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LIEF EN LEED  
Overleden:  

31 mei: Pieter Marinus Goense. 

Bijzondere collectes:                                                                                         
2e collecte/ ook al is het aantal kerkgangers beperkt; we stellen de doelen wel beschikbaar: 

11 juli: bedankje vrijwilligers  

De parochiekerncommissie heeft in februari meer dan 80 
vrijwilligers in onze kern een gebedenboekje aangeboden. De 
kosten waren voor 
ons geen reden dit 
bedankje 
beschikbaar te 
stellen. We willen u 
echter vragen een 
kleine bijdrage te 
schenken om het 

budget voor deze post  weer aan te vullen; 
elke kleine gave wordt enorm gewaardeerd. 

Vrijwilligers laten zien dat een kerk meer is dan een gebouw waar je eenmaal per week 
kunt samenkomen. Velen  geven onze kerk en omgeving een bewijs van 
vitaliteit/levenslust die ze zelf allereerst extra uitstralen. Dank hiervoor! 

18 juli: restauratiefonds kerk: regelmatige controle door 

Monumentenwacht/Cultureel Erfgoed Zeeland leert ons dat ons kerkgebouw in redelijke 
staat verkeert,  maar op een aantal punten herstel verdient. De kerncommissie moet 
echter kritisch kijken naar de uitgaven en kan enkel hoogst noodzakelijke euvels 
aanpakken. In sommige gevallen blijft voor de kerkbezoeker en voorbijganger een minder 
fraai ogende voordeur, pilaarvoet of scheurend plafond over…..Via deze aparte 
‘stroppenpot’ proberen we in het oog springende zaken aan te pakken. Mogen we op uw 
steun (blijven) rekenen? 

24 juli: Kerk-TV. Het belang van kerkelijk vieren ‘overal’ is bekend, 

VIERINGEN EN DIENSTEN IN ONZE PAROCHIE 
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Zondag 11 juli: 15e zondag door het jaar 
10.45 uur: viering van Woord en Communie/ terugkomviering 
Eerste Communicanten, verzorgd door leden van de liturgische 

werkgroep; zang door leden Missicanto. Thema: ‘Op weg gezet’. De vier 
kinderen die op 2e pinksterdag hun eerste communie deden, helpen mee in 
de viering. Vanaf 10.00 uur hebben ze hun afsluitende les in de parochiezaal 
met als thema: ‘de familie van de kerk’. 
 
Misintenties:  
Ad Rijk-Smits * echtpaar de Jonge-Rijk en dochter Jo * Frans Courtin en 
Johanna Pieterse * Levende Leden Gedurige Aanbidding * ov. fam. Vermue-
Priem * Krijn de Jonge * Pieter Vette, Jeroen Vette en Jozina Rijk * Mini 
Spelier-de Jonge. 

Dinsdag 13 juli:  

Repetitie dames- en herenkoor in de kerk. 
 

Donderdag 15 juli: H. Bonaventura 
 
14.00- 17.00 uur: prikactie huisartsendienst in onze kerk. 
19.30 uur: gezellige samenkomst Missicanto in/rond parochiezaal 

 
Vrijdag 16 juli: H. Maagd Maria van de berg Karmel 
Parochienieuws nr. 5 komt uit! 

 
Zondag 18 juli: 16e zondag door het jaar 
09.00 uur: viering van Woord en Communie; verzorgd door leden van 

de liturgische werkgroep en zang/orgelspel. Thema: ’Rust wat uit’ 
 
Misintenties:  
Cornelia Rijk * Leendert Bergwerff en Dien Bergwerff-Raas * ov. fam. 
Remijn-Huige * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * Laurentius 
Rijk en Maria Menheere * Marinus van Stee en Johanna Almekinders. 
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Donderdag 22 juli: H. Maria Magdalena 
Patroonheilige van de parochiekern te Goes. 

