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18 september 2022

Woord- en Communieviering

Voorganger: pastor Marjan Dieleman
Koor: Cuyperskerkkoord o.l.v. Sabine de Groote
Liederen
Openingslied
Schuldbelijdenis
Kyrie
Gloria/lofzang
Eerste lezing
Tussenzang
Evangelie
Evangelie accl.
Preek/homilie
Preeklied
Acclamatie voorbeden
Collecte + collectelied
Onze Vader
Vredeswens
Communie/communielied
Slotlied
Zending en zegen

AV blz 54 nr 32,

Vrede voor jou, hierheen gekomen

AV blz 4 nr 1

God vol vergeven, (mel.: Morning has broken)
Alle eer en alle glorie

AV blz.23,
Amos 8,4-7;
GVL 428
Lucas 16, 1(10)-13
AV blz 7 nr 1
GVL 553
AV blz 8 nr 5
AV blz 43 nr 21
Suppl. 2

De wereld omgekeerd
Uw woord is waarheid , Heer
Een lied tegen de derde wereldoorlog
Heer ontferm u (Taizé)
In ’t laatste van de dagen
Dona nobis pacem

Suppl. 4

Een stad van vrede

GVL 484

Komen ooit voeten gevleugeld

Supplement ingelegd in AV, bij blz. 1

Misintenties

Emile Peeters en Aline Peeters-Pieters
Addy Doolaege-de Koeyer
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 de werkgroep Zieken en Ouderen.
De tweede zondag in september is al jarenlang Ziekenzondag. Daar het op deze dag
een Oecumenische dienst was in Sluiskil , is deze collecte verplaatst naar vandaag.
Een dag waarop we de zieken in het zonnetje willen zetten. Nog niet zo lang geleden
waren zieken ook aanwezig bij de viering op zondag. De tijden zijn veranderd.
Daarom is er in deze viering wel aandacht voor de zieken, maar wordt de aandacht
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voor de zieken en ouderen ook op andere plekken gegeven door verschillende werkgroepen in de parochie. De 85+ werkgroep of de werkgroepen zieken –en bejaarden.
Zij zorgen ervoor dat zieken aandacht krijgen; dat ze hun verhaal kunnen doen. En
dat de zieken ook af en toe verwend worden. Om dit werk mogelijk te maken wordt
vandaag uw steun gevraagd door Caritas. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Mededelingen en bijzondere activiteiten in de komende weken.
Overlijden
Op 10 september j.l. is Addy de Koeyer – weduwe van Gerard Doolaege – te Sas van
Gent overleden. De uitvaartdienst heeft afgelopen vrijdag plaats gevonden in De
Geslootene Boom te Sas van Gent, waarna crematie te Terneuzen.
Open Deur-bijeenkomst
Op 29 september is de volgende Open Deur-bijeenkomst in het parochiecentrum te
Terneuzen om 14.00 uur.
Het thema is: aan tafel. Zie ook de nieuwsbrief van 1 september.
In onze kerk:
Zondag 9 oktober: Pianoconcert in het kader van het Festival Zeeuws-Vlaanderen
Zaterdag 15 oktober: Marialof om 15.00 uur.

Zondag 25 september is er een woord- en communieviering om 9.30 uur. Voorganger is pastor Marjan Dieleman en het Ceciliakoor zingt o.l.v. Willy van Limmen.
Er is dan een extra collecte voor PAX. (Vredesweek)
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