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6 december 2020       Eucharistieviering  Voorganger:  pastor Verbraecken 

koor: Cuyperskerkkoor groep II  o.l.v. drs. Jochanan van Driel 

Liederen: 

Openingslied GVL 459, 1-4 Het volk dat wandelt in het duister 

Kyrielied AV blz. 5, 6 Kyrie-Litanie  Cantor/organist zingt couplet 
tweede advent en aanhef kyrie, 
Christe, Kyrie, 
Let op!  Koorgroep antwoord en-
kel kyrie, Christe, Kyrie 

Eerste lezing Jesaja 40, 1-5, 9-11  

Tussenzang GVL blz.134-135, Psalm 85 “Doe ons Heer “ 
Cantor/organist: coupletten 
Koorgroep refrein 

Tweede lezing  2 Petrus 3, 8-14  

Tweede tussenzang GVL 459, 5-7 Er is een Zoon voor ons gegeven 

Evangelielezing  Marcus 13, 33-37  

Evangelieacclamatie  AV blz. 15, nr. 2 Gij hebt woorden van eeuwig le-
ven 

Preek/homilie   

Orgel Orgel Contemplatie op homilie 

Geloofsbelijdenis Gebeden   

Acclamatie voorbeden AV blz. 16, nr. 6. Laat komen Hij die komen zal 

Offerande/ voorbereiden tafel Dit indien nodig: orgel  

Onze Vader  Gebeden  

Heilig  GVL 291  

Vredeswens  Gebeden? 
Indien gezongen: AV blz.16 
nr.8 (standaard uit map 213) 

 
Vrede voor jou, aanhef Cantor/ 
Organist zoals gebruikelijk 

Lam Gods GVL 331  

Communie  GVL 458  Het was een maged uitverkoren 

Zending en zegen   

Slotlied GVL 459, 8, 9 Dan zal de aarde voor ons allen 

 

Misintenties 
Julia de Wit        Arnold de Smet 
Edemond Buijck en Celina Buijck-van de Vijver   Armand Rijckaerd 
Germaine Lauret-Pielaat en Dolf Lauret    Maria Desneux-Hoogerwerf 
 

Collecte 

Er zijn vandaag twee collectes. De eerste is bestemd voor onze eigen parochiekern en voor de 

noden van ons bisdom. 

De extra collecte komt ten goede aan Solidaridad. 

Er wordt NIET rondgegaan met de collectemandjes. U kunt uw bijdrage bij het uitgaan van 

de kerk achter in de mandjes deponeren. 

De opbrengst vorige week bedroeg:  plaatsengeld     €.  55,65   

      
Mededelingen en bijzondere activiteiten voor de komende week. 

 Reserveren 
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 Reserveren is nog steeds gewenst op nr. 06-27320096 van maandag t/m donderdag tussen 10 en 12 uur. Ver-

der is er een dringend advies een mondkapje te dragen bij het binnenkomen van de kerk, bij het te com-

muniegaan en bij het verlaten van de kerk. 

 Voedselbank 

 Al  jaren wordt tijdens de Adventstijd een inzameling gehouden voor de voedselbank Zeeuws Vlaanderen. Ook 

dit jaar kunt u de bij de Spar gekochte levensmiddelen deponeren in de daarvoor bestemde kisten bij de uitgang 

van de winkel. Alvast hartelijk dank voor uw gave. 

 Kerstkaarten 

 De gezamenlijke Parochies hebben een aantal unieke Kerstkaarten laten drukken en deze zijn vanaf 
heden in de kerken van Terneuzen en Philippine te koop.  
Het zijn setjes van 5 kaarten met enveloppe. Er staat geen jaartal op, dus ze zijn ook later nog te 
gebruiken.  
1 setje kost slechts € 3,00 en 2 setjes maar € 5,00.  
Kort voor en na de vieringen zijn ze te koop. 

 De mededelingen over de Kerstdagen zijn onder voorbehoud. 

Kerstmis 

Er is tot op heden nog niet bekend hoe de vieringen met kerst zullen zijn. In feite hangt alles af van 

wat er op 8 december voor nieuwe regelgeving komt. De verwachting is dat het “30” blijft. Er zijn 

waarschijnlijk twee vieringen: op donderdag 24 december om 21.00 uur  (Kerstavond) en op vrijdag 

25 december om 9.30 uur (Eerste Kerstdag). Vanwege vervanging gaat pastor Dieleman in beide vie-

ringen voor. De fanfare St.Cecilia speelt niet tijdens de viering op Eerste Kerstdag. Om mensen gele-

genheid te geven om op Eerste Kerstdag toch even in de kerk te zijn, is de kerk open van 11.00-13.00 

uur. Hiervoor hoeft niet te worden gereserveerd. Wel wordt uw naam en telefoonnummer bij de in-

gang genoteerd. Het dragen van een mondkapje is verplicht. 

Misintenties en deelname aan Kerstvieringen 

Inmiddels zijn er al misintenties aangevraagd voor de viering op Eerste Kerstdag. Dat betekent niet 

automatisch dat er ook plaats is. Vanwege de geringe ruimte is het niet mogelijk om voor een heel ge-

zin plaatsen te reserveren. Dat is mogelijk een reden om aangevraagde intenties te verzetten. Dat kan 

uiteraard.De intenties die niet worden verzet, worden gelezen bij de voorbede op 24 en 25 december. 

De lijst met intenties krijgt een speciale plek bij de Kerststal.  

Het reserveren voor een plaats tijdens de viering op 24 of 25 december is mogelijk van 21 de-

cember tot 23 december van 10.00 -12.00 uur. Telefoonnummer: 06 2732 0096.We zijn u heel 

dankbaar voor uw begrip!  

 

Zondag  13 december is er een Eucharistieviering. Voorganger is pastor Pollet 
en het St.Ceciliakoor zingt  o.l.v. Willy van Limmen. 

 Gelieve de GVL’s en de rode boekjes in de bank te laten liggen. 


