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LIEF EN LEED  
Overleden:  

31 mei: Pieter Marinus Goense. 

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

04 juli: Caritas/ nood in eigen parochiekern 

Vakantiegeld zou eigenlijk gebruikt moeten worden om 
even ‘iets leuks te doen’. Een dagje uit kan soms al 
helend werken. 

Helaas gebruiken veel gezinnen dit extraatje om 
schulden af te lossen of eindelijk de lang gevraagde 
koelkast of tv te vervangen. Ook de studie van kinderen 
die later dit jaar weer extra aandacht vraagt ( een fiets) 

is voor velen een kostenpost die moeilijk te dragen is. Stille armoede is er ook in en rond 
ons dorp, maar niemand wil er open over praten. 

11 juli: bedankje vrijwilligers  

De parochiekerncommissie heeft in februari meer dan 80 vrijwilligers in onze kern een 
gebedenboekje aangeboden. De kosten waren voor ons geen reden dit bedankje 
beschikbaar te stellen. We willen u echter 
vragen een kleine bijdrage te schenken om het 
budget voor deze post  weer aan te vullen; 
elke kleine gave wordt enorm gewaardeerd. 

Vrijwilligers laten zien dat een kerk meer is dan 
een gebouw waar je eenmaal per week kunt 
samenkomen. Velen  geven onze kerk en 
omgeving een bewijs van vitaliteit/levenslust 
die ze zelf allereerst extra uitstralen. Dank hiervoor! 

18 juli: restauratiefonds kerk: regelmatige controle door 

Monumentenwacht/Cultureel Erfgoed Zeeland leert ons dat ons kerkgebouw in redelijke 
staat verkeert,  maar op een aantal punten herstel verdient. De kerncommissie moet 
echter kritisch kijken naar de uitgaven en kan enkel hoogst noodzakelijke euvels 
aanpakken. In sommige gevallen blijft voor de kerkbezoeker en voorbijganger een minder 
fraai ogende voordeur, pilaarvoet of scheurend plafond over…..Via deze aparte 
‘stroppenpot’ proberen we in het oog springende zaken aan te pakken. Mogen we op uw 
steun (blijven) rekenen? 
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VIERINGEN EN DIENSTEN IN ONZE PAROCHIE 

 
 

Zondag 4 juli: 14e zondag door het jaar 
9.00 uur: Viering van Woord en Communie met voorganger pastor 

Rens Stobbelaar en orgelspel/cantor. Thema: ‘Weerbarstige boodschap’. 
 

Misintenties:  
Tonnie Kopmels-van den Dries * Mary de Jonge en fam. Jaap de Jonge-de 
Jong *Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * Maria van Aert-Vos 
en ov. fam. * Wilhelmina Corstiaanse * Adriaan Hoondert * Klazien Martens-
Boonman. 

Na afloop: koffiehoek. Na meer dan een jaar mogen we 

weer koffie schenken en een praatje met u maken na de 
dienst. Bij goed weer zitten we buiten/ bij minder goed weer 
zullen we achter in de kerk koffie schenken. U bent bij deze 
uitgenodigd. 
 

Dinsdag 6 juli: H. Maria Goretti (maagd en martelares) 

19.00 uur: repetitie dames- en herenkoor. 
Na ruim een jaar afwezigheid pakken dames en heren de muzikale draad weer op; 
we zijn erg blij dat ze deze uitdaging aangaan, want vele leden hebben al die tijd 
niet mogen/kunnen zingen in vieringen. 
 

Donderdag 8 juli: HH. Adolfina en gezellinnen  
Deze feestdag wordt vooral in het bisdom Breda gevierd. 
H. Kaatje Dierkx, Marie-Adolphine (1866-1900), missionaris en 
martelares. 
Kaatje, geboren Anna Catharina in Ossendrecht, is de eerste 
Nederlandse martelares. In 2016 was het 150 jaar geleden dat ze is 
geboren, dat uitgebreid werd gevierd in haar woonplaats 
Ossendrecht.  Kaatje kwam uit een arm gezin, was vanaf haar derde 
opgegroeid als wees bij een eenvoudige familie en kreeg haar religieuze opvoeding van 
de zusters Franciscanessen. Nadat ze eerst in een fabriek en als dienstmeisje in 
Antwerpen had gewerkt, trad ze in bij de zusters Franciscanessen Missionarissen van 
Maria. 
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Met acht andere zusters (ook uit Frankrijk en Italië) ging ze via Marseille in 1899 naar 
Shanxi in China om daar een klooster te stichten om tweehonderd weeskinderen te 
verzorgen en een hospitaal op te richten. Eén zuster overleed tijdens de reis. Marie-
Adolphine, de naam die ze in het klooster aan had genomen, was zeer praktisch 
ingesteld, kon brood bakken en was niet bang, ondanks dat er al verhalen over moorden 
onder missionarissen door de Boksers bekend waren. 

