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LIEF EN LEED:  

20 april: Nicolaas (Nico) de Jonge. 

03 mei:  Jan Koole. 

19 mei:  Adriaan van den Dries.,  

BIJZONDERE COLLECTES 

7 juni: Zondag voor de diaconie 
 

VIERINGEN EN DIENSTEN  
 

Zondag 31 mei: H. Drie-Eenheid  

9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 

Buijssen en zang van het herenkoor. Liturgische kleur: 

wit. 

Misintenties: 

 Cornelis de Winter * de meest verlaten zielen * Johannes 

Vermue en Catharina Almekinders * Bastiaan Remijn en 

Antonia Rijk * Adriaan Hoondert * Krijn de Jonge * 

Nicolaas Boonman en Elisabeth de Jonge * Jrgt. Adriaan 

Rijk, Dymphna Rijk-Lodiers en zoon Rinus * Jrgt. Arjaan 

de Jonge en ov. fam.  

Woensdag 3 juni 

13.30 uur: generale repetitie vormelingen te Lewedorp. 

Vrijdag  5 juni: eerste vrijdag van de maand 

 viering Theresiahof/ Communiebezoek aan huis: opgave bij 

mevrouw R. Hoogesteger- Geijs, tel. 351875 

zaterdag 6 juni: 

19.00 uur: toediening sacrament van het Vormsel aan vormelingen 

uit de parochiekernen Ovezande, ’s-Heerenhoek en Lewedorp. 
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vormheer: vicaris Paul Verbeek; muzikale ondersteuning van 

Missicanto en Con Dios. 

Onze vormelingen zijn: 

 Petra Traas, Janna van der Horst, Maaike Vermuë, Maron Boonman, 

Lisan Boonman, Imke Uitterhoeve, Sanne Rentmeester, Thomas 

Martens, Olaf Driedijk, Jerom Rentmeester, Lauran Oosthoek, Bart 

Elstgeest, Rowan Traas, Daan Traas, Levi Oreel. 
  

Zaterdag 6 juni tussen 11.00 – 12.00 uur bij de gebroeders Rijk                         

(nieuwe schuur) aan de ’s-Heerenhoeksedijk. 

Zondag 7 juni: Sacramentsdag / Zondag van de diaconie  

9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van Hees en 

zang van het dameskoor. Liturgische kleur: wit 

Misintenties: 

 Chris Hoondert * Nel Paree * Jozina van ´t Westeinde * Jrgt. Marinus 

Rijk * Frans en Ko Martens * Jan Boonman – Adriana Remijn en ov. 

fam. * Frans Courtin en Johanna Pieterse * Marinus Boonman ne 

Cornelia Vermue * Fonds Willemse * Bas en An Balleur * Anthonia 

Vermue en ov. fam. * Conny Limonard * Jan van den Dries-Margaretha 

Vermuë en ov. fam. * van het Westende-van Eijkeren en ov. fam. * 

Kees Geus en ov. fam. * Cornelis de Winter * ov. fam. Vermue-Priem * 

Jrgt. Rinus Rijk, Adriaan Rijk en Dymphna Lodiers * ov. ouders Marinus 

Goense-Cornelia Rijk en ov. fam. * Han van den Dries * Pieter Vette en 

fam. Vette-Boonman. 

14.00 uur: eucharistieviering ‘de Stenen Hoeve’ Kwadendamme 

15.00 uur: start processie 

16.30 uur: lof in Bonifaciuskerk 
 

Zaterdag 13 juni tussen 11.00 – 12.00 uur bij de parochiezaal, naast de kerk./ 

Inlichtingen: mevrouw Corrie Hoondert-Paree, tel. 35 1489. 

 

Zondag 14 juni: LET OP: zondag 14 juni is er GEEN viering in onze kerk, 

vanwege het jubileum van pastor Brooijmans! U bent allen van harte 
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uitgenodigd voor de feestelijke eucharistieviering en aansluitend de 

receptie te Lewedorp. 

10.30 uur: feestelijke eucharistieviering gouden priesterjubileum pastor 

Tom Brooijmans in Eligiuskerk Lewedorp. 

