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LIEF EN LEED:  

OVERLEDEN:  

09 augustus: Maria Johanna Stokx-Bal, 86 jaar, weduwe van 
Franciscus Stokx; wonende te Etten-Leur. Afscheidsdienst op 
dinsdag 15 augustus om 14 uur, waarna graflegging op ons kerkhof. 
Tussen 13.30 uur en 13.45 uur kan men afscheid nemen in het 
mortuarium naast de kerk. 

 

DIENSTEN EN VIERINGEN: 

Zondag 13 augustus: 19e zondag door het jaar/ HH. Pontianus en 
Hippolytus 

10.45 uur: viering van Woord en Communie met medewerking van 

leden Liturgische Werkgroep en zang van het dameskoor. 

 

Misintenties:  
ov. ouders Henricus van den Bulck en Antonia van den Bulck-Goense en ov. 
fam. ov. ouders Marinus Goense-Cornelia Rijk en ov. kinderen * Lev. Leden 
Gedurige Aanbidding * ov. Leden V.O.K. * Johannes Smits en ov. fam. * ov. 
fam. Vermue-Priem * ov. fam. Hubrecht Vermuë-de Winter * Jaap Vermue * 
Jacobus Hoondert en ov. fam. * Krijn de Jonge * Willem Remijn-Clasina Rijk 
en Jobina Almekinders.                                                                                      

Dinsdag 15 augustus: H. Maria 
Tenhemelopneming  
In 1967 werd bepaald dat de viering van Maria 
Tenhemelopneming zou worden verplaatst naar de zondag 
volgend op 15 augustus. In 1989 werd dit weer herzien en 
vanaf 1991 is de feestdag weer als hoogfeest opgenomen op 

de dag zelf: 15 augustus.                                                                                             

Het bisdom Breda viert op deze dag het patroonsfeest en draagt daarom het logo van de H. Maagd 
Maria in al haar correspondentie. 
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14.00 uur: uitvaartdienst Maria Johanna Stokx-Bal, voorganger 
pastoraal werker Emile Boley (Etten-Leur). Na de dienst volgt de 
graflegging op ons kerkhof. 

Woensdag 16 augustus:  H. Rochus  

Rochus werd geboren als zoon van een welgesteld Frans edelman. Als 
kind kende hij alle voordelen en privileges hiervan. Naarmate hij ouder 
werd zag hij echter de armoede rondom zich en werd hierdoor 
aangegrepen. 

Op 20-jarige leeftijd gaf hij zijn fortuin aan de armen en zag hij af van zijn 
titel als edelman. Rochus vertrok op pelgrimtocht naar Rome waar hij zijn 
tijd doorbracht met het verzorgen van de zieken die door de pest 
getroffen werden. Hij deed dit met behulp van zijn geloof en het teken 
van het kruis. Dit kruis had een speciale betekenis voor hem daar hij op zijn borst een 
geboorteplek had in de vorm van een kruis. 

Terwijl hij voor de zieken zorgde werd Rochus zelf besmet door de pest. Daar het niet in 
zijn natuur lag om anderen om hulp te vragen trok hij zich terug om te sterven. De hond 
van een nabijgelegen edelboer vond Rochus op zijn sterfbed en bracht hem alle dagen 
een stuk brood. De edelboer vond het gedrag van zijn hond eigenaardig en besloot op 
een dag hem te volgen. Zo vond hij Rochus. De twee werden bevriend en Rochus kon 
dankzij de goede zorgen van de edelboer zich herstellen van zijn ziekte. 

Rond die tijd brak in Frankrijk de burgeroorlog uit en Rochus besloot om naar zijn 
geboorteland terug te keren. In de turbulentie van de oorlog werd Rochus beschuldigd 
van spionage. Rochus weigerde zijn ware identiteit prijs te geven waardoor hij in de 
gevangenis werd opgesloten. Daar bracht hij zijn tijd door met het verzorgen van zijn 
medegevangenen. Uiteindelijk zou hij vijf jaar later sterven. Op zijn lichaam werd een 
document gevonden die samen met de geboorteplek zijn ware herkomst bevestigde. 

Na zijn dood werden verschillende mirakels, en vooral deze die met de pest te maken 
hadden, aan hem toegeschreven. 100 jaar na zijn dood werd Rochus heilig verklaard. Sint-
Rochus werd vooral bekend als patroon van de honden en de hondenliefhebbers. 

