Mededelingen
Paroc hie ker n Zu id west
H. Maria Hemelvaart Philippine
Kijk ook eens op de website www.eparochie.nl
17 oktober 2021

Woord- en Communiedienst

Missiezondag

Voorganger: pastor Marjan Dieleman
Koor: St Ceciliakoor Philippine o.l.v. Willy van LImmen
Liedjes:
Openingslied
Kyrie
Gloria
Tussenzang
Evangelie acc.

GVL 561
GVL 221
GVL 231
Psalm 18
GVL 270 B

Geloofsbelijdenis
Voorbeden
collecte
Broodlied

GVL 428
AV 8 (6)
Na de dienst
AV 29

Onze vader
Vredeslied

Map 15
AV 9 (10)

Communie
Slotlied

Maria lied

Lezingen:
1e lezing Jesaja 53, 10-11

Zingt een nieuw lied
Heer ontferm U
Eer aan God
Heer ik heb U lief
Gelukkig die het woord
hoort
De wijze woorden
Kyrie
??????????????
De hemel reikt ons leeftocht
aan
Zingen
Prijs de Heer

Wees gegroet O Sterre

Evangelie: Marcus 10, 35-45

Misintenties
Overleden familie de Smet-Van Driessen
Achiel Wijne, Dora Wijne-de Wit en dochter Linda
Annie Pielaat-Segers en ouders
Collecte
Er is zijn vandaag twee collectes. De eerste is bestemd voor onze eigen parochiekern en voor
de noden van ons bisdom.
De tweede collecte komt ten goede aan Missiezondag. Van harte aanbevolen.
In verband met de coronamaatregelen kunt u uw collectegeld na de dienst deponeren in de
mandjes achter in de kerk.
Opbrengst collecte 10 oktober: Plaatsengeld
€ 56,40
Mededelingen en bijzondere activiteiten voor de komende week.

Coronamaatregelen
- Handen ontsmetten bij binnenkomst en bij de uitreiking van de communie blijft
- Geen hand geven bij de vredeswens
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- Wijwaterbakjes moeten leeg blijven
- Collectes bij de uitgang na de viering
- Gepaste afstand houden naar andereen
De nieuwsbrieven worden toegezonden aan de parochianen wiens mailadres bekend is. Deze zijn ook te vinden op de website van de parochie: www.eparochie.nl en enkele exemplaren liggen achter in de kerk.
Noveenkaars Elisabethdagen
De Elisabethdagen staan dit jaar in het teken van Sint-Jozef.
Evenals vorig jaar is er een bijzondere noveenkaars te koop. Op de kaars staat een
kopie van een icoon van Sint-Jozef. Deze icoon is in bezit van kapelaan Jochem van
Velthoven.
De noveenkaars wordt geleverd met een actueel gedicht geschreven door zr. dr.
Noëla Polet. De kaars kost 10 euro contant en is te koop bij de koster.
“Opvang Vluchtelingen in Zeeland. In Goes is sinds september een opvangcentrum
voor vluchtelingen. Hoe het daar toe gaat en waar de vluchtelingen mee te maken
hebben, kunt u lezen in een verhaal van Jilly van den Ameele (Kerk en Vluchteling
Zeeuwsch-Vlaanderen) op de website van de parochie en van Kerk en Vluchteling
(www.stichtingkenv.nl ) ”.
Het bestuur van de Catharinaparochie in Oosterhout nodigt u allen uit voor de Eucharistieviering op zondag 24 oktober 2021 om 10.00 uur in Basiliek St.Jan, waarin
kapelaan Jochem van Velthoven als nieuwe pastoor van de H.Catharinaparochie
wordt geïnstalleerd. De bisschop is hoofdcelebrant. Pastoor Wiertz, kapelaan Rogas
en emeritus-pastoor Akkerman zullen concelebreren.
Zondag 24 oktober is er een woord- en communieviering. Voorganger is pastor
Niek van Waterschoot en het Cuyperskerkkoor zingt o.l.v. Sabine de Groote.
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