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LIEF EN LEED  
Overleden:  

31 mei: Pieter Marinus Goes. 

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

26 juni: Kerk-TV. Nu kerkdeuren weer wat verder 

open mogen en er geen reservering meer nodig is, kan 
iedereen weer direct de mis volgen….denkt u? Er zullen 
mensen zijn/blijven die graag in hun eigen omgeving op 
eigen tijd/wijze de viering mee willen beleven/volgen. 

Voor hen is Kerk-TV een goed alternatief. Afgelopen 
week volgden 100 mensen de viering van Wiel Hacking 
direct mee, terwijl het mini-symposium door 63 mensen 

direct werd gevolgd. Uitgesteld keken  er nog 37 mensen later mee.  

De reguliere diensten worden wekelijks door minimaal 30 personen direct gevolgd, al zal 
de komende periode ook later worden ingeschakeld; alles kan met dit wonder der 
techniek. Helpt u mee dit medium vast te houden? 

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. 

11 juli: bedankje vrijwilligers  

De parochiekerncommissie heeft in februari meer dan 80 vrijwilligers in onze kern een 
gebedenboekje aangeboden. De kosten waren voor ons geen reden dit bedankje 
beschikbaar te stellen. We willen u echter 
vragen een kleine bijdrage te schenken om het 
budget voor deze post  weer aan te vullen; 
elke kleine gave wordt enorm gewaardeerd. 

Vrijwilligers laten zien dat een kerk meer is dan 
een gebouw waar je eenmaal per week kunt 
samenkomen. Velen  geven onze kerk en 
omgeving een bewijs van vitaliteit/levenslust 
die ze zelf allereerst extra uitstralen. Dank hiervoor! 
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VIERINGEN EN DIENSTEN IN ONZE PAROCHIE 

 
 

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 
enm ov. ouders * Frans Courtin en Johanna Pieterse * overleden Leden 
Gedurige Aanbidding * de meest verlaten zielen * Magdalena Vermue en ov. 
fam. * Lauran de Winter 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 
 

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

20.00 uur: parochiebestuursvergadering/voorzitters van 

parochiekernen in Goes.  “Hoe verder na 2021?” 
 

Donderdag 1 juli: Kostbaar Bloed van onze Heer Jezus 
Christus 
De kalender van de buitengewone vorm van de Romeinse Ritus kent 1 juli als het Feest van 
het Kostbaar Bloed van Onze Heer Jezus Christus. Daarom is van oudsher de maand juli 
toegewijd aan het Heilig Bloed. Dit feest heeft de 
liturgiehervorming niet overleefd ondanks het feit – O ironie- 
dat net de Zalige Johannes XXIII in 1960 een prachtige 
Apostolische Brief  
In de a primis  schreef over deze devotie. 
Daar lezen we dat het Benedictus XIV was die de Mis en het 
officie van dit Feest goedkeurde, de Zalige Pius IX het als 
liturgisch feest voor de gehele Kerk voorgeschreven heeft en –
wederom o ironie- Pius XI het feest tot rang van ‘duplex primae 
classis’ verhief met de bedoeling om de devotie tot het Bloed 
van de Verlosser te bevorderen. De Zalige Johannes XXIII zelf 
gaf zijn goedkeuring aan een eigen litanie.  
 

Vrijdag 2 juli: Eerste vrijdag van de 
maand/ toegewijd aan het H. Hart van Jezus. 

Zaterdag 3 juli: H. Tomas/apostel.  
De apostel Tomas of Thomas[2] ("tweeling"),[3] ook 
wel Judas Thomas Didymus genoemd 
(† Chennai, India, 21 december 72 - traditioneel), is 
een van de twaalf apostelen van Jezus uit 
het Nieuwe Testament. De uitdrukking "ongelovige 
thomas"[4] komt van de gebeurtenis die wordt 
beschreven in het Evangelie volgens 
Johannes waarbij Tomas zei niet te geloven dat Jezus uit de dood was opgestaan 
totdat hij zijn vinger in Jezus' wonden zou leggen.[5] Volgens de overlevering zou 
Tomas het christendom naar India hebben gebracht, waar hij ook zou zijn 
overleden. Aan Tomas worden diverse apocriefe werken toegeschreven. 

 
Zondag 4 juli: 14e zondag door het jaar 
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9.00 uur: Viering van Woord en Communie met voorganger pastor 

Rens Stobbelaar en orgelspel/cantor. Thema: ‘Weerbarstige boodschap’. 
 

Misintenties:  
Tonnie Kopmels-van den Dries * Mary de Jonge en fam. Jaap de Jonge-de 
Jong *Anthonia Vermue en ov. fam. * Bas en An Balleur * Maria van Aert-Vos 
en ov. fam. * Wilhelmina Corstiaanse * Adriaan Hoondert * Klazien Martens-
Boonman. 
 

Na afloop: koffiehoek. Na meer dan een jaar mogen we 

weer koffie schenken en een praatje met u maken na de 
dienst. Bij goed weer zitten we buiten/ bij minder goed weer 
zullen we achter in de kerk koffie schenken. U bent bij deze 
uitgenodigd. 
 

Nieuwe maatregelen vanaf 26 juni: 
Versoepelingen maken het mogelijk om vanaf komende zaterdag/26 juni 
weer met meer zangers te zingen; Missicanto grijpt deze kans aan en zal met 
een select gezelschap de viering muzikaal opluisteren. 
Mensen in de kerk mogen – zij het ingetogen- meezingen, maar in alle 
gevallen houden we afstand van elkaar. 
 
Reserveren voor de diensten is niet meer noodzakelijk, nu we weer met 
maximaal 97 mensen kunnen kerken op 1,5 meter afstand. 
 
Mondkapjes zijn niet langer verplicht, maar mogen tijdens het lopen in de 
kerk gewoon worden gedragen; de voorganger houdt wel afstand bij het 
uitreiken van de H. Hostie. 
 
Collecteren: we blijven voorlopig de collectestokken gebruiken voor uw en 
onze veiligheid. De bijdragen per viering zijn beduidend hoger dan we 
gemiddeld per kerkganger mochten ervaren. Dank hiervoor! 
  

Prikken in de kerk: extra ‘prikacties’ op 8 juli ( 1600-17.30 uur) 15 juli (14-

17.00 uur); 22 juli (16-17.00 uur). Uiteraard krijgt u hiervoor persoonlijk een 
uitnodiging via uw huisartsenpost. 
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