De Boksers vochten tegen Westerse invloeden op het gebied van handel, politiek en 
religie en waren daarin niet zachtzinnig. Alle zusters bleven echter tot het einde bij de 
wezen en vluchtten niet. Zij werden onthoofd en hun hoofden op palen bij de 
stadspoorten gezet. Dat gebeurde op 9 juli, maar hun feestdag wordt gevierd op 8 juli, 
omdat 9 juli al gereserveerd is voor de Martelaren van Gorkum. 
De overige zusters waren: Anne-Francoise Moreau, Clelia Nanetti, Irma Grivot, Jeanne-
Marie Kuergin, Marianna Giuliani en Pauline Jeuris. 
Kaatje en haar medezusters werden in 1946 zalig en in 2000 heilig verklaard. 
Ossendrecht heeft een kapelletje aan haar gewijd aan het Adolphineplein waar haar 
geboortehuis vroeger stond, en er wordt jaarlijks een processie voor haar gelopen. Over 
haar leven is in 2009 een stripalbum verschenen: “De verre bestemming”. In 1979 was het 
Adolphine openluchtspel “Ik ben uw brandhout” opgevoerd, wat is te bekijken 
op: http://www.zustermarieadolphine.nl/activiteiten. Deze uitspraak van Marie-Adolphine 
is ook te lezen in de H. Gertrudiskerk in Ossendrecht op het raam waarop zij staat 
afgebeeld: “God mag mij klieven, ik ben zijn brandhout”. 

 

16.00 – 17.30 uur: Prikactie huisartsendienst in onze kerk. 
19.30 uur: repetitie Missicanto; ook deze groep pakt de gelegenheid om weer 

samen te komen en zo mogelijk weer vieringen muzikaal te verzorgen. Hulde aan dit 
initiatief! 
 

Zondag 11 juli: 15e zondag door het jaar 
10.45 uur: viering van Woord en Communie, verzorgd door leden van 

de liturgische werkgroep; zang en orgelspel. Thema: ‘Op weg gezet’ 
 
Misintenties:  
Ad Rijk-Smits * echtpaar de Jonge-Rijk en dochter Jo * Frans Courtin en 
Johanna Pieterse * Levende Leden Gedurige Aanbidding * ov. fam. Vermue-
Priem * Krijn de Jonge * Pieter Vette, Jeroen Vette en Jozina Rijk * Mini 
Spelier-de Jonge. 

Donderdag 15 juli: H. Bonaventura 
14.00- 17.00 uur: prikactie huisartsendienst in onze kerk. 
19.30 uur: gezellige samenkomst Missicanto in/rond parochiezaal 
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Zondag 18 juli: 16e zondag door het jaar 
09.00 uur: viering van Woord en Communie; voorganger (onder 

voorbehoud) pastor Ria Mangnus en zang/orgelspel. Thema: ’Rust wat uit’ 
 
Misintenties:  
Cornelia Rijk * Leendert Bergwerff en Dien Bergwerff-Raas * ov. fam. 
Remijn-Huige * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * Laurentius 
Rijk en Maria Menheere * Marinus van Stee en Johanna Almekinders. 

Donderdag 22 juli: H. Maria Magdalena 
16.00 – 17.00 uur: prikactie huisartsen in onze kerk. 
19.30 uur: repetitie Missicanto. 
 

Vrijdag 23 juli: start zomervakantie basisschool 
 

Zaterdag 24 juli: H. Christoffel Christoffel of 

Christoforus is een heilige in de rooms-katholieke kerk en de 
oosters-orthodoxe kerken. Christoffel geldt als een belangrijke 
heilige die in vele landen en perioden vereerd werd en wordt. 
Zijn naamdag is 24 juli. In 1969 is hij echter door het Vaticaan 
afgevoerd van de Heiligenkalender. We kennen hem vooral als 
patroon van de reizigers. In veel auto’s vind je beeltenissen van 
hem terug.  We wensen alle vakantiegangers een behouden 
reis toe! 

19.00 uur: eucharistieviering met voorganger 

pastoor Paul Verbeek en zang van Missicanto. Liturgische kleur: groen. 
Thema: ‘delen = vermenigvuldigen’. 
 

GOED OM TE WETEN:  
Reserveren voor de diensten is niet meer noodzakelijk, nu we weer met 
maximaal 97 mensen kunnen kerken op 1,5 meter afstand. 
 

Mondkapjes zijn niet langer verplicht, maar mogen tijdens het lopen in de 
kerk gewoon worden gedragen; de voorganger houdt wel afstand bij het 
uitreiken van de H. Hostie. 
 

Collecteren: we blijven voorlopig de collectestokken gebruiken voor uw en 
onze veiligheid. De bijdragen per viering zijn beduidend hoger dan we 
gemiddeld per kerkganger mochten ervaren. Dank hiervoor!  
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