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LIEF EN LEED  
Overleden:  

07 april: Piet Bek 

03 mei:  Adrie (Adriaan) Boonman, 77 jaar, woonachtig Hollestelleweg 2 
Ovezande; de besloten afscheidsdienst is op woensdag 12 mei, waarna 
crematie te Goes. 

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

09 mei: Kinderfonds MAMAS 

De beweging van 

MAMAS groeit! In 59 indrukwekkende projecten verspreid over heel Zuid-Afrika 

bereiken de MAMAS samen nu al meer dan 60.000 kinderen. De projecten zijn 

stuk voor stuk het initiatief van lokale MAMAS zelf, en daardoor heel verschillend 

in omvang, structuur en aanpak. Maar ze hebben één grote gemene deler: 

concrete, dagelijkse zorg aan kinderen in ernstige armoede; de meest kwetsbare 

kinderen van Zuid-Afrika. Met scholing, onderdak, voeding, kleding, veiligheid, 

medische zorg, sport, spel en veel liefde en aandacht. Zo bieden de MAMAS 

opgroeiende kinderen structurele hulp op hun weg naar een nieuwe, veilige en 

zinvolle toekomst! Van zo jong mogelijk tot aan zelfstandigheid. MAMA POWER 

werkt! 

16 mei: restauratiefonds kerk; onze kerk staat voor grote uitdagingen: 
enerzijds willen we het rijksmonument in goede staat houden, maar 
anderzijds worden we geconfronteerd met afnemend kerkbezoek en de 
noodzaak vanuit het bisdom om kerken te sluiten. Wij willen (zoals anderen) 
zo lang mogelijk ons ‘erfgoed’ bewaken en versterken, ook al zullen er 
weinig dagen zijn dat de kerk tot de nok toe gevuld mag worden… 

23 mei: Pinksteractie/Week van de Nederlandse Missionarissen 

30 mei: Kerk-TV. 

06 juni: zondag van de diaconie/ Sacramentsdag 
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VIERINGEN EN DIENSTEN IN ONZE PAROCHIE 

Zondag 9 mei:  6e zondag van 
Pasen/Moederdag  
10.45 uur: Viering van Woord en Communie met 

voorganger pastor Wiel Hacking en orgelspel/cantor. 
 

Misintenties:   
Ad Rijk-Smits * Tonnie Kopmels-van den Dries * Levende Leden Gedurige 
Aanbidding * ov.  fam. Vermue-Priem * Adriaan Hoondert * Krijn de Jonge * 
Nicolaas Boonman en Elisabeth de Jonge * Jrgt. Jaap Vermue * Pieter van de 
Pas  en Jo van de Pas-Remijn en ov. fam. 

• Voor pastor Hacking is dit de laatste viering in onze kerk als pastor in actieve 
dienst; hij neemt op zaterdag 19 juni afscheid in onze kerk, maar gezien de 
voorschriften zal deze bijeenkomst een wat meer besloten karakter hebben. 

Kruisdagen…  

Drie dagen voor 
Hemelvaart waren 
vroeger de zogenaamde 
‘kruisdagen’; in 
processievorm liepen 
mensen in alle vroegte 
langs velden en akkers. 
In onze streken kwam 
deze vorm minder voor, 
dan in bijvoorbeeld Brabant en Limburg, waar veldkruizen op veel plaatsen nog te 
bewonderen zijn. 

Woensdag 12 mei: H. Pancratius 

10.30 uur: besloten uitvaartdienst van Adrie Boonman; voorganger 

is pastor Rens Stobbelaar; deze dienst is online te volgen. Crematie te Goes. 

