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LIEF EN LEED  
Overleden:  

11 juli: Simon Martinus Nijsten 

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

24 juli: Kerk-TV. Het belang van kerkelijk vieren 

‘overal’ is bekend. We prijzen ons gelukkig met deze 
voorziening, die iedereen in staat stelt – waar ook ter 
wereld- deze uitzending te volgen. 

01 augustus: Noodopvang ‘de Bevelanden’. Om 

diverse redenen kunnen mensen tijdelijk of voor langere 
tijd in nood verkeren en geen tijdelijke huisvesting vinden. Het Leger des Heils, Ravelijn de 
Groene Jager te Goes, zoekt voor deze mensen dan een tijdelijke plaats. 

08 augustus: Cordaid/ Caritas/Mensen in Nood  

OPBRENGST KERKSNUFFEL-ROMMELROUTE 5 JUNI 

Op 5 juni stonden de dames van de Kerksnuffel weer paraat om alle 
ingeleverde spullen te verkopen ten bate van kerkonderhoud. Tussen 10.00- 
16.00 uur was het een komen en gaan van belangstellenden.  Vorige week 
werd officieel geteld:  € 767,23 was de netto-opbrengst. Een fantastisch 
resultaat. Allen die op welke wijze dan ook mee hebben geholpen: hartelijk 
dank. 

 KAARTVERKOOP zondag 1 augustus  

Op 1 augustus willen de dames van de Kerksnuffel 
wederom achter in de kerk kaarten verkopen voor 
het goede doel: kerkonderhoud. Na de dienst 
staan ze weer klaar. Leg uw portemonnee maar 
klaar, want de kaarten zijn bijzonder voor elke 
gelegenheid. 

Tevens kunt u een kopje koffie/thee nuttigen in de 
tuin/ achter in de kerk na de dienst van 9.00 uur. 
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VIERINGEN EN DIENSTEN IN ONZE PAROCHIE 

 
 
 

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’. 
 

Misintenties: 
 

Albert Rijk * Jobina Vette en ov. fam. * Bastiaan de Jonge en Catharina Rijk * 
Betje, Pieter en Janna Rijk en ov. ouders * Frans Courtin en Johanna Pieterse 
* ov. Leden Gedurige Aanbidding * de meest verlaten zielen * Cornelia 
Boonman-van ’t Westende * Magdalena Vermue en ov. fam. * Frans Pieters * 
Cornelis Bierens * ov. fam. Hubrecht Vermue-de Winter. 

Zondag 25 juli: 17e zondag door het jaar 
Geen viering in onze kerk. Wel vieringen te: 

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

Maandag 26 juli: HH. Joachim en Anna, ouders van de H. Maagd 

Maria 
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Dinsdag 27 juli: Z. Titus Brandsma 
Titus Brandsma (geboren als Anno Sjoerd Brandsma te Oegeklooster bij 
Bolsward, 23 februari 1881 – Dachau, 26 juli 1942) was een Nederlandse 
karmelietenpater, hoogleraar en publicist uit Friesland. Brandsma was specialist 
in middeleeuwse mystiek en zelf mysticus.  
 

Donderdag 29 juli: H. Martha (vriend van Jezus) 
 

Zaterdag 31 juli:  H. Ignatius van  Loyola  (priester)  
 

Zondag 1 augustus: 18e zondag door het jaar 
09.00 uur: Viering van Woord en Communie, met voorganger pastor 

Ria Mangnus en zang  van dames- en herenkoor. Thema: ‘de tekenen 
vertrouwen’.  
 

Misintenties:  
 

echtpaar de Jonge-Rijk en dochter Jo * Jan Franse en ov. ouders * Anthonia 
Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * Maria van Aert-Vos en ov. fam. * 
Klazien Martens-Boonman * Adrianus Franciscus Franse en Wilhelmina 
Franse-Franse * Jrgt. Lauran de Winter * Lou Verdonk en Pieternella 
Verdonk-van ‘t Westende . 

• Na afloop: koffiehoek ( bij goed weer op het terras van de 

parochiezaal/anders achter in de kerk) 
 

Woensdag 4 augustus: H. Johannes Maria Vianney 
(pastoor van Ars)  
 

Vrijdag 6 augustus: Gedaanteverandering van de 
Heer/ Eerste vrijdag van de maand. 
 
Zondag 8 augustus: 19e zondag door het jaar 
9.00 uur: Viering van Woord en Communie met medewerking van de 

liturgische werkgroep en zang van het dames. Liturgische kleur: groen. 
Thema: ‘Brood des levens’ 
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Misintenties:  
Ad Rijk-Smits * Tonnie Kopmels-van den Dries * ov. ouders Marinus Goense-
Cornelia Rijk en ov. kinderen * Frans Courtin en Johanna Pieterse * Levende 
Leden Gedurige Aanbidding * ov. fam. Vermue-Priem * Adriaan Hoondert * 
Krijn de Jonge. 

KERKBIJDRAGE 

In tegenstelling tot andere jaren heeft u van ons 
nog geen acceptkaart gekregen voor de 
kerkbijdrage/actie Kerkbalans 2021. 

De reden ligt voor de hand: wij willen dit verzoek 
tot deelname/donaties altijd koppelen aan een 
financieel overzicht van onze parochiekern. De 
penningmeester van de H. pater 
Damiaanparochie kan pas alles goedkeuren, 
indien alle parochiekernen alle rekeningen 
hebben overlegd en correct hebben ingevoerd. 
Het totale parochie’plaatje’ is dan beschikbaar en 
kan worden gepubliceerd. 

We hopen dat medio augustus alle gegevens beschikbaar zijn en zijn 
goedgekeurd, zodat wij u de juiste stand van inkomsten en uitgaven kunnen 
presenteren. 

Het zal u niet verbazen dat we nog steeds ‘rode cijfers’ hebben, maar dat 
parochianen gemiddeld meer bijdragen dan voorheen. Je kunt ook zeggen: 
minder mensen/kerkbetrokkenen geven meer om onze kerk in ere te kunnen 
houden. Dank hiervoor. 

Voor degenen die ZONDER acceptkaart betalen; uw bijdragen kunnen direct 
worden verwerkt. Sommigen wachten tot we deze kaart ( die in onbruik 
raakt) verstrekken. Vandaar deze mededeling. 
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