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25 september 2022         Woord- en Communieviering       
 
Voorganger: pastor Marjan Dieleman 
 
Koor:  St.Ceciliakoor o.l.v. Willy van Limmen 
 
Liederen 
Openingslied AV 53 (31) Vervul dit huis 
Kyrie AV 5 (2) Heer liefde die niet aflaat 
Gloria GVL 401 Aanbidt en dankt 
Tussenzang GVL 150 Alles wat adem heeft  
Evangelie acc.  GVL 257 Halleluja Uw woorden Heer 
Evangelielied GVL 644 Voor mensen die naamloos 
Voorbeden AV 7 (4) Ontferm U God 
collecte GVL 446 God heeft het eerste woord 
Broodlied Map 31 Ik bied U dit brood 
Onze vader Map 15  zingen 
Vredeslied Map 14 Zingt een nieuw lied 
Communielied Map 3 Zum Eingang 
Slotlied GVL 415 Dan dank nu allen God 
   
   

 
Misintenties 
 
André Hemelsoet 
Marc Sigl 
Achiel Wijne en Dora Wijne-de Wit en dochter Linda 
 
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 PAX (vredesweek). 
 
PAX is de grootste vredesorganisatie van Nederland. Ze werkt aan de bescherming 
van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het 
opbouwen van inclusieve vrede. Vrede is mogelijk. Ieder mens heeft het recht op 
een leven zonder angst. Maar we zien om ons heen onzekerheid en onrecht, conflic-
ten en oorlog. We zien ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en schadelijke gen-
dernormen. PAX versterkt burgers die zich hier vreedzaam tegen verzetten. We strij-
den voor meer solidariteit en menselijke waardigheid, samen met hen die tegen de 
verdrukking in gaan voor een betere toekomst voor hun gemeenschap. Caritas roept 
u op deze vredesorganisatie te steunen. Dank voor uw hulp. 
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Mededelingen en bijzondere activiteiten in  de komende weken. 
 
Op zaterdag 22 oktober 2022 komt het kruis van de wereldjongerendagen naar het Bis-
dom Breda: in de ochtend is er een programma in Bergen op Zoom en in de middag in 

Breda.  
  

Op 25 oktober is er nog een gebedsbijeenkomst rondom het WJD-kruis in Middelburg, 
in de Petrus en Pauluskerk. Deze bijeenkomst start om 18.30 uur.  

 
 

Zo begint de diocesane aanloop naar de Wereldjongerendagen (WJD) van 2023 in Lissabon, 
Portugal! De WJD zijn van 1-6 augustus 2023. Jongeren vanaf 16 jaar zijn door Paus Fran-
ciscus uitgenodigd om hem daar te ontmoeten. Komend schooljaar worden er meerdere bij-
eenkomsten georganiseerd om zo samen goed voorbereid op reis te gaan. 
De jongeren uit de Elisabeth parochie zijn ook van harte uitgenodigd voor 22 okto-
ber en/of voor 25 oktober. Als zij de WJD nog niet kennen of te jong zijn om mee 
te gaan op reis (de minimumleeftijd is 16 jaar), is het voor hen toch een feestelijke 
dag van vorming en ontmoeting. Vanzelfsprekend bent u zelf ook van harte wel-
kom. 
 
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. Zie affiche achter in de kerk. 
 
 
 
 
 
Zondag 2 oktober is er een Eucharistieviering om 11.00 uur. Voorganger is kape-
laan Rojas Romero en het Cuyperskerkkoor zingt o.l.v. Sabine de Groote, er  is 
dan een extra collecte  voor Stichting Kerk en Vluchteling. 


