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LIEF EN LEED:  

04 augustus: Pieter van ’t Westeinde 
 

30 augustus 

12.30 uur doopviering Tess, Maria Ars, dochter van Jeroen Ars en 

Anouk Ars-Schrieks; doopheer pastoor Fons van Hees. 
 

BIJZONDERE COLLECTES: 

Geen 

 
 

VIERINGEN EN DIENSTEN 
 

 

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. 

12.30 uur: doopviering Tess Ars met doopheer pastoor Fons van 

Hees. 
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Maandag 31 augustus: start nieuw schooljaar basisonderwijs 

Dinsdag 1 september: Wereldgebedsdag 
Zie verder in dit blad voor aanvullende informatie. 

 

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 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.  

Maandag 7 september:  

20.00 uur: vergadering parochiebestuur te Goes. 

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

 

OPGAVE MISINTENTIES: 

 U kunt tot dinsdag 01 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. 

 

Wereldgebedsdag 
Paus Franciscus heeft de jaarlijkse Wereldgebedsdag voor ‘Zorg 
voor de Schepping’ ingesteld. Op 1 september 2015 wordt de 
gebedsdag voor het eerst gehouden. 
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Gebed (uit de encycliek ‘Laudato Si’ van 

Paus Franciscus) 

God van liefde 

toon ons onze plaats  

in deze wereld 

als instrumenten van uw liefde 

voor alle wezens op deze aarde, 

want geen enkel van hen  

wordt door U vergeten. 

 

Verlicht hen die macht en geld bezitten, 

opdat zij worden behoed 

voor de zonde van de onverschilligheid,  

het algemeen welzijn liefhebben, 

de zwakken ondersteunen, 

en zorg dragen voor deze wereld  

die wij bewonen. 

De armen en de aarde schreeuwen: 

Heer, doordring ons van uw macht 

en uw licht 

om ieder leven te beschermen, 

om een betere toekomst te bereiden,  

opdat uw Rijk kome 

het Rijk van gerechtigheid, vrede,liefde en schoonheid. U zij lof! 