Zondag 20 augustus: 20e zondag door het jaar/ H. 
Bernardus 

09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie 
Buijssen en zang van het herenkoor. Liturgische kleur: groen. 
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Misintenties: 

Miny Spelier – de Jonge * Jrgt. Dymphna Rijk-Lodiers, Adriaan Rijk en 
zoon Rinus * Cornelis de Jonge en Cornelia van Gessel en ov. fam. * 
Cornelia Rijk * ov. fam. Remijn-Huige * Frans Courtin en Johanna 
Pieterse * Tilly Vermue-Joossen * Cornelis Vermuë en Cornelia Vermuë- 
van Stee * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov.fam. * Jan van 
den Dries-Margaretha Vermuë en ov. fam. * Laurentius Rijk en Maria 
Menheere * Martien Vermue en ov. fam. 

Maandag 21 augustus: H. Pius X geboren als Giuseppe Melchiorre 

Sarto (Riese, 2 juni 1835 – Rome, 20 augustus 1914) 
was paus van 1903 tot 1914. Hij staat bekend als paus van de 
kindercommunie en als bestrijder van de modernistische dwalingen.  

Dinsdag 22 augustus: H. Maagd Maria, koningin 
Woensdag 23 augustus: H. Rosa van Lima 
Donderdag: H. Bartolomeüs (apostel) 

 

Zaterdag 26 augustus:  
19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pastor Harrie Buijssen en 

zang van het dameskoor. Liturgische kleur: groen. 

Misintenties:  

ov. echtpaar de Jonge-Louwhoff * Adriaan Goense-Elena Ars en ov. 
fam. *  Laurentius Boonman-Vermue en ov. kinderen * Jobina Vette en 
ov. fam. * Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * Piet Timmerman 
en Lucija Stambulac * ov. Leden Gedurige Aanbidding * de meest 
verlaten zielen * Magdalena Vermue en ov. fam. * Jan en Leune van ’t 
Westende en ov. fam. * Nicolaas Boonman en Elisabeth de Jonge * 
Frans Pieters * Leny de Winter-Vermue. 

 

Zondag 27 augustus: 21e zondag door het jaar/ H. Monica 
Geen viering in onze kerk; wel te Heinkenszand (9.00 uur). Ovezande ( 9.30 
uur), Lewedorp ( 10.45 uur) of Kwadendamme/Goes ( 11.00 uur) 
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OPGAVE MISINTENTIES: U kunt tot dinsdag 15 augustus 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:  augustus: Marlies Westdorp,                                                
Kapelaan Koningstraat 11,  tel. 0113-352387      

 
Vakanties gaan voorbij en het ‘gewone’ leven 
start weer op; scholen beginnen en  vrijwilligers 
starten met een nieuw werkjaar 

Dit jaar is het thema van de startzondag 'een 
open huis'. Hiermee sluit de startzondag aan bij 

de landelijke campagne Kerkproeverij die kerken uitnodigt begin september 
de deuren wagenwijd open te zetten voor nieuwe mensen. Een open huis 
zijn is immers een eerste voorwaarde om gasten zich welkom te laten voelen 
in de kerk.  

De campagne Kerkproeverij is bedoeld om kerkgangers te vragen een 
bekende uit eigen omgeving uit te nodigen eens mee te gaan naar de kerk. 
Vanuit de gedachte dat zij iemand meenemen naar een plek die voor haar of 
hem belangrijk is, in de hoop dat de ander er inspiratie opdoet. U kunt dus 
iemand uitnodigen om mee te komen naar de kerkdienst van  10 september. 
Daartoe liggen achter in de kerk uitnodigingen, die u kunt gebruiken. Uiteraard 
zullen we deze ‘gasten’ extra welkom willen heten via een kopje koffie, zodat 
ze zich welkom voelen. Meer informatie volgt de komende weken. 

 Het zijn de kleine dingen die ’t hem doen… 
Niet alleen een bekende tekst van een liedje, maar ook 
een waarheid.  

• Een kopje koffie (al of niet met koek) na de dienst, 
of na vrijwilligerswerk voor onze kerkgemeenschap. 

• Opknapwerk aan het hoogaltaar; stukje bij beetje 
komen na een grondige schoonmaakbeurt de originele 
versierselen weer terug op ornamenten.  
Wij zijn blij met al die inzet van vrijwilligers! 
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