
 

 

 
 Mededelingenblad Parochiekern Zuid-Oost 

 
Kijk ook eens op de website www.eparochie.nl 

 
 

   Zondag 15 mei 2022 om 11.00 uur 
 

Voorganger:   Pastor Marjan Dieleman 
Samenzang met begeleiding door organist Martin Polspoel 

Koster en lector: Theo van Esbroek 

 
Liederen: 
Opening De vreugde voert ons naar dit huis Geel boekje pag. 24 str. 1,2,3 

Gebed om ontferming  Geel boekje pag. 3 

Lied om ontferming De vreugde voert ons…. Geel boekje pag. 24 strofe 4, 5 

Lofzang  De vreugde voert ons…. Geel boekje pag. 24 strofe 6,7 

Tussenzang U kennen, uit en tot U leven Geel boekje pag. 15 str. 1, 14 

Acclamatie Evangelie U komt de lof toe  

Evangelielied Het oude woord Geel boekje pag. 20, nr. 8 

Acclamatie voorbeden Luister Heer, ontferm U  

Broodlied U kennen, uit en tot U leven Geel boekje pag. 15 str. 2, 15 

Onze Vader  Pater noster koor 

Tijdens de Communie Orgelspel  

Communiegebed,  Laten wij opstaan Geel boekje pag. 32 

Slotlied Zolang wij adem halen Geel boekje pag. 23 nr. 12 

Misintenties: 
Herman  Matthijs 

 
Collecte: 
Na afloop van de dienst kunt u uw geldelijke bijdrage voor parochie en Bisdom deponeren in de 
koperen schaal achter op de tafel. Hartelijk dank voor uw gaven. 

 
Mededelingen: 
In de nacht van zaterdag 28 mei op zondag 29 mei wordt de 14e bedevaartstocht van Westdorpe 
naar Oostakker georganiseerd. In navolging en naar het voorbeeld van wijlen Carl de Hulsters 
willen wij deze mooie traditie voortzetten, iets wat ook zijn wens was. 
U kunt wandelen, fietsen of met de auto gebracht worden. Iedereen die behoefte heeft aan 
bezinning of gewoon het gezellige samenzijn is van harte welkom. 
Voor meer informatie rmateijsen@zeelandnet.nl of 0115- 454836 na 18.00 uur. 
Met vriendelijke groet,   Roger en Bianca Mateijsen 
  

Zegening   graven Zuiddorpe.  

Op 12 juni zal pastor Ralf Grossert na de zondagsdienst de graven zegenen op de begraafplaats  

Zodoende vervalt de kermisviering op 13 juni.  

 

Volgende week  zondag  aanvang viering hier in de kerk weer gewoon om half tien. 
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