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Woord en Communieviering

Voorganger pastor Marjan Dieleman
Koor: Cuyperskerkkoor o.l.v. Sabine de Groote
Liederen
Openingslied
Schuldbelijdenis
Kyrielied
Gloria/Lofzang
Eerste lezing
Tussenzang
Evangelie
Evangelie accl.
Preek/homilie
Preeklied
Acclamatie
voorbeden
Collectelied
Broodlied
Onze Vader
Vredeswens
Communie
Slotlied
Zending en zegen
Slotstrofe

GVL 550

Wilt heden u treden

GVL 495
AV Geel blz 25 nr 15
Hand. 14, 21-27
Supplement
Joh. 13, 31-33a.34-35
AV Geel blz 10 nr 1

Met de boom des levens
Alle eer en alle glorie

GVL 528,

Refr: Waar vriendschap heerst en liefde,
daar is God

Verheerlijkt de Heer
Uw Woord is waarheid Heer

AV Geel blz 10 nr 3
AV Geel blz 22 nr 11
Supplement
koor + allen
Supplement
Supplement
Voorganger
supplement,
laatste
cplt.

Brood zal ik u geven
Vrede voor jou (Taizé)
Lieve Moeder van de Heer
Ga met God en Hij zal met je zijn

voor de slotstrofe
Tot wij weer elkaar ontmoeten

Supplement ingelegd in AV bij blz1

Misintenties

Overleden familie De Smet – van Driessen
Emile Peeters
Margo Segers-Pieters
Collecte
Er is vandaag één collecte bestemd voor onze eigen parochiekern en voor de noden
van ons bisdom.
De opbrengst van 8 mei bedroeg:
Plaatsengeld
€ 44,10
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Mededelingen en bijzondere activiteiten voor de komende week.
Overlijden
Zondag 8 mei is Margo Pieters - weduwe van Ludwig Segers – overleden. De
uitvaartdienst heeft hier gisteren plaats gehad, waarna zij is begraven op de
R.K.Begraafplaats alher.
De Paarskaarsen van 2017, 2018, 2020 en 2021 zijn weer te koop. De kosten
bedragen € 25,00 per stuk. Graag afrekenen bij de dienstdoende koster.
Nieuwsbrief mei 2022.
De nieuwsbrief van mei 2022 is uit en is toegezonden aan diegene die zich daarvoor
hebben aangemeld.
Ook liggen er enkele exemplaren op de tafels achter in de kerk.
Bedevaart Oostakker

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 de wens was van Carl.
De bedevaart kan gewandeld – gefietst of met de auto volbracht worden.
Iedereen die behoefte heeft aan bezinning of gewoon het gezellige samenzijn is
van harte welkom.
Voor meer informatie zie flyer achter in de kerk of mail of bel ons.
rmateijsen@zeelandnet.nl of 0115- 454836 na 18.00 uur.
Wij hopen van harte dat u er bij kunt zijn.
Met vriendelijke groet,
Roger en Bianca Mateijsen
Zondag 22 mei is er een Woord en Communieviering om 9.30 uur.
Voorganger is pastor Niek van Waterschoot en het St.Ceciliakoor zingt
o.l.v. Willy van Limmen.
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