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LIEF EN LEED:  

DOOP: 
16 juli: Matthijs (Abraham Huib Jan) Kamerling, zoon van Robbin en Brigitte 
Kamerling-de Jonge, Kruizemuntstraat 3 Heinkenszand. 

OVERLEDEN: 
22 juni: Catharina Pompernolle- Moison. 
 

BIJZONDERE COLLECTES:  

DIENSTEN EN VIERINGEN: 

Zondag 16 juli: 15e zondag door het jaar 

9.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie Buijssen en zang 
van het dameskoor. 

Misintenties:                                                                                                             
Jrgt.Frans  Pieters * Jrgt. Miny Spelier-de Jonge * Cornelia Rijk * ov. fam. 
Remijn-Huige * Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë-van Stee * echtpaar de 
Jonge-Rijk en dochter Jo * Jaap Vermue *  Pieter Vermue-Adriana 
Rentmeester en ov. fam. * Tilly Vermue-Joossen  * Jrgt. Rinus Moison.  
 
15.00 uur: Viering van Woord en Gebed/doop Matthijs Kamerling; doopheer 
is pastor Harrie Buijssen. 
 

Dinsdag 18 juli: H. Odilia  

De heilige Odilia was een dochter van hertog Eticho I uit de Elzas en van 
Bersinda en een zuster van de H. Roswinda. Odilia werd blind geboren en 
door haar familie verstoten en ondergebracht bij een familie op het 
platteland. 

Donderdag 20 juli: H. Apollinaris, bisschop en martelaar. 

Zaterdag 22 juli: H. Maria Magdalena 

Magdalena betekent: van, uit Magdala. Magdala of Migdal of Magadan was een stadje op 
de westelijke oever van het Meer van Tiberias. Lucas noemt haar niet gewoon Maria 
Magdalena, maar zegt "Maria, die Magdalena genoemd wordt". 
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De Bijbel geeft niet veel informatie over haar. Ze wordt 
reeds vermeld in Lucas 8:2, waar staat dat Jezus haar 
bevrijdde van zeven duivelse geesten. 

Zij volgde Jezus vanuit Galilea naar Jeruzalem en was 
aanwezig bij de kruisiging (Marcus 15:40, Matteüs 27:56, 
61 en Johannes 19:25) en de graflegging (Marcus 15:47 en 
Mattheus 27:61). In Johannes 20:1-18 staat dat zij de 
opstanding van Jezus heeft meegemaakt en dat zij de 
eerste was die hem zag na zijn opstanding. 

Op 10 juni 2016 heeft de Congregatie voor de Goddelijke 
Eredienst en de Discipline van de 
Sacramenten aangekondigd dat de verplichte gedachtenis 
van de heilige Maria Magdalena op 22 juli wordt verheven 
tot een Feest. In haar desbetreffende brief vermeldt deze 

Congregatie onder meer dat de H.Thomas van Aquino haar al Apostel van de 
Apostelen noemde. (Immers volgens de christelijke Bijbel in het Nieuwe Testament is 
Jezus het eerst aan haar verschenen en heeft haar bij deze verschijning gezegd: "Ga naar 
mijn broeders en zeg hen: Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw 
God." (Joh. 20,1-18)). Paus Franciscus heeft deze verheffing bepaald als passend in het 
heilig jaar van de Barmhartigheid. 

19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastoor Fons van 
Hees en zang van het dames-en herenkoor. 

Misintenties:   

Jobina Vette en ov. fam. * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * 
Frans Courtin en Johanna Pieterse * Cornelis Goense en ov. fam. * ov. 
Leden Gedurige Aanbidding * Magdalena Vermue en ov. fam. * 
Cornelia Boonman-van ’t Westende * Adriaan Nagelkerke en ov. fam. * 
Frans Rijk * Kees Ars en ov. ouders Marinus Ars-Cornelia Geus en fam. 
* ov. ouders Marinus van Gessel-Serafina Mattens en fam. * Arjaan de 
Jonge * Janus Raas-Francina Traas en dochter Plonie. 