11.00 uur: jaarmarkt  

KERKSNUFFEL 

Tijdens de jaarmarkt op zondag 14 juni zullen dames van de Kerksnuffel u 

weer proberen enthousiast te maken voor de aankoop van allerlei 

spulletjes, die we een tweede leven gunnen. Mensen, die goederen 

willen inleveren voor deze snuffelmarkt kunnen dat doen op: 

Jaarlijks besteedt de Parochiële Caritasinstellingen aandacht aan de zorg 

voor anderen binnen onze parochie.  Speciaal op deze zondag zullen 

alle Caritasinstellingen aandacht vragen voor de noden die er binnen 

en buiten onze leefgemeenschap zijn. Zorg dragen voor elkaar is niet 

beperkt tot het geven van een donatie tijdens vieringen, maar kan 

feitelijk elke dag/elk uur plaats vinden. Gelukkig ervaren veel 

dorpsgenoten dat er aandacht en zorg voor hen is. Ook als men niet 

persoonlijk  ‘dank’ kan brengen. 

De verbondenheid tussen eucharistie en diaconie komt treffend tot uiting in de eerste 

encycliek van paus Benedictus XVI, "Deus caritas est". Twee citaten: 

- "Eredienst" zelf, eucharistische gemeenschap, omvat de werkelijkheid van zowel bemind 
worden als ook anderen op hun beurt liefhebben. Eucharistie die zich niet vertaalt in 
concrete beoefening van de liefde is ten diepste onvolledig. (par. 14) 

- Als ik in mijn leven helemaal geen contact met God heb, kan ik in de ander alleen de 
ander zien en kan ik het goddelijk beeld in hem niet herkennen. Als ik echter de aandacht 
voor de ander helemaal uit mijn leven weglaat en alleen maar 'vroom' wil zijn, alleen mijn 
'godsdienstige plichten' vervullen, verdort ook mijn relatie met God. Dan is die alleen nog 
maar 'correct', doch zonder liefde. Slechts mijn bereidheid naar de naaste toe te gaan en 
hem liefde te tonen, maakt mij ook gevoelig jegens God. Alleen de dienst aan de naaste 
opent mijn ogen voor wat God voor mij doet en hoe Hij mij liefheeft. De heiligen - denken 
we bijvoorbeeld aan de zalige Teresa van Calcutta - hebben de kracht om de naaste lief te 
hebben steeds weer geput uit hun ontmoeting met de eucharistische Heer, en 
omgekeerd heeft deze ontmoeting werkelijkheid en diepte gekregen door hun dienst 
aan de naaste. Liefde tot God en liefde tot de naaste zijn onscheidbaar: er is slechts één 
gebod. De liefde tot God en tot de naaste leven echter beide van de liefde van God, die 
ons het eerst heeft liefgehad. (par. 18))  
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Zondag 21 juni: Vaderdag 

9.00 uur: Viering van Woord en Communie met voorganger pastor Jeanine 

Heezemans en samenzang. 

Misintenties:  

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

Cornelia Rijk * ov. ouders Bart en Janna Geijs-Franse * Frans Courtin en 

Johanna Pieterse * Piet Timmerman en Lucija Stambulac * Tilly 

Vermue-Joossen *  Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee * 

Willem en Lena de Jonge-de Winter * Pieter Vermue-Adriana 

Rentmeester en ov. fam. * Ko van den Dries ov. ouders en zussen Jo 

en Corrie * ov. fam. Hubrecht Vermuë-de Winter * Jaap Vermue * 

Adriaan Goense en ov. fam. * Jacobus Vermue en dochter Leny * 

Marinus Rijk * lev. Leden Gedurige Aanbidding * Jacobus Hoondert en 

ov. fam. * Johannes Smits en ov. fam. *  

Let op: zaterdag 27 juni: geen viering in onze kerk! 

 

Zondag 28 juni: viering van Woord en Communie met medewerking van de 

liturgische werkgroep; zang van het herenkoor. 

 

OPGAVE MISINTENTIES 

 U kunt tot dinsdag 2 juni 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.  

Juni: Ria Remijn, tel. 0113-404386. 


