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LIEF EN LEED:  

OVERLEDEN: 
19 mei: bisschop Huub (Hubertus Cornelis Antonius) Ernst, 100 jaar, 

bisschop van Breda 1967-1992.  

BIJZONDERE COLLECTES:  

04 juni: Week de Nederlandse Missionarissen 

11 juni: Caritas 

DIENSTEN EN VIERINGEN: 

Zaterdag 27 mei: H. Augustinus van Canterbury,                                         
(ook wel Augustinus van Kantelberg) (waarschijnlijk eerste derde 
van de 6e eeuw - overleden 26 mei 604/605), was 
een Benedictijner monnik. Deze rooms-katholieke geestelijke 
wordt als de apostel van de Angelsaksen en als de stichter van 
de Kerk van Engeland beschouwd.  

19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor 

Harrie Buijssen en zang van het dameskoor. Liturgische 
kleur: wit. 

Misintenties:  

Frans Courtin en Johannna Pieterse * Jobina Vette en ov. fam. * Betje, 
Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * ov. Leden Gedurige Aanbidding * 
de meest verlaten zielen * Magdalena Vermue en ov. fam. * Cornelia 
Boonman- van ’t Westende * Jrgt. Adriaan Rijk, Dymphna Lodiers en 
zoon Rinus * Jrgt. Arjaan de Jonge * Jrgt. Kees Geus * Bastiaan Remijn 
en Antonia Rijk * Jrgt. Mina Stokx-Capello * Wim Boonman * Frans 
Rijk. 

 

Zondag 28 mei; 7e zondag van Pasen 
Geen viering in onze kerk. 
09.00 uur: viering te Heinkenszand 
09.30 uur: viering te Ovezande 
10.45 uur: viering te Lewedorp 
11.00 uur: viering te Kwadendamme en Goes 
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Woensdag 31 mei: Bezoek van de Heilige Maagd Maria aan   
                                    Elisabeth. Geen viering in onze kerk. 

 

Vrijdag 2 juni: eerste vrijdag van de maand 

10.30 uur: bijeenkomst/ communiebezoek Theresiahof.  Meer 

informatie via mevr. Ria Hoogesteger-Geijs (351875) 

Zaterdag 3 juni: vooravond van Pinksteren 
19.00 uur: vormselviering vormelingen Pater Damiaan met voorgangers                 
(vormheer) vicaris Wiel Wiertz en pastoraal werker Jeanine Heezemans. Oal 
in uit Ovezande verzorgt de gezangen. 
Geen viering in onze kerk. 

Zondag 4 juni: Pinksteren 
09.00 uur: Viering van Woord en Communie met voorganger 

pastoraal werker Wiel Hacking en zang van het dameskoor. Liturgische kleur: 
rood. 
Misintenties: 

Adrie van den Dries * Frans Pieters * Piet Timmerman en Lucija Stambulac * Miny 
Spelier-de Jonge * Jrgt. Jaap Vermue * Kees Geus en ov. fam. * Betje, Pieter en 
Janna Rijk en ov. ouders * Marinus Boonman en Cornelia Vermue * Fonds Willemse 
* Tilly Vermue-Joossen * Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * 
Martien van Eijkeren-Maria Remijn en fam. * Lauran de Winter en ov. fam. * Jan 
van den Dries-Margaretha Vermue en ov. fam. * ouders van ’t Westende-van 
Eijkeren en ov. fam. * Jacobus Boonman en Johanna Rijk * ov. fam. Remijn-Huige * 

Frans Rijk * Bert de Jonge en ov. fam.  

Na de viering: koffiehoek. Achter in de kerk.  