Zondag 23 juli: 16e zondag door het jaar/ H. Birgitta 

Geen viering in onze kerk; wel te Heinkenszand ( 9.00 uur), Ovezande ( 9.30 
uur), Lewedorp ( 10.45 uur), Kwadendamme en Goes ( 11.00 uur). 
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Maandag 24 juli: H. Theresia van het kind Jezus/ H. Christoffel 

Theresia werd geboren in het Franse Alençon als dochter 
van Louis Martin en Marie-Azélie Guérin. Op haar tiende 
werd ze ernstig ziek totdat het Mariabeeld op 13 
mei boven haar bed naar haar glimlachte, waarna ze 
volledig genas. Al op jonge leeftijd voelde ze dat het haar 
roeping was God te dienen. Ze was uitzonderlijk vroom, 
maar stond ook bekend om haar wilskracht en gevoel 
voor humor. Ze besloot in te treden bij de orde van de 
ongeschoeide Karmelietessen in Lisieux (Normandië) 
waar twee zussen van haar, onder wie haar lievelingszus 
Pauline, al eerder waren ingetreden (een derde zus zou in 
1894 volgen). Op haar vijftiende trad zij, met toestemming 
van haar bisschop en moeder-overste daadwerkelijk in bij 
de orde, na zelfs tot bij paus Leo XIII om een uitzondering 
gevraagd te hebben vanwege haar leeftijd (de paus 
antwoordde "Als God het wil"). In 1890 deed zij 

haar professie en in 1893 kreeg zij de zorg over de novicen toebedeeld. Op aanwijzingen 
van haar zus, die op dat moment tevens overste was, begon zij in 1895 met het 
opschrijven van haar levensverhaal. In 1896 werd tuberculose bij haar geconstateerd. Ze 
stierf op 24-jarige leeftijd aan de ziekte. Theresiahof is naar haar vernoemd! 

Dinsdag 25 juli: H. Jakobus, apostel 

Woensdag 26 juli: HH. Joachim en Anna, ouders van H. Maagd Maria 

Donderdag 27 juli: Zalige Titus Brandsma, priester en martelaar. 

Zaterdag 29 juli: H. Marta, H. Maria en Lazarus, vrienden van Jezus. 

Zondag 30 juli: 17e zondag door het jaar 

09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie Buijssen en 

zang van het herenkoor. Liturgische kleur: groen. 

Misintenties: 

Echtpaar De Jonge-Rijk en dochter Jo * de meest verlaten zielen * Jrgt. 
Lauran de Winter * Wilhelmina Corstiaanse * Adriaan Hoondert * Krijn 
de Jonge * Laurentius Rijk en Maria Menheere * Nicolaas Boonman en 
Elisabeth de Jonge * Frans Pieters. 
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OPGAVE MISINTENTIES: U kunt tot dinsdag 18 juli 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:    
juli: Cathy Dingemanse, Deken Tomaslaan 26, tel. 0113-352029 
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. 
 

Nieuws van de werkgroep kerkhofbeheer 
Geachte belanghebbenden, 

Recent zijn een groot aantal verzoeken gestuurd in 
verband met verlenging van de grafrechten van 
graven op onze begraafplaats. Het blijkt dat ruim 20 
aangeschreven contactpersonen niet hebben 
gereageerd op ons verzoek tot verlenging van de 
grafrechten. Gelukkig hebben ook een groot aantal 

mensen wel gereageerd. Degenen die niet hebben gereageerd zijn mogelijk 
verhuisd waardoor het in onze administratie voorkomende adres niet meer 
juist is. In een aantal situaties weten wij dat de adressering nog wel juist is. 
Als geen verlenging moet plaatsvinden dient men dat ook aan te geven 
middels het terugsturen van ons schrijven met opdracht/handtekening tot 
toestemming van ruimen van het graf. Wij wijzen erop dat het de plicht is 
van de belanghebbenden om wijzigingen van adressering door te geven. Het 
is niet de plicht van de beheerder van het kerkhof om uit te vissen waar 
eventueel een belanghebbende naartoe is verhuisd. Omdat wij op een dorp 
wonen is het soms nog mogelijk contactpersonen te achterhalen maar u 
kunt zich wellicht voorstellen dat daar enorm veel tijd mee gemoeid is. Na 
publicatie op het kerkhof heeft het kerkhofbeheer na een bepaald tijdlimiet 
het recht te ruimen. Uiteraard heeft dat niet onze voorkeur. Wij roepen alle 
belanghebbenden eventuele wijzigingen met betrekking tot 
adreswijzigingen aan ons door te geven en zeker te reageren op een verzoek 
tot verlenging ook als er geen verlenging moet plaatsvinden. Dit om 
ongewenste situaties te voorkomen.                                                                                 
Namens beheer kerkhof parochiekern ’s-Heerenhoek.                                         
Wim Hoogesteger. 
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