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LIEF EN LEED  
Overleden:  

08 mei: Jan Traas. 
09 mei: Charles (Carolus Joseph) Spelier 
31 mei: Pieter Marinus Goes. 

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

20 juni: Vaderdag/ stichting Dwaze Vaders. 

Ondanks dat het recht op omgang in de wet is 

beschreven in artikel 1:377a van het Burgerlijk Wetboek - 

"Het kind heeft het recht op omgang met zijn ouders en 

met degene die in een nauwe persoonlijke betrekking tot 

hem staat. De niet met het gezag belaste ouder heeft het 

recht op en de verplichting tot omgang met zijn kind" - 

hebben jaarlijks ongeveer 30.000 kinderen geen omgang 

(meer) met een van hun ouders. Dagelijks wordt het kinderen en ouders onmogelijk 

gemaakt om normale omgang met elkaar te hebben. De verzorgende ouder verzet zich met 

alle mogelijke middelen tegen een omgangsregeling van de kind(eren) met de ex-partner. 

Ook als onderzoek van de Raad van 

de Kinderbescherming heeft 

uitgewezen dat er geen enkele reden 

is om een omgang te blokkeren - en 

de Rechtbank een omgangsregeling 

heeft uitgesproken - kan de ouder 

zich ongestraft blijven verzetten. De 

Stichting de Dwaze Vaders heeft 

daarom als doelstelling: 

"Het waarborgen van het contact met beide ouders voor kinderen na (echt)scheiding." 

Voor € 3,00 per maand kunt u donateur worden van de Stichting 

26 juni: Kerk-TV. 

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. 
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VIERINGEN EN DIENSTEN IN ONZE PAROCHIE 

 
 

Zondag 20 juni: 12e zondag door het jaar/ Vaderdag 

09.00 uur: Viering van Woord en Communie, verzorgd door leden van 

de liturgische werkgroep; orgelspel met cantor. Liturgische kleur: groen. 
Thema: ‘Waar was je God?’ 

Misintenties:  

Cornelia Rijk * ov. fam. Remijn-Huige * Piet Timmermna en Lucija Stambulac 
* Tilly Vermue-Joossen * Pieter Vermue-Adriana Rentmeester en ov. fam. * 
Piet Menheere * ov. fam. Hubrecht Smits en Magdalena de Jonge * 
Johannes Vermue en Catharina Almekinders. 

Donderdag 24 juni: H. Johannes de Doper (Sint Jan)  

Johannes heeft omstreeks het jaar 30 in de 
provincie Judea gepredikt. De oudste bronnen over zijn leven zijn de 
werken van Flavius Josephus en de vier evangeliën in het Nieuwe 
Testament. Ook in verschillende apocriefen van het Nieuwe 
Testament komt Johannes voor. In de Koran wordt 
hij Yahya genoemd. 

Zaterdag 26 juni: vooravond van de 13e zondag door het 
jaar 

19.00 uur: eucharistieviering met voorganger pater Thaddy de Deckere 

en zang van Missicanto. Liturgische kleur: groen. Thema: ‘Geloof doet leven’ 

Misintenties:  

Albert Rijk * Laurentius Boonman-Vermue en ov. kinderen * Jobina Vette en 
ov. fam. * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * Betje, Pieter en Janna Rijk en 
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ov. ouders * Frans Courtin en Johanna Pieterse * overleden Leden Gedurige 
Aanbidding * de meest verlaten zielen * Magdalena Vermue en ov. fam. 

Zondag 27 juni : 13e zondag door het jaar 

Geen kerkdienst in onze kerk; wel te: 

Heinkenszand: 9.00 uur Ovezande: 9.30 uur.Lewedorp: 10.45 uur 
Goes/Kwadendamme: 11.00 uur 

Reserveren voor onze kerkdiensten… 

De nieuwe maatregelen van de 
overheid zorgen ervoor dat we wat 
meer vrijheid hebben in het toelaten 
van kerkgangers in onze kerk. 

Het aantal beschikbare plaatsen was 
450 ( in volledige bezetting) maar 
die aantallen worden niet meer 
gehaald.. 

Tot voor kort gold een beperking tot 
10 % bezetting, dat voor onze kerk 
uitkwam op maximaal 50 personen. 

Deze maatregel is vanaf 5 juni weer 
opgehoogd tot 15 % (omdat wij meer 
dan 300 plaatsen hebben) en dus 

mogen we maximaal 65 mensen toelaten. Dit aantal werd in het verleden 
wel gehaald bij reguliere weekenddiensten. 

Dit betekent dat we ‘ruim’ kunnen toelaten en reserveren vooraf niet meer 
noodzakelijk is. 

Wel dient men de regels inzake veiligheid toe te passen: 

• Afstand bewaren: 1,5 meter 

• Draag mondkapjes tijdens lopen in de kerk 

• Reinigen van handen.  
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Dinsdag 29 juni: HH. Petrus en Paulus 

Het Hoogfeest van de Heilige Apostelen Petrus en Paulus is een hoogfeest in zowel 
de Katholieke als de Oosters-orthodoxe Kerk ter nagedachtenis aan de marteldood van 
de heilige apostelen Petrus en Paulus. Het feest wordt gevierd op 29 juni. Wanneer dit 
samenvalt met een zondag, heeft dit hoogfeest altijd voorrang op de zondagsliturgie. 

Het feest is voor de gehele Katholieke Kerk in principe een verplichte feestdag, dit wil 
zeggen een dag waarop alle katholieken verplicht een volledige mis moeten bijwonen. 
Evenwel kan elke bisschoppenconferentie, na goedkeuring door de Apostolische Stoel, 
deze feestdag afschaffen. Zowel de Belgische als de Nederlandse 
bisschoppenconferentie hebben van deze mogelijkheid gebruikgemaakt. 

Daags na dit hoogfeest, op 30 juni is de gedachtenis van de eerste martelaren van de 
Romeinse Kerk. 

Gulle gevers 

De afgelopen weken mocht onze 
kasbeheerder enkele ‘forse’ donaties 
ontvangen van parochianen. Normaliter komt 
zo’n schenking niet vaak voor en we waren – 
als parochiekerncommissie- dan ook 
aangenaam verrast door deze bijzondere 
geste. 

Uiteraard zullen we op gepaste wijze deze 
mensen bedanken (zij willen immers weten of 
de gift goed is aangekomen) en 
fatsoenshalve is een ‘bedankje’ toch wel het 
minste dat we kunnen doen. 

Voor hen, maar zeker ook voor degenen die 
minder kunnen missen:  steun uw kerk met kleine of minder kleine giften, 
zodat we nog lang mogen genieten van diensten en vieringen in een 
gebouw, dat ondanks zijn hoge leeftijd vitaliteit blijft uitstralen. 

 

• In het volgend nummer van Parochienieuws hopen we een 
verantwoording te mogen afleggen van inkomsten en uitgaven over 
de afgelopen periode. 
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