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Woord en Communieviering

Voorganger pastor Niek van Waterschoot
Koor: St. Ceciliakoor o.l.v. Willy van Limmen
Liederen
Openingslied
Kyrie
Gloria
Tussenzang
Evangelie acc.
Evangelielied
Voorbeden
collecte
Proc. lied
Onze vader
Vredeslied
Communielied
Slotlied

GVL 411
AV 4 (1)
GVL 382

Christus die verrezen is
Gij die uitgesproken wordt
God in de hoog’ alleen zijn
eer
Psalm 67 I
Heel de aarde jubelt en
juicht
GVL 241
Als iemand mij lief heeft
Melodie op wijze van(al Ik geloof
wie dolend)
GVL 650
Wek mijn zachtheid ( na
laatste
voorbede
hele
couplet)
lied
Wees gegroet o sterre
AV 21 (10)
Die licht is bron van leven is
Map 15
zingen
Map 12
Laudate omnes gentes
Map 41
Ave Maria
GVL 449
Gij zijt een mensenzoon

Lezingen
1e lezing: Handelingen van de apostelen 15, 1-2, 22-29
Evangelie: Johannes 14, 23-29

Misintenties

Overleden familie Dhooge-De Decker
André Hemelsoet
Marc Sigl
Overleden ouders Segers-Lauret en dochter Annie
Overleden ouders Spuesens-Allonsius en dochter Tilly
Collecte
Er zijn vandaag twee collectes. De eerste is bestemd voor onze eigen parochiekern
en voor de noden van ons bisdom.
De tweede collecte is bestemd voor onze eigen kerk.
De opbrengst van 15 mei bedroeg:
Plaatsengeld
€ 50,55
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Mededelingen
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Mededelingen en bijzondere activiteiten voor de komende week.
Overlijden
Dinsdag 17 mei is Jozina Boonman - weduwe van Ko Boonman – overleden. De
uitvaartdienst zal plaats vinden op woensdag 25 mei in het crematorium te
Terneuzen.
De Paarskaarsen van 2018 en 2020 zijn nog te koop. De kosten bedragen € 25,00
per stuk. Graag afrekenen bij de dienstdoende koster.
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
Donderdag 26 mei is het Hemelvaartsdag . Er is dan een viering in Terneuzen.

Zondag 29 mei is er een Woord en Communieviering om 9.30 uur.
Voorganger is pastor Katrien van de Wiele en het Cuyperskerkkoor zingt
o.l.v. Sabine de Groote.
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