In het Catharijneconvent in Utrecht loopt 

momenteel een tentoonstelling. De vele 
gezichten van Maria Magdalena… 

Ontmoet de mysterieuze Maria Magdalena 
en haar vele gezichten: van kroongetuige, 
zondares tot feminist. Ze wordt 
geassocieerd met de vermenging van 
seksualiteit, sensualiteit en zonde; een 
baken van hoop en een feministisch icoon. 
En was ze nu wel of niet getrouwd met 
Jezus? Voor het eerst krijgt ze haar eigen 
tentoonstelling. Ga mee op 
ontdekkingstocht langs historische 
bronnen, indrukwekkende schilderijen, 
hedendaagse beeldende kunst en populaire 
cultuur. Sta oog in oog met Maria 
Magdalena, en ontrafel haar beeldvorming  

16.00 – 17.00 uur: prikactie huisartsen in onze kerk. 
19.30 uur: repetitie Missicanto. 
 

Vrijdag 23 juli: H. Brigitta. 
 

 start zomervakantie basisschool 
 

Zaterdag 24 juli: H. Christoffel Christoffel of 

Christoforus is een heilige in de rooms-katholieke kerk en de 
oosters-orthodoxe kerken. Christoffel geldt als een 
belangrijke heilige die in vele landen en perioden vereerd 
werd en wordt. Zijn naamdag is 24 juli. In 1969 is hij echter door het Vaticaan 
afgevoerd van de Heiligenkalender. We kennen hem vooral als patroon van 
de reizigers. In veel auto’s vind je beeltenissen van hem terug.  We wensen 
alle vakantiegangers een behouden reis toe! 

19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Paul Verbeek en 

zang van Missicanto. Liturgische kleur: groen.                                                             
Thema: ‘delen = vermenigvuldigen’. 
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Misintenties: 
Albert Rijk * Jobina Vette en ov. fam. * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * 
Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * Frans Courtin en Johanna Pieterse 
* ov. Leden Gedurige Aanbidding * de meest verlaten zielen * Cornelia 
Boonman-van ’t Westende * Magdalena Vermue en ov. fam. * Frans Pieters. 

Zondag 25 juli: 17e zondag door het jaar 
Geen viering in onze kerk. Wel vieringen te: 

Heinkenszand: 9.00 uur – Ovezande: 9.30 uur- Lewedorp: 10.45 uur- 
Goes/Kwadendamme: 11.00 uur. 
 

GOED OM TE WETEN: (bericht van de Rijksoverheid) 

Naar de kerk, moskee, synagoge of ander gebedshuis 

Mensen mogen samenkomen voor hun geloof of levensovertuiging. Wel 
moet u 1,5 meter afstand houden tot mensen die niet uw huisgenoten zijn. Er 
is geen verbod op zingen. 

1,5 meter afstand houden: U mag met anderen samenkomen voor geloof of 
levensovertuiging. U houdt hierbij 1,5 meter afstand tot mensen die niet uw 
huisgenoten zijn. Hierop is een aantal uitzonderingen: 

• Jongeren tot en met 12 jaar hoeven geen afstand te houden tot elkaar 
en tot andere mensen. 

• Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven onderling ook geen afstand 
te houden. Zij houden wel afstand tot mensen van 18 jaar en 
ouder. Gezien de laatste ontwikkelingen zou men deze maatregel met 
extra zorg willen bezien. 

Zang tijdens bijeenkomsten: Er is geen verbod op zingen. 

Corona en vrijheid van godsdienst of levensovertuiging 

Er is regelmatig overleg met de verschillende koepels van 
geloofsgemeenschappen in Nederland. De koepels maken zelf afspraken over 
maatregelen in de kerk, moskee, synagoge of een ander gebedshuis om 
verspreiding van het coronavirus te voorkomen en dragen deze afspraken uit naar 
hun achterban. Veelal sluiten de koepels aan bij de overheidsmaatregelen.  
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