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LIEF EN LEED:  

OVERLEDEN: 
03 april:  Apolonia  Boonman- de Baar. 
29 april: Marinus van de Vrie, 92 jaar, gehuwd met Cornelia Jannetje den 

Engelsman, verbleef in Theresiahof en is op 5 mei op ons kerkhof 
begraven. 

02 mei: Pater Kees Nijsten, missionaris Oblaat van Maria, 97 jaar. Hij verbleef 
de laatste periode in Nijmegen. Zijn uitvaart is op dinsdag 9 mei om 
11.00 uur te Nijmegen, waarna graflegging te Cuyk. 

 

BIJZONDERE COLLECTES:  

07 mei: Roepingenzondag 

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). 

14 mei: Caritascollecte- kerkradio 

DIENSTEN EN VIERINGEN: 

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 * 
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Martien van Eijkeren-Maria Remijn en fam. * ov. fam. Hubrecht 
Vermuë-de Winter * Hugo Ars-Magdalena Ars-Rijk en zoon Bertus . 

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

Maandag 8 mei: H. Maagd Maria, middelares van alle genade 

20.00 uur: overleg werkgroep Pater Damiaanviering, Willibrorduszaal. 

Dinsdag 9 mei: start Avondvierdaagse bij Patrijzenkantine 

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.  

Donderdag 11 mei: HH. Odo, Majolus, Odilo, Hugo en 
Zalige Petrus de Eerbiedwaardige (abten van Cluny). 

19.00 uur: bijeenkomst in dagkapel vanwege Mariamaand. 

Vrijdag 12 mei: H. Pancratius van Rome  

Hij onderging de marteldood tijdens de vervolgingen onder keizer 
Diocletianus. (303 na Christus). Hij zou op dat moment pas veertien jaar 
geweest zijn. De plaats van zijn terechtstelling lag in het oude Rome aan de 
Via Aurelia. 

19.00 uur: start Vormselweekend in en rond pastorie Ovezande. 17 

jongeren komen hier samen en bereiden zich voor op het vormsel. Om 17.30 
uur op zaterdagmiddag sluiten zij met een eenvoudige viering in de kerk daar 
de samenkomst af. 

Zaterdag 13 mei: H. Maagd Maria van Fatima; achterin  de kerk vindt u een 

speciaal gebedskaartje vanwege het 100-jarig jubileum van de verschijningen tussen 13 
mei – 13 oktober 1917 in Fatima (Portugal) 
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 Tevens feestdag van: H. Servatius, H. Maria Maagd van Hulp/van het heilig 
Sacrament 

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. 

Maandag: 15 mei: H. Matthias.  

Over Matthias horen we voor het eerst in de Handelingen van de Apostelen. 
Jezus is teruggekeerd naar de Vader in de hemel. Nu staan de leerlingen voor 

de opgave zijn opdracht over te nemen. Eén van hen, Judas, heeft Jezus 
verraden en vervolgens zelfmoord gepleegd. Het eerste wat ze doen is een 
opvolger voor hem aanwijzen. De kandidaten moeten aan zeer bepaalde 

voorwaarden voldoen. Petrus, die de leiding neemt, formuleert het als 
volgt: '"Dus moet één van de mannen die tot ons gezelschap behoorden 

gedurende de tijd dat de Heer onder ons verkeerde, te beginnen bij het 
doopsel van Johannes tot de dag waarop Hij van ons werd weggenomen, met 
ons een getuige worden van zijn verrijzenis." Men stelde er twee voor: Josef, 

ook Barsabbas geheten, bijgenaamd Justus (= de rechtvaardige), en Matthias. 
Toen baden zij als volgt: "Gij Heer, die aller harten kent, wijs degene aan die 
Gij van deze twee hebt uitverkoren om de plaats te bezetten in dit dienstwerk 

en apostelambt, waaraan Judas ontrouw werd om heen te gaan naar zijn 
eigen plaats." Toen liet men hen loten en het lot viel op Matthias. Hij werd 
toegevoegd aan de groep van de elf apostelen.' 

[Handelingen der Apostelen 01,21-26] 

Uit dit relaas mogen we dus opmaken dat Matthias van het begin af aan tot de 
kring van Jezus behoorde. Volgens sommigen maakte hij deel uit van de (twee-en-

)zeventig die door Jezus op zijn tocht naar Jeruzalem vooruit werd gestuurd (Lukas 

10,01). 

Dinsdag 16 mei: H. Ubaldus van Gubbio ( bisschop, Italië, 1192) 

19.00 uur: Mariaviering met medewerking van leden Liturgische 

Werkgroep en basisschoolkinderen. Het dameskoor zorgt voor passende 
gezangen. 
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OPGAVE MISINTENTIES: U kunt tot dinsdag 9 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. Wij komen graag op bezoek, na het maken van een afspraak. 

 
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. 

 

Vastenactie 

Hartverwarmend waren de Paasvieringen op Witte Donderdag in de Don Boscoschool, 
waarbij medewerksters van de Stichting Netherlands Sri Lanka aanwezig waren. 
Groep 1 en 2 zamelden lege flessen in. Met maar liefst 387 flessen leverde dat € 100 op. 
De groepen 3 t/m 5 verkochten Franse geraniums en dat leverde een nettobedrag van € 558 
op. Tijdens hun gezamenlijke Paasviering werd dit aan de medewerksters van de stichting 
overhandigd. Bij het horen van de bedragen kregen zij kippenvel. Ook gaven de kinderen een 
paar grote enveloppen mee met daarin door henzelf gemaakte tekeningen voor de kinderen 
in de 3 kinderhuizen. De groepen 6 en 7 hadden weer een heel andere opdracht. Zij deden 
tegen betaling allerlei klusjes bij mensen thuis. 
Dinsdag was groep 8 de hele dag te zien op het schoolplein. Het was prachtig weer en zij 

waren bezig met het voorbereiden van een diner. Op dinsdag en woensdagavond konden 

mensen tegen betaling van € 10 genieten van een geweldig diner. De klusjes en de diners 

leverden maar liefst € 1246,45  . Daarnaast overhandigden zij ook een grote enveloppen met 

groeten aan de kinderen in de kinderhuizen.  De medewerksters van de Stichting 

Netherlands Sri Lanka mochten daardoor een mooi bedrag in ontvangst nemen van in totaal 

€ 1904,45. Caritas heeft dit jaar gekozen hun vastenactie te koppelen aan dat van de Don 

Boscoschool i.p.v. te kiezen voor het project van het Bisdom. We zijn een kleine 

gemeenschap en dit is een prachtig doel waarbij mensen uit de directe omgeving betrokken 

zijn. De  vastenactie voor dit project in de kerk bracht € 496,26 op ( € 203,26 uit 2 collectes 

en € 293  in de “kerkjes “achterin de kerk.  De Bisschoppelijke Vastenactie  in Theresiahof 

bracht € 61,35 op.  

Namens Caritas: Dank allen voor uw gift. 
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