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KOMT U/ KOM JIJ OP MIJN 

FEEST? 

Deze keer wel een heel aparte of 

bijzondere manier om mensen uit te 

nodigen naar de viering te komen. 

Als start van het nieuwe werkjaar 

organiseren veel kerken in Nederland een 

‘kerkproeverij’. We worden uitgenodigd 

om mensen mee naar de kerk te vragen, die 

niet (meer) gewend zijn, om naar de 

kerkdienst te komen. 

Zondag 10 september om 10.45 uur is de 

zondagse kerkdienst, maar voorafgaand 

aan deze viering willen we iedereen welkom heten. De kerk is 

gastheer/gastvrouw en zet haar deuren voor iedereen wijd open. Uiteraard 

is er koffie, thee of fris voor onze gasten, achter in de kerk. 

Om 10.45 uur begint de eucharistie, maar hierover vindt u meer informatie 

verderop in dit blad. 

Vraag in uw kennissen- of vriendenkring om naar deze viering te komen; ook al 

is het maar eenmalig. Indien men de uitnodiging afwijst, hoeft u niet verder aan 

te dringen. Het belangrijkste is dat mensen uitgenodigd worden; vrijblijvend! 

Veel mensen komen alleen nog maar in de 

kerk als daar een speciale reden voor is: een 

uitvaartdienst, een doop- of 

communiefeest, of met Kerstmis… omdat 

het erbij hoort in hun beleving. 

De kerk wil meer zijn dan die ene keer op bezoek komen. Daarom wordt men 

van harte uitgenodigd opnieuw de kerk te komen ‘proeven’. 

Uitnodiging zondag 10 sept. 
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Wie wil proeven, echt proeven, bijvoorbeeld op een proeverij 
Heeft zintuigen nodig, en dit is het verhaal daarbij 
Hoe God de mensen reuk geeft, gehoor, en zicht en tast 
En een smaak, die steeds weer blij je tong verrast 
  
Reuk 
God maakte onder stralend blauwe luchten 
De bomen voor de geurige citrusvruchten 
Geel, oranje en een rond kleintje groen 
Citroen, sinaasappel en limoen 
Wil je die vruchten echt leren kennen, heus 
Dan heb je veel profijt van de door hem geschapen neus 
  
Gehoor 
Hij maakte kleine zangertjes, met veren 
En zeven spieren om muziek te produceren 
Om in de bomen luid te kwinkeleren 
Ons te verrassen, ons te amuseren 
Hij maakte merels, mussen, vinken 
Hij maakte lelijkerds die nochtans prachtig klinken 
En wie ooit denkt ‘maar dat klinkt niet zo fraai’ 
Heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met een kraai 
En voor wie al dat schoons zo graag zou horen 
Bedacht Hij twee ontvangers en Hij noemde ze ‘oren 
  
Gezicht 
Hij maakte, iets wat niemand evenaarde 
De grote vergezichten van de aarde 
Zo eindeloos en zanderig de stranden 
Zo weids en bruisend blauw de grote zee 
Zo plat en winderig de lage landen 
In een gebaar kwamen de bergen mee 
Met karrenvrachten zand voor de woestijnen 
Met modder voor moerassen en het wad 
Met regenwouden die nooit zouden verdwijnen 
En later wolkenkrabbers voor de stad 
Opdat de mensen al die schoonheid kennen mogen 
Maakte Hij, vlak naast elkaar, twee ziende ogen 
Die ogen zien de wereld dankzij licht 
En als je moe bent, mogen ze ook even dicht 
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Smaak 
Zoet 
Hij maakte geel, bruin, angel, honingbijen 
En zond ze uit naar heides, landerijen 
En eenmaal teruggekeerd, in hun veilige nesten 
Maakten zij zoete honing, echt de allerbeste 
  
Zout 
Zoals je weet maakte Hij ook de zee 
Hij gaf haar water een zilt smaakje mee 
En wie dat water stilaan laat verdampen 
Ziet grove korrels die je fijn kunt stampen 
Die geven wat je eet, het zij opperdoes of bintje 
Veel extra smaak, een heerlijk hartig tintje 
  
Zuur 
Op een dag bedacht Hij de trebbianodruiven 
Die kun je persen en verwarmen op een vuur 
Dan in een vat en rustig laten schuiven 
Tot het azijn wordt, donker, zacht en zuur 
Maar pas balsamico na jaren fermenteren 
Hij zocht een volk met smaak, met eten als festijn 
Wie zou dit delicate goed kunnen waarderen? 
Dat moesten zonder twijfel Italianen zijn 
  
