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LIEF EN LEED:  

OVERLEDEN: 
21 maart: Antonia Apolonia van den Bulck-Goense. 

24 maart: Franca van Dongen. 

03 april: Apolonia  Boonman- de Baar. 
 

BIJZONDERE COLLECTES:  

07 mei: Roepingenzondag 

14 mei: Caritascollecte- kerkradio 

DIENSTEN EN VIERINGEN: 

Zondag 30 april: derde zondag van Pasen 

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

Misintenties:  

ov. ouders Frans Traas-Apolonia Moison en ov. fam. * Laurentius Boonman-
Vermue en ov. kinderen * Frans Courtin en Johanna Pieterse * Piet 
Timmerman en Lucija Stambulac * de meest verlaten zielen * Jan van den 
Dries-Margaretha Vermue en ov. fam. * Adriaan Hoondert * 
Nicolaas Boonman en Elisabeth de Jonge. 

Maandag 1 mei: H. Jozef, de arbeider  

Geen viering in onze kerk. 

MISSIETHUISFRONT: ons voormalige dorpsgenoot Pater 

Marinus Nijsten gaat per 1 mei met emeritaat en zal zijn 
missiepost in Onverdacht/Billiton (Suriname) verlaten. Hij keert 
terug naar Nederland en zal zich waarschijnlijk in onze 
provincie gaan vestigen.  

Dinsdag 2 mei: H. Athanasius (bisschop en kerkleraar) 

20.00 uur: parochiebestuursvergadering te Goes 
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Woensdag 3 mei: HH. Filippus en Jakobus (apostelen) 

Donderdag 4 mei:  

19.00 uur: samenkomst Rozenkrans- start meimaand- Mariamaand, o.l.v. 
Maria Bornhijm. Plaats: dagkapel (mortuarium). 

20.00 uur: Nationale Dodenherdenking. 2 minuten stilte. 

 

Vrijdag 5 mei: Bevrijdingsdag  

Eerste vrijdag van de maand-  10.30 uur communie Theresiahof.  Meer 
informatie via mevr. Ria Hoogesteger-Geijs, tel. 0113-351875. 

Zaterdag 6 mei: H. Dominicus Savio  

Zondag 7 mei: Vierde zondag van Pasen- Roepingenzondag 

09.00 uur: Eucharistieviering met voorganger pastor Harrie Buijssen en zang 
van het herenkoor. Liturgische kleur: wit. 

Misintenties: 

Miny Spelier-de Jonge * Frans Pieters * echtpaar de Jonge-Louwhoff * 
fam. C. Boonman-van Stee en Verdonk * Clasina en Josina Boonman * 
ov. Leden V.O.K. * Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * 
Martien van Eijkeren-Maria Remijn en fam. * Lauran de Winter en ov. 
fam. * ov. fam. Hubrecht Vermuë-de Winter * Hugo Ars-Magdalena 
Ars-Rijk en zoon Bertus . 

Geef vrijheid 

door 
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Na afloop: koffiehoek,  KAARTVERKOOP- KERKSNUFFEL: Op die dag 

staan de dames van de Kerksnuffel weer achter in de kerk met bijzondere 
wenskaarten. U bent van harte welkom! 
 

Het thema van Roepingenzondag  

Paus Franciscus koos het thema van deze de 54ste Wereldgebedsdag 
voor roepingen. Alle christenen en in het bijzonder priesters, diakens 
en religieuzen delen in de zending van Jezus. Jezus zelf spreekt over 
zijn zending in de synagoge met de woorden van Jesaja: “De geest 
des Heren is over mij gekomen, omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft 
mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, aan 
gevangenen hun vrijlating bekend te maken, en aan blinden, dat zij 
zullen zien; om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een 
genadejaar af te kondigen van de Heer” (Lucas 4, 18-19). 

10.30 – 12.00 uur: bijeenkomst voorbereiding  eerste 
communicanten    (Willibrorduszaal) 

Maandag 8 mei:  

20.00 uur: overleg werkgroep Pater Damiaanviering, Willibrorduszaal. 

Woensdag 10 mei: H. Damiaan de Veuster, patroon van onze parochie 

Deze feestdag wordt op 8 oktober in onze kerk gevierd door de gehele 
parochie. Mededelingen volgen later.  

Zondag 14 mei: 5e zondag van Pasen- Moederdag 

10.45 uur: Viering van Woord en Communie, verzorgd door de Liturgische 
werkgroep. Zang van het dameskoor. 

Misintenties: 

Adrie van den Dries * Frans Courtin en Johanna Pieterse * Piet Timmerman 
en Lucija Stambulac * lev. Leden Gedurige Aanbidding * ov. fam. 
Vermue-Priem * Jeroen Vette-Jozina Rijk en Pieter Vette * Mattie 
Boonman-van Eijkeren en ov. fam. * Corrie Traas-Stokx. 
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OPGAVE MISINTENTIES: U kunt tot dinsdag 2 mei 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:    
mei: mevr. Nel de Winter-Roks 
          Lange Noordweg 2, tel. 0113-351852 
Kent u iemand die we mogen verrassen met een ziekenbezoek? 

Neem gerust contact op. 
 
PAASKAARS 2016 
Misschien heeft u een bijzondere herinnering aan het afgelopen jaar en wilt 

u dit verbinden met de paaskaars van 2016 uit onze kerk. De kaars is te 
koop voor een redelijke prijs. Meer informatie via secretariaat of 
kasbeheerder Henk Postema. 

 
Op dinsdag 16 mei is er Marialof om 19.00 uur in onze kerk, verzorgd door 

de liturgische werkgroep met zang van het dameskoor en bijdragen 
van basisschoolleerlingen. 

 
LINTJESREGEN  

Op woensdag 26 april 
werd ik onder 
´voorwendselen´ naar 
Heinkenszand 
gelokt…Rond tienen 
werd ik naar de 
Raadsboerderij geleid, 
waar velen (voor mij 
bekenden) zaten te 
wachten. 
Verbazing en blijdschap 
waren sleutelwoorden.  
 

Ik wil iedereen bedanken die mij deze eer gunde en via kaart of mail me feliciteerde. 
 
Richard Gielens 
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