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 Dopelingen:  
op zondag 12 september worden om 12 uur in onze kerk gedoopt: 

    Denvy (Andreas) Dijkmans, zoon van Dries Dijkmans en Alexandra   
    Weststrate, pastoor Fronhoffstraat 22. 
  Youri ( Johannes, Anthonius) zoon van  Ronald Joosen en Bianca   
  Joosen-v.d. Linden, Deken de Zwagerpad 16.   

 Overleden:  
Jaap van der Plasse, 69 jaar, echtgenoot van Nelly Franse, 
woonachtig: Prinses Margrietstraat 65 te Nieuwdorp. De 
crematie zal plaats vinden op 13 september om 11 uur te 
Middelburg, waarna bijlegging op ons kerkhof. 

 opbrengsten extra collectes in augustus 
Schema van extra collectes in september  

 18/19 september: Vredesweek 

 25/26 september: Missiethuisfront 
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  Zondag 12 september: Ziekenzondag/                           
                        24e  zondag door het jaar 
  10 uur: eucharistieviering met regionale  
                ziekenzalving;  
                voorganger is pater Paul;  met                 
                zang van het herenkoor.  
  Tijdens deze viering wordt het sacrament   
  der zieken aan een aantal personen  
  toegediend. Hiervoor zijn plaatsen voorin  
  de kerk speciaal gereserveerd. 

Misintenties:  
Jacobus de Hond-Cornelia de Hond-v.d. Dorpel, zoon Sjaak 
en ov. fam. * Gerrit Verbart * Maria Rosalia Goense-
Uitterhoeve * Lucija Timmerman-Stambulac * ov. ouders 
Marinus Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * Helena de 
Jonge-de Winter *  ov.  fam. Vermue-Priem * ov. fam. 
Hubrecht Vermuë-de Winter * Wilhelmina Corstiaanse * 
Adriaan Hoondert * Lauran de Winter en ov. fam 
 
12.00 uur: viering van woord en gebed met voorganger 
pater Paul. Tijdens deze viering worden gedoopt: Denvy 
(Andreas) Dijkmans en Youri ( Johannes, Antonius)  
Joossen. 
 
13.00 – 17.00 uur: Open Monumentendag in onze kerk.  
Alle regionale katholieke kerken tonen bovendien een van 
de zeven sacramenten. In onze kerk is ‘het sacrament der 
zieken’ in beeld gebracht. 

 
Dinsdag 14 september: Kruisverheffing  
Geen viering in onze kerk. 
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Zaterdag 18 september: start Vredesweek 
19 uur: Byzantijnse viering met voorganger pater Paul en zang 
van het Tjoedakoor. 
Misintenties:  

Ko van den Dries ov. ouders en zussen Jo en Corrie  * 
Cornelis Verhaar-Wilma Hamerlinck en fam.* Mari Franse * 
fam. C. Boonman-van Stee en Verdonk * ov. Leden 
Gedurige Aanbidding * Jeroen Vette en Josa Rijk * Martinus 
Boonman * Fridus Tempelaar  ov. fam.*   Dolf van Alen * 
Laurentius de Jonge-Mina Beulens en ov. fam. * Jacobus 
van ’t Westende en Jacomina Moison. 

 

Zondag 19 september : Vredesweek/ 25 e zondag door het jaar 
9.00 uur : eucharistieviering met voorganger pastor Tom 

Brooijmans en zang van Con Amore uit Goes. Liturgische 
kleur : groen. 

Misintenties :  
Cornelis de Jonge * Maria Rosalia Goense-Uitterhoeve * 
Laurentius Rijk-Cornelia Rijk-Vermuë en ov. fam. * Jan 
Boonman-Adriana Remijn en ov. fam. * Cornelia Rijk * Frans 
Courtin en Johanna Pieterse * Sjef Bordui-Maria de Vos en 
ov. fam. * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. 
* Martien van Eijkeren-Maria Remijn  en ov. fam. * Jaap 
Vermue * 
Bastiaan Remijn en Antonia Rijk * Jrgt. Kees van den Dries * 
Jrgt. Tilly Vermuë-Joossen. 

 
 Schoolviering:  op 23 september om 14.30 uur 

is er een Don Boscoschool-viering in onze kerk;  
gezangen en teksten worden door de school 
zelf verzorgd; uiteraard is iedereen hierbij 
welkom.  
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Wetenswaardigheden:  

 Inleverdatum misintenties: dinsdag 14 september a.s.  
 (kosten 10,50)  via  brievenbus bij het parochiecentrum/nr. 9  
  of via Nel de Winter thuis.  

 Ziekenbezoekgroep contactadres  september: Marlies 
Westdorp- van Damme, Kapelaan Koningstraat 11 tel. 352387. 

 Restauratie kerkgebouw: het zal u als kerkbezoeker niet 
ontgaan zijn dat de ‘tand des tijds;’ regelmatig aan ons 
kerkgebouw knaagt. Zowel binnenzijde als buitenzijde 
verdienen aandacht en onderhoud. In overleg met bisdom, 
gemeente en rijk wordt er een plan opgesteld, waarbij 
Monumentenwacht kaders vaststelt, waarbinnen herstel mag 
en kan plaats vinden. Een lange wens ten aanzien van de 
buitenzijde is de beschadigde omlijsting, rechts naast de 
hoofdingang. Om verder verval  en vorstschade te 
voorkomen, zal binnenkort begonnen worden met 
herstelwerk.   Hiervoor is een specialistisch bedrijf benaderd. 

 