Bitter 
Dan groeit in het donker, voor het oog verborgen 
Ook nog een groentetje dat witlof is gaan heten 
Die graaf je uit, bij voorkeur in de morgen 
En valt met ham en kaas behoorlijk goed te eten 
Zij blijft altijd, vooral als witter nog dan witter 
Toch ongeliefd, zij staat bekend als bitter 
  
Umami 
Een vijfde smaak verstopte Hij in bami 
En later noemden mensen die umami 
  
Umami, bitter, zuur, en zout, en zoet 
Het is de smaak die jou dit proeven doet 
Op de tong maakte Hij voor elke smaak een gebiedje 
Doe je ogen dicht. Proef wat je proeft. En dan geniet je. 
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Tast 
De vingertoppen, die ooit zelfs Hem verrasten 
Heeft Hij gemaakt om aarzelend te tasten 
Te glijden over stof, zacht als satijn 
Als mos, als wol, als koninklijk hermelijn 
Over de ruwheid van een boombast of een steen 
Tien tastsensoren, aan elke vinger één 
En het mooiste waarvoor Hij ze heeft willen maken 
Dat is om elkaar heel zachtjes aan te raken 
Elkaar te strelen en dichtbij elkaar te zijn 
Elkaar te troosten in een niet te harden pijn 
En niet met woorden, maar met één gebaar 
Te laten weten: wij houden van elkaar 
  
Licht in je ogen, muziek in je oor 
Neus vol van geuren, een smaak op het spoor 
Tastende vingers, een wereld die wacht 
Zie, proef, ruik, hoor wat je nooit had verwacht 
Mensen, veel geluk! 
  
Apeldoorn, september 2017. 
Kees Posthumus
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LIEF EN LEED:  

OVERLEDEN:  

09 augustus: Maria Johanna Stokx-Bal 

Speciale collectes in september: 

03 september: Caritascollecte  

Deze keer wil de Caritas uw aandacht vragen voor onze eigen medeparochianen. Het 
staat nog een eind van ons af, zo na de heerlijke zomervakantie, maar de opbrengst van 
deze collectie komt volledig ten goede aan de komende kerstactie. Ook dit jaar willen we 
de schoolkinderen weer een presentje laten bezorgen bij de 85-jarigen en ouder in onze 
parochiekern. Ook andere medemensen, die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te 
knopen, worden in die tijd niet vergeten. We willen namelijk weer een 
boodschappenactie op touw zetten, zodat we ook aan deze groep aandacht kunnen 
schenken.  Tevens gaat de ziekenwerkgroep in die donkere weken op bezoek bij mensen 
die een echtgenoot of echtgenote hebben verloren dit jaar. 
Dit alles kan echter niet zonder hulp van u! Zowel financiële hulp alsmede hulp bij het 
inzamelen en het geven van boodschappen: alles is van harte welkom! 
De Caritascollecte in dit weekeinde is daarom volledig bestemd voor de noden in onze 
eigen parochie.   
Namens de Caritas hartelijk dank. 

17 september: Vredesweek/ Pax meer informatie volgende week. 

DIENSTEN EN VIERINGEN: 

Zondag 3 september: 22e zondag door het jaar/                                              
H. Gregorius de Grote ( paus en kerkleraar) 

09.00 uur: Viering van Woord en Communie met voorganger 
pastor Wiel Hacking en zang van het dameskoor. 

Misintenties: 

Miny Spelier –de Jonge * Kees Geus en ov. fam. * Frans Courtin en 
Johanna Pieterse * Piet Pover en ov. fam. * Anthonia Vermue en ov. 
fam. * Bas en An Balleur * Martien van Eijkeren- Maria Remijn en fam. * 
Lauran de Winter en ov. fam * Wilhelmina Corstiaanse * Bastiaan 
Remijn en Antonia Rijk * Hugo Ars-Magdalena Ars-Rijk en zoon Bertus 
* Jacobus Vermue en dochter Leny * Jrgt. Zuster Lydia Verdonk en ov. 
ouders Verdonk-Timans en kinderen.  
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Na viering: koffiedrinken achter in de kerk. 

Maandag 4 september: H. Maagd Maria, Moeder van Troost 

19.00-21.00 uur: eerste cursusavond diaconale journalistiek in 
Willibrorduszaal, zie Parochienieuws over inhoud en deelname 

Dinsdag 5 september: H. Teresa van Calcutta 

20.00 uur: parochiekerncommissie  in Willibrorduszaal 

Vrijdag 8 september: Maria Geboorte    geen viering in onze kerk. 

