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LIEF EN LEED:  

OVERLEDEN:  

09 augustus: Maria Johanna Stokx-Bal 

DIENSTEN EN VIERINGEN: 

Zaterdag 26 augustus:  
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie Buijssen en 

zang van het dameskoor. Liturgische kleur: groen. 

Misintenties:  

ov. echtpaar de Jonge-Louwhoff * Adriaan Goense-Elena Ars en ov. 
fam. *  Laurentius Boonman-Vermue en ov. kinderen * Jobina Vette en 
ov. fam. * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * Piet Timmerman 
en Lucija Stambulac * ov. Leden Gedurige Aanbidding * de meest 
verlaten zielen * Magdalena Vermue en ov. fam. * Jan en Leune van ’t 
Westende en ov. fam. * Nicolaas Boonman en Elisabeth de Jonge * 
Frans Pieters * Leny de Winter-Vermue * Piet Remijn en ov. fam. 

 

Zondag 27 augustus: 21e zondag door het jaar/ 
H. Monica 
Monica van Hippo (Thagaste, ca. 333 – Ostia, oktober 387) is een christelijke heilige, de 
moeder van Augustinus van Hippo. 

Monica werd in Thagaste geboren in een Berbers gezin. Ze werd christelijk opgevoed en 
trouwde een oudere, heidense man met de naam Patricius. Hij was een man met veel energie, 
maar ook driftig en overspelig. Volgens Augustinus sloeg hij Monica vaak. Ook haar 
schoonmoeder keerde zich tegen haar en veroorzaakte vele problemen. 

Monica daarentegen ging dagelijks naar de kerk en probeerde geduldig te zijn. Zij zei vaak 
tegen andere vrouwen die slechte huwelijken hadden: "Als je je tong in bedwang kunt houden, 
wordt niet alleen de kans om geslagen te worden minder, maar kun je misschien uiteindelijk je 
man verbeteren." Uiteindelijk lukte het haar om haar schoonmoeder voor zich te winnen, de 
agressie van haar man te kalmeren en hem zelfs te bekeren tot het christendom. 

Geen viering in onze kerk; wel te Heinkenszand (9.00 uur). Ovezande ( 9.30 
uur), Lewedorp ( 10.45 uur) of Kwadendamme/Goes ( 11.00 uur) 

Maandag 28 augustus: H. Augustinus Augustinus van Hippo (Latijn: 

Aurelius Augustinus Hipponensis), ook wel Sint-Augustinus genoemd, (Thagaste, 13 
november 354 – Hippo, 28 augustus430) was bisschop van 
Hippo, theoloog, filosoof en kerkvader. 
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Dinsdag 29 augustus: marteldood van de H. Johannes de Doper 

20.00 uur: parochiebestuur-vergadering te Goes 

Vrijdag 1 september: eerste vrijdag van de maand 

10.30 uur: bijeenkomst- communiebezoek in Theresiahof. Wilt u deelnemen, 

neem dan contact op met mevrouw Ria Hoogesteger-Geijs, tel. 351875. 

Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping 

Paus Franciscus roept parochies en 

gemeenschappen wereldwijd op om voortaan 

op 1 september, onder bescherming van de 

patroonheilige Franciscus van Assisi, een 

'Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de 

Schepping' te vieren. Hij lanceert zijn oproep in  
een brief aan kardinaal Peter Turkson, de 

voorzitter van de Pauselijke Raad 'Justitia et 

Pax', en kardinaal Kurt Koch, de voorzitter van 

de Pauselijke Raad ter bevordering van de 

Eenheid van de Christenen. 

 

In de brief, die vanmorgen door de persdienst van het Vaticaan publiek werd gemaakt, 

beklemtoont Paus Franciscus dat ook Christenen een rol moeten spelen bij de bestrijding 

van de ecologische crisis. Daarbij is de herontdekking van onze zorg voor de schepping 

en de manier waarop Jezus heeft geleefd van fundamenteel belang. 

 

Verwijzend naar zijn encycliek Laudato Si' herhaalt Paus Franciscus de oproep voor een 

'ecologische bekering'. "De jaarlijkse wereldgebedsdag voor het behoud van de 

Schepping geeft individuele gelovigen en gemeenschappen de kans op een 

herbevestiging van hun roeping als hoeder van de schepping. Het is een gelegenheid om 

God te danken voor zijn prachtige werk dat hij aan onze zorg heeft toevertrouwd en om 

te smeken voor zijn hulp voor de bescherming van de Schepping." 

