewijd aan Maria. Vervolgens 

verspreidde de devotie zich naar het westen en was in de Middeleeuwen al een van de 

belangrijke kerkelijke feestdagen (octaaf van enkele ritus) geworden. Het octaaf werd in 

1955 afgeschaft, terwijl het feest behouden bleef. De datering op 8 september is ontleend 

aan de traditie. Op basis van deze datum werd later de viering van Maria-Onbevlekte-

Ontvangenis bepaald (nl. 8 december, 9 maanden voor 8 september). 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rome_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/540
https://nl.wikipedia.org/wiki/12_maart
https://nl.wikipedia.org/wiki/604
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pontificaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/590
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkvader
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Bonifatius_VIII
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkleraar
https://nl.wikipedia.org/wiki/3_september
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oosters-orthodoxe_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oosters-katholieke_Kerken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oosters-katholieke_Kerken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_(moeder_Jezus)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Anna
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joachim_(christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Anna
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volksdevotie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onbevlekte_Ontvangenis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onbevlekte_Ontvangenis
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Zaterdag 10 september:  Open 

Monumentendag  
Dit jaar beperken we de openstelling van onze kerk 

tot EEN dag; tussen 13.00 – 17.00 uur is de kerk vrij 

toegankelijk en kan men ongestoord aan de hand 

van een gidsje rondlopen en kennis opdoen over 

‘iconen en symbolen’ ( het thema van dit jaar). 

Nieuw is de openstelling van het mortuarium; 

vanwege de renovatie van het interieur kunt u ook 

hier een kijkje nemen. Uiteraard kan bij onverwacht 

gebruik deze ruimte dan niet bezichtigd worden. 
 

Zondag 11 september: 24e zondag door het jaar 

09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie Buijssen en zang 

van het herenkoor. Liturgische kleur: groen. 

Misintenties:                                                                                                                       
Kees Geus en ov. fam. *  Adriaan van den Dries * ov. fam. Remijn-Huige 
* Frans Courtin en Johanna Pieterse * lev. Leden Gedurige Aanbidding 
* fam. Vermue-Priem * ov. fam. Hubrecht Vermuë-de Winter * Frans 
Rijk. 

 

OPGAVE MISINTENTIES:  

U kunt tot dinsdag 30 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:   
 Mensen die langere tijd ziek of verzwakt zijn en aandacht verdienen,  

willen we graag een bezoekje brengen en hen aandacht 
schenken.  Geef uw verzoek door via de contactpersoon van 
deze werkgroep:    

 augustus: Nel de Winter-Roks, (tel. 351852). 

           september: Annelies van Craenenbroeck, tel. 351364 
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ICONEN EN SYMBOLEN 
 Iedereen is gewend geraakt met symbolen. Ze maken ons duidelijk welke houding 

of gedrag verwacht wordt. Symbolen zijn vaak beeldend, in tegenstelling tot 
tekens, die vooral praktisch en ondubbelzinnig zijn.  We geven voorbeelden van de 
meest voorkomende symbolen in onze kerk. 

 - Alfa en Omega           - Het ichthus-teken is een symbool voor het christendom 

 - Het IHS-symbool       - Het kruis       - Het labarum 

Iconen komen in twee betekenissen voor: de meest bekende vorm zijn de afbeeldingen op 

hout, die in ‘de tijd van Pater Paul’ opvallend onze kerk sierden.  

In onze kerk kennen we de icoon van de heilige Willibrordus en de 

heilige Pater Damiaan.  

De andere  ‘icoon’ is een verschijningsvorm die verwijst naar een 

(soms) onverwachte betekenis of een figuur die een rolmodel 

vervult. 

Te denken valt aan: De leeuw in de Zeeuwse vlag; een leeuw 

staat voor moed en sterkte. 

  
 

Tijdens de open monumentendag 
zullen we u vooral informeren over 
kerkelijke symbolen die in ons 
kerkgebouw voorkomen. 

 
Een mortuarium wordt meestal niet opengesteld; enkel bij een afscheid is er gelegenheid 

om dit gebouwtje te bezoeken. Veel oog voor het interieur is er dan niet, want 
men komt voor de overledene en nabestaanden. 

Daarom bieden wij u die zaterdag en zo mogelijk ook 
zondag 11 september (na  de viering) de 
gelegenheid het vernieuwde mortuarium te 
bezoeken. 

Dankzij de inzet van de ‘Kerksnuffeldames’ en een 
bijzondere gift van een parochiaan uit onze 
gemeenschap konden we alle wensen van 
renovatie in één keer meenemen. 

 
Een foto van het oude interieur van ons mortuarium. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Alfa_en_Omega
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ichthus_(symbool)
https://nl.wikipedia.org/wiki/IHS
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruis_(christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Labarum
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uppercase_Alpha_and_Omega_in_Times_New_Roman.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ichthus.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JHS-IHS-Monogram-Name-Jesus.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christian_cross.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simple_Labarum2.svg

