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Zondag 20 juni 2021  Eucharistieviering  Kapelaan J. v. Velthoven 
 
Lezingen 

Eerste lezing: Job 38, 1.8-11   Tweede lezing: 2 Kor. 5, 14-17  
Evangelielezing: Marcus 4, 35-41 
   
Intenties 

Riet de Waal en overleden familie  Willy van Himste 
Corrie Niepcè- de Bont    Lucia de Bruijn- van Huffel 
Emelda van den Berge-van Opdorp  Drea Henderieckx-Van der Velde  
Erna de Clerck-van Haelst    Roos Mattens 

 
Collecteaankondiging 

Er is vandaag een collecte. Die is bestemd voor de pastorale zorg in onze eigen ge-
loofsgemeenschap en voor de noden van ons bisdom.  
 
Opbrengst collecte 
Zondag  Pastorale zorg     € 147,35 
 

Vieringen komende week / agenda 

Dinsdag 08.30 uur Getijdengebed + Eucharistieviering 

Dinsdag 13.30 uur Gebedsuur Biddende Moeders 

Donderdag 08.30 uur Getijdengebed + Eucharistieviering 

Donderdag 15.30 uur Rozenkransgebed (Kerk)  

Zondag 27 juni 11.00 uur Eucharistieviering Pastoor W. Wiertz 

Zondag 4 juli 11.00 uur Eucharistieviering Pastoor W. Wiertz 

 

Vieringen in Philippine  
Zondag 4 juli 9.30 uur  Woord en Communiedienst Pastor M. Dieleman 
Zondag 11 juli 9.30 uur  Woord en Communiedienst 
 
Vieringen in Zuiddorpe 

Zondag 27 juni        9.30 uur        Werkgroep Liturgie 

Zondag 11 juli  9.30 uur Woord en Communiedienst 

 

Mededelingen en bijzondere activiteiten 
 
Wil jij je inzetten voor onze parochie, dat kan! 

Bijvoorbeeld in de Parochiekerncommissie of bij de vastenactiegroep. 
Bel of mail voor meer informatie het parochiebureau op maandag, woensdag of vrij-
dag van 8.30 tot 15.00 uur! Telefoon nummer 0115-616006 of bureau@eparochie.nl 
U bent van harte welkom in deze groepen! 
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Steun het Voedselbankproject 
Wij willen graag de mensen van de voedselbank steunen met voeding die niet vaak of 
nooit in de pakketten aanwezig is. Een voorbeeld daarvan is melk. Voor velen van u is 
het een normale zaak dat u dagelijks melk drinkt. Voor de mensen van de voedselbank 
is dat niet zo. Daarom vragen wij u steun, want we (verschillende kerken die het project 
steunen) willen samen pakken melk inzamelen, zodat deze in juli in de pakketten kun-
nen worden toegevoegd. Momenteel gaan er ruim 600 pakketten per week de deur uit. 
Dus stel je eens voor dat we 1200 literpakken kunnen inzamelen, dan kan er in elk 
pakket 2 liter melk. 
Onze vraag aan u is: pakken van 1 liter houdbare halfvolle melk mee te brengen 
naar uw lokale kerk. Deze pakken worden verzameld in de Goede Herderkerk en van-
daar worden ze naar de voedselbank gebracht. Dit kan op 19 en 26 juni. U kunt ook 

pakken inleveren bij de Ontmoetkring, Axelsestraat 86 Terneuzen op dinsdag en don-
derdag tussen 9 en 12 uur via achterzijde, t/m 24 juni. Meer info bij pastor van Water-
schoot: 0115-616006 niekvanwaterschoot@eparochie.nl 
 
 
                                      SIBUSISO heeft u nodig!!           

Het winkeltje is in de  NOORDSTRAAT 47a, t.o. Porgy en Bess. 
Het winkeltje is elke woensdag en zaterdag open van 12 tot 16 u. Voorlopig tot eind 
juni. Met dit bericht nodigen we u van harte uit om eens gezellig langs te ko-
men.         De KOFFIE, en wat lekkers ook voor de verkoop, STAAT klaar!  
Wij hopen u te begroeten daarom, TOT ZIENS!! Namens alle vrijwilligers van de vas-
tenactie Simone  Rovers. 
Wilt u Sibusiso steunen door een storting?  Banknummer NL 66 RABO 0159 527 104 
T.n.v. Elisabeth parochie   A.u.b. Projectnummer vermelden: 401387 
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