20.00 uur: parochiekerncommissie overleg in de Willibrorduszaal. 
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Donderdag 13 mei: Hemelvaartsdag 

Geen viering in onze kerk; echter wel om 10.00 uur een online-dienst 
vanuit de dorpskerk van Heinkenszand; dit is een regionale 
oecumenische viering, waarin pastor Alida van Veldhoven met ds. 
Evelien Barendregt. Helaas is dus geen deelname in de kerk mogelijk; 

wel te volgen via www.pgheinkenszand.nl  
De traditie van dauwtrappen (vroeg op 
pad/aan de wandel) kan wel worden 
gecombineerd met een bezoek aan 
kerkdienst in Goes om 11.00 uur/eucharistieviering- wel 
aanmelden! 

 
Vrijdag 14 mei: H. Mattias, apostel 
 
Zondag 16 mei: 7e zondag van Pasen 
09.00 uur: Viering van Woord en Communie met pastor Rens 

Stobbelaar met orgelspel/cantor. 
 

Misintenties:  
Cornelia Rijk * Leendert Bergwerff en Dien Bergwerff-Raas * ov. fam. Remijn-
Huige * Frans Courtin en Johanna Pieterse * Piet Timmerman en Lucija 
Stambulac * Tilly Vermue-Joossen * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. 
fam. * Johannes Vermue en Catharina Almekinders * Mattie Boonman-van 
Eijkeren en ov. fam. * Hugo Ars-Magdalena Ars-Rijk en zoon Bertus * A. Remijn 
en ov. fam. 

 

10.30- 12.00  uur: eerste-communie-voorbereiding in parochiezaal. Les 6. 
 

 

Vrijdag 21 mei: HH. Christophorus Magallaen en gezellen 
17.00- 18.00 uur: prikactie in de kerk/ huisartsendienst. 

 
Zaterdag 22 mei: vooravond van Pinksteren                            
H. Rita van Cascia (kloosterlinge) 

16.30 – 18.00 uur: oefenen communievoorbereiding en maaltijd met pater 
Thaddy de Deckere in parochiezaal. 
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19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Thaddy de Deckere 

en zang ensemble Missicanto. Liturgische kleur: rood. 
 
Misintenties:  
Albert Rijk * Cornelis Bierens * ov. fam. Hubrecht Vermuë-de Winter * Tonnie 
Kopmels van den Dries * Jobina Vette en ov. fam. * Betje, Pieter en Janna 
Rijk en ov. ouders * Piet Timmerman en Lucija Stambulac * ov. Leden 
Gedurige Aanbidding * Cornelia Boonman-van ’t Westende * Marien de Vos-
Maria Rentmeester en ov. fam. 

 

Zondag 23 mei: Pinksteren:  
Geen viering in onze  kerk!  
Wel diensten te: Heinkenszand (9.00 uur); Ovezande/ 
Hansweert (9.30 uur),  Lewedorp (10.45 uur) en Goes-
Kwadendamme ( 11.00 uur). 

 Maandag 24 mei: Tweede Pinksterdag 
12.00 uur: besloten viering Eerste Heilige Communie 
enkel voor communicanten en hun ouders/genodigden. Via 
Kerk-TV wel te volgen. Zang door Missicanto-leden. 
 

Dinsdag 25 mei: (Maria, moeder van de Kerk) eigenlijk valt deze 

dag op maandag 24 mei, maar vanwege Pinksteren en het communiefeest 
houden we om 19.00 uur een Mariaviering. Volgende week leest u hierover meer. 

 

CORONAMAATREGELEN: BEPERKTE VERRUIMING VOOR GROTE 
KERKGEBOUWEN  

Afgelopen weekend (29 april) werden de beperkingen inzake 
kerkbezoek/ maximale aantallen iets versoepeld. 10 % van de 
beschikbare plaatsen mogen nu als gelden als 
toegangsgrens. 

Voor onze kerk betekent dat we maximaal 50 personen 
mogen toelaten.. Dit aantal bezoekers wordt echter zelden 
bereikt, maar de ervaring leert dat het hoogfeest van 
Pinksteren het daaropvolgend communiefeest dit maximum 
wel als welkom wordt ervaren. 
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