Zondag 11 juni: H. Drie-Eenheid 

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

Misintenties:  

ov. echtpaar de Jonge-Louwhoff * ov. ouders Marinus Goense-Cornelia Rijk 
en ov. kinderen * Frans Courtin en Johanna Pieterse * lev. Leden Gedurige 
Aanbidding * ov. fam. Hubrecht Smits en Magdalena de Jonge * ov. fam. 
Vermue-Priem * Marien en Leune Rijk en Tonny * ov. fam. Hubrecht Vermuë-
de Winter * Jacobus Hoondert en ov. fam. * Jrgt. Rinus Rijk. 
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OPGAVE MISINTENTIES: U kunt tot dinsdag 30 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 
juni: mevr. Ria Remijn 
          De Winterstraat 12, tel. 0113-404386. 
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. 

 

Vormelingen uit onze parochiekern:  
17 jongeren geven aan gevormd te willen worden; 
waarvan er 10 bij onze parochiekern zijn 
aangesloten. 
Meike Boonman,  Lageweg Nisse 
Roëlle Boonman, Beeldhoeveweg 
Oskar Dubowski, Willibrordusstraat 
Lotte Elstgeest, De Jongestraat 
Zoë Joosen, Deken de Zwagerpad 
Arnoud Mol, ’s-Heerenhoeksedijk 
Jurian Mol, Kokuitseweg Kattendijke 
Marsha Polfliet, De Winterstraat 
Lukas Schrieks, Van ’t Westeindestraat  
Giel Traas, De Jongestraat 

Wij wensen hen allen een goede start toe van een nieuwe periode van ‘geloof en 
betrokkenheid’ waarin hopelijk onze kerk en vieringen een vaste plaats behouden. 

 

KERKSNUFFEL 
O p zondag 18 juni tussen 10.00 – 17.00 
uur is er weer jaarmarkt rond onze kerk 
en de dames van de Kerksnuffel zijn 
natuurlijk weer van de partij. De 
afgelopen periode hebben zij al veel 
spulletjes mogen ontvangen, maar heeft 
u nog goederen waarop u uitgekeken 

bent, dan kunt u hen nog verblijden. 
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Levertijden: 
Zaterdag 3 en 10 juni: tussen 11.00 – 12.00 uur: Gebroeders Rijk (loods ’s-
Heerenhoeksedijk) 
Zaterdag 17 juni: tussen 11.00 – 12.00 uur bij de tent, naast de kerk. 
Let op: geen elektrische apparaten, geen boeken of zware meubels.  Neem 
anders vooraf contact op met mevr. Corrie Hoondert-Paree, tel. 35489 of 
vraag tijdens de koffiehoek (zondag 4 juni) wat & hoe aan de dames: Annie 
de Jonge-Raas, Jo Martens-Bal, Corrie Vreugdenhil of Thea van den Dries-van 
Huffel. 
 

PUBLICATIES  
Het zal u wellicht zijn opgevallen dat wij bij de 
lijst van ‘LIEF en LEED’ soms namen slechts 
eenmaal vermelden, terwijl andere namen zes 
weken genoemd worden. De reden: indien een 
overledene een parochiaan is van onze 
geloofskern en via het pastoraal centrum melding maakt van overlijden en 
uitvaart, dan wordt deze overledene zes weken lang genoemd. Het maakt 
niet uit, of men kiest voor een begrafenis of een crematie. 
Men kan echter ook kiezen voor een stil/ besloten afscheid, met of zonder 
uitvaartdienst en al of niet een laatste rustplaats op ons kerkhof.  In deze 
situatie vermelden wij eenmalig het sterfgeval en de activiteit op ons 
kerkhof. 
Contact via het pastoraal centrum Goes blijft voor ons de sleutel tot 
publicatie. Indien wij geen officiële melding ontvangen, nemen wij bewust 
geen namen of vermelding op in dit blad.  
 
COLLECTE NEDERLANDSE MISSIONARISSEN /pinksteractie 

Iedere dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en 
missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en 
armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële ondersteuning van de 
Week Nederlandse Missionaris (WNM). Gesterkt door deze uiting van 
solidariteit, zetten zij zich met overgave in voor anderen. 
De steun van donateurs is onmisbaar. In een jaarlijkse campagne brengen we 
missiewerk onder de aandacht bij Nederlandse parochies.  
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