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LIEF EN LEED  
Overleden:  

11 juli: Simon Martinus Nijsten 

24 juli: Espérance Mukashema 

18 augustus: Marinus (Marien) Boonman, (94),weduwnaar van Cornelia van 
’t Westende, woonachtig Van Zijlstraat 3, overleden in Ter Valcke Goes; zijn 
afscheid vindt plaats in besloten kring in onze kerk, waarna graflegging op 
ons kerkhof. Via Kerk-TV is deze dienst wel te volgen. Kijk daarvoor naar: 
www. Uitzendinggemist.nl/zeeland/’s-Heerenhoek 

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

22 augustus: KWF-kankerbestrijding. Deze 

ziekte grijpt -ondanks alle onderzoeken en technische 
ontwikkelingen- nog teveel om ons heen dierbaren weg… 

28 augustus: Kerk-TV. Om verzekerd te zijn van 

deelname aan alle uitzendingen, is een goed werkende 
installatie belangrijk. Dankzij een renteloze lening zijn wij in 
staat jaarlijks driehonderd euro af te lossen.  

05 september: Caritascollecte voor noden in 

eigen parochiekern. 

12 september: PAX-vredeszondag: inval in Afghanistan 

leert ons dat vrede tussen bevolkingsgroepen nooit vanzelfsprekend 

is. Ook in eigen land/gemeente en dorp staan mensen wel eens recht 

tegenover elkaar… 

19 september: Zonnebloem Borsele 

/ziekenzondag. ‘Ziek zijn’ hoort bij het leven, maar altijd je ziek of slap 

voelen is niet gewoon/hoort niet. Daarom zetten vrijwilligers van de 

Zonnebloem zich al jarenlang in om iedereen (los van geloofsovertuiging) 

een onvergetelijke dag of week te bezorgen. Bootreizen of bustochtjes 

behoren tot de mogelijkheden. Zelfs een gratis ‘huurauto’ behoort 

tegenwoordig tot de mogelijkheden. Donaties zorgen voor inkomsten. 

Helpt u mee? 
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VIERINGEN EN DIENSTEN IN ONZE PAROCHIE 

 
 

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’ 

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. 

Maandag 23 augustus: H. Rosa van Lima  (Lima, 20 

april 1586 - 30 augustus 1617) is een Peruaanse heilige. Zij werd als eerste 
Latijns-Amerikaanse vrouw heilig verklaard.  

Dinsdag 24 augustus: H. Bartolomeüs  

 (Hebreeuws: בר־תלמי, Bar-Tôlmay, "zoon van Tolmai" of "zoon van 
de ploegvoren"[1]) was een van de twaalf 
apostelen van Jezus.[2] Naast zijn naam in de opsommingen van de twaalf 
apostelen en als getuige van Jezus Hemelvaart.                                                                                              

Woensdag 25 augustus: H. Lodewijk  

Lodewijk IX was koning van Frankrijk van 1226 tot zijn dood in 1270. In 
1297 werd hij door paus 
Bonifatius VIII heilig verklaard. 

8.30 – 12.00 uur: 
Kerkhofwerkers actief. 

Vanuit de lucht is goed zichtbaar hoe groot dit 
Kerkhof van onze kern feitelijk is. 
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Vrijdag 27 augustus: H. Monica  

H. Monica was de moeder van H. Augustinus. Ze was getrouwd met een 
ongelovige man met wie ze naast Augustinus nog 2 kinderen had. Haar 
man stond niet toe dat hun kinderen gedoopt werden en wilde zelf ook 
geen christen worden. Monica hield niet op te bidden voor haar man en 
haar kinderen, met grote gevolgen: haar man bekeerde zich en twee van 
haar kinderen volgden hun roeping tot het religieuze leven. Alleen 

Augustinus bleef nog over en Monica maakte zich grote zorgen over zijn losbandige 
leven. Toch verloor ze de moed niet en bleef ze voor hem bidden. 
Nadat hij lange tijd bleef vasthouden aan zijn bijgeloof, bekeerde hij zich uiteindelijk tot 
het christendom en liet zich dopen. Hij kreeg de titel van kerkvader en was een groot 
theoloog.  

Parochienieuws nr. 6 komt uit!  In een  bijlage treft u meer aan hoe u kunt 

bijdragen aan onderhoud en instandhouding van onze kerk.  

Zaterdag 28 augustus: vooravond van de 22e zondag door 
het jaar/ H. Augustinus 

19.00 uur: Viering van Woord en Communie met voorganger pastor 

Ria Mangnus; orgel en cantor. Thema: ‘Zuiver je hart’ 

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. 

Dinsdag 31 augustus:  

20.00 uur: parochiebestuur Goes; belangrijke besluiten staan op stapel inzake 

voortbestaan kerken en vieringen in onze parochie. 
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Woensdag 1 september: Wereldgebedsdag voor het 

behoud van de schepping.  

Paus Franciscus heeft 1 september uitgeroepen tot de Wereldgebedsdag voor de Zorg 

voor de Schepping. Daarna zal elk jaar op deze datum een gebedsdag voor de 

schepping worden gevierd. Paus Franciscus heeft 1 september uitgeroepen tot 

de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping. Daarna zal elk jaar op deze 

datum een gebedsdag voor de schepping worden gevierd. 

Paus Franciscus heeft deze dag ingesteld 

nadat vertegenwoordigers van de Ortho-

doxe ritus hem deze suggestie hadden 

gedaan. Orthodoxe kerken bidden name-

lijk al langer op 1 september voor het 

milieu en hebben de paus gevraagd of 

de Rooms-Katholieke Kerk zich hier bij 

aan wil sluiten. Dit gebeurde in juni 2015 

ter gelegenheid van de presentatie van 

de encycliek Laudato Si waarin paus 

Franciscus oproept tot een integrale ecologie, waarbij zorg voor de schepping en 

zorg voor de armsten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. 

De Heilige Vader benadrukt bij de instelling van deze Wereldgebedsdag, dat 

christenen zijn geroepen tot een ‘ecologische bekering’, waarbij de consequenties 

van hun ontmoeting met Jezus Christus zichtbaar worden in hun relatie tot de wereld 

om hen heen. 

De paus hoopt met zijn oproep om milieubewuste rentmeesters van de schepping te 

zijn, niet alleen Katholieken wereldwijd aan te spreken maar alle mensen van goede 

wil. 

Bid mee! 
De Nederlandse Bisschoppenconferentie vraagt gelovigen en mensen van goede wil 

dan ook gehoor te geven aan de oproep van paus Franciscus en komende dinsdag 1 

september mee te bidden voor de zorg en het behoud van de 

schepping. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van onderstaande 

gebeden die de paus heeft meegegeven in zijn recente 

encycliek Laudato Si. 
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