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, 
namelijk in het apocriefe 'Evangelie over 
de geboorte van Maria' (ook wel ‘Proto-
evangelie van Jacobus’ genoemd. 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). 

Zondag 10 september: 23e zondag door het jaar/ Kerkproeverij. 

 10.10 – 10.40 uur: koffiehoek achter in de kerk/ welkom kerkproeverij. 

10.45 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie Buijssen en zang 
van het herenkoor. Liturgische kleur: groen. 

Regionale misdienaarsdag in Goes. Open Monumentenweekend: zaterdag 9 
en zondag 10 september. Dit jaar doen we niet mee aan dit evenement. 
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Kerken in de regio maar ook andere rijksmonumenten zijn wel vrij te 
bezichtigen. 

 

Misintenties: 

ov. echtpaar de Jonge-Louwhoff * lev. Leden Gedurige Aanbidding * ov. fam. 
Hubrecht Smits en Magdalena de Jonge * Jacobus de Hond-Cornelia de 
Hond- van den Dorpel en zoon Sjaak * ov. fam. Vermue-Priem * Marien en 
Leune Rijk en Tonny * Jaap Vermue * Krijn de Jonge * Laurentius Rijk en 
Maria Menheere * Bastiaan de Jonge en Apolonia de Jonge-Hoondert. 
 

Maandag 11 september: 
19.00 -21.00 uur: 2e bijeenkomst diaconale journalistiek in Willibrorduszaal. 
 

Woensdag 13 september: H. Johannes Chrysostomus  
De heilige Johannes Chrysostomus (Grieks: Ιωάννης ο Χρυσόστομος; 
Nederlands (verouderd): Sint-Jan Guldenmond) (Antiochië, 
ca. 345 – Comana, in Pontus, 14 september 407) was een 
beroemd prediker, aartsbisschop van Constantinopel, van 26 
februari 398 tot 403. Hij is een van de kerkvaders en werd 
in 1568 verheven tot kerkleraar. 

Donderdag 14 september: Kruisverheffing 

De oorsprong van het jaarlijks feest van de Kruisverheffing gaat terug tot de kerkwijding 
van de basiliek van het Heilig Graf in Jeruzalem op 13 september 335. Deze kerk werd 
gebouwd in opdracht van Helena, op de plaats waar - volgens de overlevering - het 
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lichaam van Christus tussen kruisdood en verrijzenis was te rusten gelegd meer bepaald 
op de plaats van de gevonden grafkelder, achter Golgotha. Tijdens het jaarlijkse 
kerkwijdingsfeest werd het kruis - waaraan volgens de traditie Jezus geleden had - aan 
het volk getoond. 

Vrijdag 15 september: Onze Lieve Vrouw van Smarten  

Met dit feest gedenkt de Katholieke Kerk de zeven smarten van Maria: 

1. De profetie van Simeon in de Tempel bij het opdragen van Jezus, 
Lukas 2:25-35 

2. De vlucht naar Egypte, Mattheüs 2:13-14 

3. Het zoekraken van Jezus in de Tempel, Lukas 2:42-51 

4. Ontmoeting van Maria met Jezus op weg naar de Calvarieberg 

5. Maria staat onder Jezus' kruis (Stabat Mater), Johannes 19:25-27 

6. Maria omhelst Jezus' dode lichaam na de kruisafneming (zie Piëta) 

7. Jezus wordt begraven, Mattheüs 27:57-66, Markus 15:42-47, Lukas 
23:50-56, Johannes 19:38-42 

 

Zondag 17 september: 24e zondag door het jaar/Vredeszondag 

9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie Buijssen en zang 
van het herenkoor. Liturgische kleur: groen. 

Misintenties:  

Adrie van den Dries * Miny Spelier – de Jonge * Jrgt. Cornelia Vermuë- van Stee * ov. 
ouders Henrikus van en Bulck-Antonia van den Bulck-Goense en ov. fam. * Cornelia Rijk * 
ov. fam. Remijn-Huige * Frans Courtin en Johanna Pieterse * Jrgt. Tilly Vermue-Joossen * 
Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * Pastoor C. C. Kroon * ov. fam. Hubrecht 
Vermuë-de Winter * Frans Pieters * Kees Ars en ov. ouders Marinus Ars-Cornelia Geus en 
fam. * ov. ouders Marinus van Gessel-Serafina Mattens en fam 

OPGAVE MISINTENTIES: U kunt tot dinsdag 5 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:   
september: Annelies van Craenenbroeck 
Burg. Van Horsighstraat 41, tel. 0113-351364.      
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