 

Paus Franciscus vestigt er nog de aandacht op dat de orthodoxe kerken op initiatief van 

de oecumenische patriarch al langer op deze dag een 'Wereldgebedsdag voor de 

Schepping' vieren. "Deze gemeenschappelijke viering biedt ons een belangrijke kans om 

te getuigen van onze eenheid met onze orthodoxe broeders en zusters. Wij leven in een 

tijd waarin alle Christenen met dezelfde belangrijke uitdagingen worden geconfronteerd, 

waarop wij ook samen moeten reageren om meer geloofwaardig en efficiënter te zijn." 

Paus Franciscus spreekt nog de hoop uit dat ook andere kerken en initiatieven van de 

Wereldraad van Kerken zich hierbij aansluiten. 
Zondag 3 september: 22e zondag door het jaar/                                              
H. Gregorius de Grote 

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

Zondag 10 september: 23e zondag door het jaar 

10.45 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie Buijssen en zang 
van het herenkoor. Regionale misdienaarsdag in Goes. Kerkproeverij. Voor 
verdere informatie zie verderop in dit blad. 

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. 
Open Monumentenweekend: dit jaar doen we niet mee aan dit evenement. 
Kerken in de regio maar ook andere rijksmonumenten zijn wel vrij te 
bezichtigen. 

OPGAVE MISINTENTIES: U kunt tot dinsdag 29 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.                        
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ZIEKENBEZOEKGROEP:  augustus: Marlies Westdorp,                     
Kapelaan Koningstraat 11,  tel. 0113-352387 
September: Annelies van Craenenbroeck 
Burg. Van Horsighstraat 41, tel. 0113-351364.      
 
Dit jaar is het thema van de startzondag 'een open huis'. 
Hiermee sluit de startzondag aan bij de landelijke 

campagne Kerkproeverij die kerken uitnodigt begin september de deuren wagenwijd 
open te zetten voor nieuwe mensen. Een open huis zijn is immers een eerste voorwaarde 
om gasten zich welkom te laten voelen in de kerk.  

We gaan iets nieuws doen! In het weekend van 9 en 10 september 2017. Alle kerken 
samen. Wat heel erg voor de hand ligt en wat we misschien al veel eerder hadden moeten 
doen. Wat in Engeland en de VS al jaren een bewezen succes is. Namelijk, gewoon iemand 
uitnodigen om mee te gaan naar de kerk. Om het geloof te 'proeven'. Want waarom zou 
je datgene wat voor jou waardevol is alleen voor jezelf houden?  

Maar het hangt van jou af, of jij het durft. Om op je collega, buurman, vriend, of familielid 
af te stappen en te zeggen: “Hé, ga je met me mee?” Gewoon voor een keertje. Wie weet 
welke uitwerking het gaat hebben. Het gaat om het uitnodigen, dat we dat weer leren. En 
inderdaad, misschien zegt diegene: ik kom niet. Maar dan hebben we de uitnodiging wel 
gedaan. En dat telt. 

Speciaal voor de deelnemende Rooms-Katholieke 
parochies brengt uitgeverij Adveniat nu een boekje uit, 

bedoeld om uit te delen aan de genodigden. Het boekje krijgt de 
titel ‘Rooms-Katholiek in deze tijd’. Het gaat in op verschillende 
vragen die de gasten kunnen hebben als ze voor het eerst in 
lange tijd weer een keer mee gaan naar de Kerk, zoals: Wat 
inspireert je? Hoe is het om Rooms-Katholiek te zijn? Wat 

gebeurt er tijdens de eucharistie? Wat betekent geloof voor de samenleving? Het boekje 
krijgt een imprimatur van mgr. Hans van den Hende, de voorzitter van de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie, die onder meer het voorwoord schrijft. Wilt u meedoen, laat het 
ons weten, zodat wij u van dienst kunnen zijn.     

PAROCHIENIEUWS Tot 3 september a.s. kunt u kopij inleveren voor dit blad; wij 

zouden het erg fijn vinden als we ook meningen of wetenswaardigheden uit onze 
parochiekern zouden kunnen vermelden. Uiteraard moet er wel een kerkelijke binding of 
betekenis zijn, om te voorkomen dat allerlei verenigingsnieuws wordt opgenomen. 
Hiervoor is namelijk een alternatief: de dorpskrant die regelmatig verschijnt en belang 
hecht aan dorpszaken.  Wilt u reageren, stuur uw mening of kopij naar 
parochienieuws@zeelandnet.nl en wij laten weten of het geplaatst kan worden. 
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