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LIEF EN LEED  
Overleden:  

11 juli: Simon Martinus Nijsten 

24 juli: Espérance Mukashema. 

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

15 augustus: onderhoud Maria-nis/Mariabeelden 

in onze kerk en glas-in-loodramen.  We willen de vele 

Mariabeelden in en om onze kerk in ere houden; 
incidenteel onderhoud is hiervoor nodig, maar middelen 
ontbreken vaak. 

Mariabeelden komen in onze kerk opvallend veel voor. 

De bekendste zijn: 

*Lourdesbeeld Maria/ achter in de nis: dit beeld is zo’n 
honderd jaar geleden meegereisd vanuit Lourdes naar onze 

parochie en kreeg een ereplaats achterin de kerk. Tot de jaren zestig was er een 
heuse Lourdesgrot gebouwd, waarin het beeld was geplaatst. Nu heeft het – 
onder het Maria-raam van pastoor Kroon- een ereplaats gekregen. Rond 2010 
opnieuw gerestaureerd. 

• Maria uit het vuilnisvat: dit beeld staat nog steeds gehavend en vuil in een van de 
twee nissen op het hoofdaltaar; het beeld komt oorspronkelijk uit Den Haag en is 
tijdens een rit van pastoor Kroon gered van de vuilniswagen, waarvoor 
het langs de weg klaarstond. Vanaf de installatie (1969) van pastoor 
Kroon huist het in ’s-Heerenhoek.  

• Maria van Rilland: dit beeld kregen we aangereikt na de sluiting van de 
H. Jozefkerk in Rilland; samen met het Jozefbeeld staan ze aan 
weerszijden van het priesterkoor. 

• Heilige Familie (zie foto- een van de stolpbeelden) in teer 
porseleinvorm/biscuit; een  geschenk van een parochiaan die vond dat 
deze groep in de kerk een beter plaatsje had dan op een stoffige 
zolder… 

22 augustus: KWF-kankerbestrijding. Deze ziekte grijpt -ondanks alle 

onderzoeken en technische ontwikkelingen- nog teveel om ons heen dierbaren weg… 

28 augustus: Kerk-TV. 
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VIERINGEN EN DIENSTEN IN ONZE PAROCHIE 

 
 

Zondag 15 augustus: Maria Tenhemelopneming  ( 

Maria Hemelvaart) 

10.45 uur: Viering van Woord en Communie met voorganger 

pastor Rens Stobbelaar; met zang van cantor. Thema: ‘Opgenomen 
in liefde’  

Misintenties:  

Cornelia Rijk * ov. fam. Remijn-Huige * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester 
en ov. fam. * Laurentius Rijk en Maria Menheere * Nicolaas Boonman en 
Elisabeth de Jonge * Tilly Vermue-Joossen * Marien de Vos-Maria 
Rentmeester en ov. fam. * Jacobus Hoondert en ov. fam. 

Maandag 16 augustus: H. Stefanus van Hongarije 

Dinsdag 17 augustus: H. Jeroen (priester en martelaar) 

Woensdag 18 augustus: H. Helena (keizerin/moeder 

van keizer Constantijn de Grote) 

Donderdag 19 augustus: H. Johannes Eudes 
(priester)  

Vrijdag 20 augustus: H. Bernardus (abt en kerkleraar) 

Zaterdag 21 augustus: H. Pius X (paus) 

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. Thema: ‘Kiezen voor Hem’ 
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Misintenties:  

Ad Rijk-Smits * Jrgt. Dymphna Lodiers en Adriaan Rijk *Annie Raas-de Hond-
Gerard Raas en ov. fam. Raas-de Hond * Marinus en Apolonia Rijk-Rijk en 
dochter Tonny * Cornelis Bierens * ov. fam. Hubrecht Vermue-de Winter * 
Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * Frans Courtin en Johanna Pieterse 
* overleden Leden Gedurige aanbidding * Tiny Geijs-Peperzak. 

Vrijdag 27 augustus: Parochienieuws nr. 6 komt uit! 

Zaterdag 28 augustus: vooravond van de 22e zondag door 
het jaar 

19.00 uur: Viering van Woord en Communie met voorganger pastor 

Ria Mangnus; orgel en cantor. 

Misintenties:  

Frans Rijk en Sjaan Rijk-de Koster * Laurentius Boonman-Vermue en ov. 
kinderen * Jobina Vette en ov. fam. * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * 
Piet Timmerman en Lucija Stambulac * de meest verlaten zielen * Magdalena 
Vermue en ov. fam. * Johannes Vermue en Catharina Almekinders. 

Zondag 29 augustus: 22e zondag door het jaar 

Geen viering in onze kerk; wel vieringen te: 
Heinkenszand: 9.00 uur- Woord- en Communiedienst 
Ovezande: 9.30 uur: eucharistieviering 
Lewedorp: 10.45 uur: Woord- en Communiedienst 
Kwadendamme: 11.00 uur: Woord- en Communiedienst 
Goes: 11.00 uur: eucharistieviering. 

KERKBIJDRAGE 

De afgelopen weken werden diverse controles uitgevoerd om 
de veiligheid in en rond het kerkgebouw te garanderen. 

Zo werd de bliksemafleider op deugdelijkheid getest en werden 
dakconstructie en glas-in-loodramen gecontroleerd. Deze ramen 
zijn in matige staat en verdienen aandacht. Gelden hiervoor zijn 
niet voorradig, dus dreigt uitstel of afstel? 
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We hopen eind augustus alle gegevens beschikbaar te hebben, zodat wij u 
de juiste stand van inkomsten en uitgaven kunnen presenteren. Mocht u een 
handje willen helpen, dan zijn wij u daar zeer erkentelijk voor.  

VAKANTIEROOSTER 

We gunnen iedereen een periode van 
rust en bezinning; zeker na een tijd 
waarin vrije dagen vooral bestonden uit 
‘thuis blijven’ of zelfs quarantaine.  

De mobiele bakker op het kerkplein laat 
weten ‘even’ de oven leeg te laten en 
ook de plaatselijke slager kan ervoor 

kiezen de koeling met vlees tijdelijk uit te schakelen… Ons dorp zal op pad 
moeten voor de dagelijkse verse boodschappen…… 

In kerkelijk opzicht is deze optie nog niet actief, al zijn pastores ook mensen 
die rust en vakantie verdienen (en opnemen). 

Dankzij de inzet van vrijwilligers en tijdelijke krachten vanuit het bisdom 
Breda kunnen we toch wekelijks de diensten verzorgen en is er assistentie bij 
uitvaarten en bezoeken thuis. Dit weekend zullen we op een andere manier 
het orgelspel in de kerk halen….’t Is maar dat u het weet/hoort. 

Wij hopen op begrip, als het ‘anders’ is dan u van ons gewend bent, maar 
wees verzekerd: we doen ons uiterste best ervan te 
maken wat het hoogst haalbaar is! 

Misschien moeten we in de 
nabije toekomst denken 
aan samen kerken, cluster-
vieringen met onze buren 
in Lewedorp en 
Heinkenszand…maar zo 
lang het ons gegeven is, 

proberen we u lokaal de blijde boodschap (evangelie) te verkondigen. Bij de 
dagelijkse boodschappen ligt dat (helaas) al jaren anders, maar daar heeft de 
kerk weinig invloed op.                                                                                                             
Let op: zondag 10 oktober: Damiaanviering in Goes; in de overige kerken is 
er dan geen viering. 
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