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LIEF EN LEED  
Overleden:  

11 juli: Simon Martinus Nijsten 

24 juli: Esperance Mukashema, weduwe van Evariste Sisi, 57 jaar; 
woonachtig te Laustraat 2; haar uitvaartdienst is op vrijdag 6 augustus om 
10.30 uur in onze kerk, waarna graflegging op ons kerkhof. 

Bijzondere collectes:                                                                                         
2e collecte/ ook al is het aantal kerkgangers beperkt; we stellen de doelen wel beschikbaar: 

01 augustus: Noodopvang ‘de Bevelanden’. Om 

diverse redenen kunnen mensen tijdelijk of voor langere 
tijd in nood verkeren en geen tijdelijke huisvesting vinden. 
Het Leger des Heils, Ravelijn de Groene Jager te Goes, 
zoekt voor deze mensen dan een tijdelijke plaats. 

08 augustus: Cordaid/ Caritas/Mensen in Nood  

Dit keer vraagt de Caritas uw aandacht voor de 

wateroverlast in Zuid-Limburg.  

De verschrikkelijke beelden die ons bereikten in juli van het 

wassende water gingen de hele wereld over. Door een extreme hoeveelheid regen waren 

er ondergelopen straten, modderstromen, huizen en inboedel werden ernstig 

beschadigd. Mensen moesten snel vluchten naar een droog onderkomen. Ook werden er 

uit voorzorg complete dorpen geëvacueerd en zelfs een ziekenhuis in Venlo werd 

ontruimd.  

Het waren hartverscheurende beelden. De herinneringen aan de watersnoodramp van 

1953 in Zeeland kwamen ook weer naar boven.  

De getroffenen zullen nu met elkaar hun schouders eronder moeten zetten. Alles zal 

weer moeten worden schoongemaakt en beschadigde huizen moeten weer worden 

opgeknapt. 

Het gebied is door de regering verklaard als rampgebied en giro 777 is opengesteld. Dit is 

het rekeningnummer van het Nationaal Rampenfonds. Als Caritas ’s-Heerenhoek willen 

wij graag ook ons steentje hieraan bijdragen, hoe klein dan ook.  

Omdat je je medemens in nood helpt. 

De Caritas dankt u hartelijk voor uw gaven. 
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KAARTVERKOOP zondag 1 augustus  

Op 1 augustus willen de dames van de Kerksnuffel 
wederom achter in de kerk kaarten verkopen voor 
het goede doel: kerkonderhoud. Na de dienst staan 
ze weer klaar. Leg uw portemonnee maar klaar, 
want de kaarten zijn bijzonder voor elke 
gelegenheid. 

Tevens kunt u een kopje koffie/thee nuttigen in de 
tuin/ achter in de kerk na de dienst van 9.00 uur. 

VIERINGEN EN DIENSTEN IN ONZE PAROCHIE 

 
 
 

 

Zondag 1 augustus: 18e zondag door het jaar 
09.00 uur: Viering van Woord en Communie, met voorganger pastor 

Ria Mangnus en zang  van dames- en herenkoor. Thema: ‘de tekenen 
vertrouwen’.  
 

Misintenties:  
 

echtpaar de Jonge-Rijk en dochter Jo * Jan Franse en ov. ouders * Anthonia 
Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * Maria van Aert-Vos en ov. fam. * 
Klazien Martens-Boonman * Adrianus Franciscus Franse en Wilhelmina 
Franse-Franse * Jrgt. Lauran de Winter * Lou Verdonk en Pieternella 
Verdonk-van ‘t Westende  * Marie de Jonge-Pieters en schoondochter 
Catrien * Lau Pover-Matty Pover-Smulder en ov. fam. * Pieter Pover en ov. 
fam.                                                                                                                                                          

Na afloop: koffiehoek (achter in de kerk) en 

kaartverkoop door de dames van de Kerksnuffel.  
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Woensdag 4 augustus: H. Johannes Maria 
Vianney (pastoor van Ars)  
 

Vrijdag 6 augustus: Gedaanteverandering van 
de Heer/ Eerste vrijdag van de maand. 
 

10.30 uur: afscheidsdienst mevr. Esperance Mukashema; 
voorganger is pastor Wim Tobé/ zang wordt door eigen ensemble verzorgd. 
Na de dienst wordt ze op ons kerkhof begraven. 
 

Zondag 8 augustus: 19e zondag door het jaar 
9.00 uur: Viering van Woord en Communie met medewerking van de 

liturgische werkgroep en zang van het dames. Liturgische kleur: groen. 
Thema: ‘Brood des levens’ 
 

Misintenties:  
Ad Rijk-Smits * Tonnie Kopmels-van den Dries * ov. ouders Marinus Goense-
Cornelia Rijk en ov. kinderen * Frans Courtin en Johanna Pieterse * Levende 
Leden Gedurige Aanbidding * ov. fam. Vermue-Priem * Adriaan Hoondert * 
Krijn de Jonge.  

Woensdag 11 augustus: H. Clara 

Zondag 15 augustus: Maria Tenhemelopneming  

10.45 uur: Viering van Woord en Communie met 

voorganger pastor Rens Stobbelaar; orgelspel met zang 
van cantor. 

Misintenties:  

Cornelia Rijk * ov. fam. Remijn-Huige * Pieter Vermue-
Adriana Rentmesster en ov. fam. * Laurentius Rijk en 
Maria Menheere * Nicolaas Boonman en Elisabeth de 
Jonge. 

Op 14 augustus om 19.00 uur is er in de parochiekern Ovezande een 
eucharistieviering ter gelegenheid van het naamfeest van de O.L.V. Hemelvaart-
kerk te Ovezande. Voorganger is pastoor Paul Verbeek. 
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Zondag 22 augustus: 21e zondag door het jaar 

09.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Thaddy de Deckere 

en  zang van het dames- en herenkoor. 

KERKBIJDRAGE 

In tegenstelling tot andere jaren heeft u van ons 
nog geen acceptkaart gekregen voor de 
kerkbijdrage/actie Kerkbalans 2021. 

De reden ligt voor de hand: wij willen dit verzoek 
tot deelname/donaties altijd koppelen aan een 
financieel overzicht van onze parochiekern. De 
penningmeester van de H. pater 
Damiaanparochie kan pas alles goedkeuren, 
indien alle parochiekernen alle rekeningen 
hebben overlegd en correct hebben ingevoerd. 
Het totale parochie’plaatje’ is dan beschikbaar en 
kan worden gepubliceerd. 

We hopen dat medio augustus alle gegevens beschikbaar zijn en zijn 
goedgekeurd, zodat wij u de juiste stand van inkomsten en uitgaven kunnen 
presenteren. 

Het zal u niet verbazen dat we nog steeds ‘rode cijfers’ hebben, maar dat 
parochianen gemiddeld meer bijdragen dan voorheen. Je kunt ook zeggen: 
minder mensen/kerkbetrokkenen geven meer om onze kerk in ere te kunnen 
houden. Dank hiervoor. 

Voor degenen die ZONDER acceptkaart betalen; uw bijdragen kunnen direct 
worden verwerkt. Sommigen wachten tot we deze kaart ( die in onbruik 
raakt) verstrekken. Vandaar deze mededeling. 
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