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2 oktober 2022      EUCHARISTIEVIERING      Voorganger: kapelaan Rojas Romero 
 
Koor:  St.Ceciliakoor o.l.v. Willy van Limmen 
Liederen 
Openingslied AV blz 58 nr 36 Wij zoeken U als wij samenkomen 
Schuldbelijdenis    
Kyrie -litanie GVL 218 Heer Jezus Koning en gezalfde Gods 
Gloria / Lofzang GVL 636 (71KLnr26) U Heer zij lof gebracht     
Eerste lezing Habakuk. 1, 2-3; 2, 2-4 

 

Tussenzang GVL blz 204 Een smekeling, Psalm 119II 
Tweede lezing Timotéüs 1, 6-8. 13-14  
Halleluja GVL 241  
Evangelie Lucas 17, 5-10 

 

Evangelie accl., AV blz. 15 nr. 2  Uw woord is waarheid, Heer 
Preek/homilie   
Geloofsbelijdenis 

 
Gebed  

Voorbeden AV blz 7 nr 4 Ontferm U, God 
Collecte/collectelied AV blz 43 nr21 In ’t laatste van de dagen/Lied van 

Micha 
Prefatie   
Sanctus / Heilig GVL 291, blz 336 

 

Eucharistiscgebed met 
gezongen acclamatie 

 
GVL 304 

Als wij dan eten van dit brood en drin-
ken uit deze beker, ……. 

Onze vader  Gebed 
Vredesritus 

  

Agnus Dei / Lam Gods GVL 333, blz 363 Lam Gods dat draagt de zonden der 
wereld 

Communie (koor) Map nr 3 Ave Maria 
mededelingen   
Slotlied (Oktober  
Maria-/Rozenkransmaand) 

Map 239  
 

O reinste der scheps’len 
(O Sterre der zee) 

Zending en zegen 
 

  
 
Misintenties 
René Winne       Leen Martens 
Pierre de Wit     Etienne Wille 
Familie Lippens-Grootaert   Oswald Dhaene 
 
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 Stichting Kerk en Vluchteling. 
De Stichting Kerk en Vluchteling Zeeuws-Vlaanderen wordt gedragen door de protes-
tantse en katholieke kerken. Ze ziet het als een Bijbelse opdracht om vanuit de 
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kerken steun te bieden en te werken aan integratie van de vluchtelingen. Vluchte-
lingen in Zeeuws-Vlaanderen die in aanmerking komen voor gezinshereniging worden 
hierbij financieel ondersteund. Ook kunnen vluchtelingen een beroep doen op het 
Noodfonds van de stichting. Daarnaast vragen we aandacht voor de positie van vluch-
telingen in onze regio. Veel mensen zijn immers onbekend met de situatie van de 
vluchtelingen. De zorg voor de vluchtelingen is per 1 januari 2022 een wettelijke 
taak voor de gemeente. Als Kerk en Vluchtelingen willen we de gemeenten graag 
helpen bij de uitvoering van deze taak. De Caritas nodigt u graag uit om uw steentje 
bij te dragen aan het welzijn van de vluchtelingen. Hartelijk dank. 
 

De opbrengst van vorige week bedroeg: plaatsengeld €  41,25 en Pax  € 42,70 

 
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. 
 
Inzamelen koffie Voedselbank 
Er wordt een inzamelingsactie gehouden voor koffie. Dit mag in allerlei vormen zijn: 
gemalen koffie, koffiepads of koffiecups. De actie loopt tot en met zondag 20 no-
vember. Inleveren hier in de kerk op zondagmorgen. 
 
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 9 oktober is er een Woord en Communieviering. Voorganger is pastor 
Marjan Dieleman en het St.Ceciliakoor zingt o.l.v. Willy van Limmen. 


