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Zondag 26 sept.   Woord en Communiedienst Pastor M. Dieleman 
     
Lezingen 

Eerste lezing: Numeri 11, 25-29  Tweede lezing: Jakobus 5, 1-6   
Evangelielezing: Marcus 9, 38-43.45.47-48 
   
Intenties 

Riet de Waal en overleden familie   Jan de Winter 
Denise Kindt-Lafort      Diny van Vught   
Marietje Rommens-Schelstraete    Wilhelmus van der Put  
Marije van der Zanden-de Clerck    Rudi Buwalda 
 
Collecteaankondiging 

Er zijn vandaag twee collectes. De eerste is bestemd voor de pastorale zorg in onze 
eigen geloofsgemeenschap en voor de noden van ons bisdom. De extra collecte is 
bestemd voor PAX Christie. 
 
Opbrengst collecte 
Zondag  Pastorale zorg     € 197,05 
 

Vieringen komende week / agenda 

Maandag  13.00 uur Uitvaartdienst  

Dinsdag 08.30 uur Getijdengebed + Eucharistieviering 

Dinsdag 10.30 uur Uitvaartdienst 

Dinsdag 13.30 uur Gebedsuur Biddende Moeders 

Donderdag 15.30 uur Rozenkransgebed (Kerk) 

Vrijdag 8.30 uur Rouwgroep  

Zaterdag 13.30 uur Cursus Geloof in Kunst 

Zondag 3 okt   11.00uur Eucharistieviering Pastoor W. Wiertz 
Vrijdag 8 okt   20.00 uur Aanbidding en Biecht 
Zaterdag 9 okt  19.00 uur Internationale viering Kapelaan J.v. Velthoven 

Zondag 10 okt.  11.00 uur Eucharistieviering Kapelaan J. v. Velthoven 

  

Vieringen in Philippine  
Zondag 3 okt  9.30 uur Woord en Communiedienst Pastor N.v.Waterschoot 

Zondag 10 okt  9.30 uur Woord en Communiedienst Pastor N.v.Waterschoot 
 
Vieringen in Zuiddorpe 
Zondag 3 okt  9.30 uur Woord en Communiedienst Pastor N.v.Waterschoot 
Zondag10 okt 9.30 uur Woord en Communiedienst Pastor M. Dieleman 
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Overleden 
Op dinsdag 21 september is overleden Diny van der Linden, echtgenote van Krijn 
Zandburg. Er wordt in besloten kring afscheid van haar genomen. 
 
Op woensdag 22 september is overleden Frans Cortvriendt, weduwnaar van Aline 
Goethals. Er wordt in besloten kring afscheid van haar genomen. 
 
Mededelingen en bijzondere activiteiten 
 
Noveenkaars Elisabethdagen 
De Elisabethdagen staan dit jaar in het teken van Sint-Jozef. 
Evenals vorig jaar is er een bijzondere noveenkaars te koop. Op de kaars staat een 
kopie van een icoon van Sint-Jozef. Deze icoon is in bezit van Kapelaan Jochem van 
Velthoven. 
De noveenkaars wordt geleverd met een actueel gedicht, geschreven door zr. Dr. 
Noela Polet. De kaars kost 10 euro contant en is te koop in het parochiecentrum. 
 
Magistrale eindspurt Vastenaktie: €50.000 voor Sibusiso!  
De Vastenaktiegroepen  van de Andreasparochie, Elisabeth-parochie en de Hei-
lige Maria Sterre der Zee Parochie zijn er in geslaagd om het doel van €50.000  voor 
Sibusiso te behalen. In deze coronatijd was het niet gemakkelijk om dit doel te berei-
ken, omdat zo veel vertrouwde activiteiten niet door konden gaan. Dankzij de inzet 
van vele vrijwilligers is er ook na Pasen actie gevoerd. Rond Pasen was er nog een 
bedrag van €7500 nodig. Dat bedrag is bereikt ook dankzij de vele giften via de bank 
van parochianen. De mensen van Sibusiso en de familie Hammer krijgen zo weer 
een flink steuntje in de rug bij hun werk ten behoeve van de gehandicapte kinderen 
in Tanzania. Dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet en aan iedereen die financieel 
heeft bijgedragen aan dit Vastenaktieproject.  
Pastor Niek van Waterschoot  
 
Cursussen 
Van de cursussen “Geloof in Kunst” en “Als God renoveert” kunt u meer lezen op het 
losse blad achter in de kerk. 
U mag ook een email sturen naar bureau@eparochie.nl om u aan te melden onder 
vermelding van naam en emailadres. 
Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen 
De PKC Zuidwest van onze Parochie is zeer verheugd, dat er dit jaar een plaatsje in het 
programma van het Festival van Vlaanderen is ingeruimd in onze r.k. kerk in Philippine. 
Op zondag 3 oktober om 15.00 uur geeft niemand minder van Jan-Willem Roozen-

boom een uitvoering op de piano. 
Wellicht dat hij bij velen van ons redelijk onbekend is, maar hij is al 25 jaar de vaste pia-
nist van Guus Meeuwis en heeft samen men hem al vele hits van Guus mede gecompo-
neerd. Jan-Willem combineert het populaire genre met het klassieke repertoire en dat 
blijkt heel goed samen te gaan. 
Belangstelling? De kaarten kosten € 15. 

U kunt de kaarten bestellen bij Zeeland Theaters via de website www.festival-zvl.nl 
en dan naar de bestellink van Zeelandtheaters of op 0115-695555. 
 

http://www.festival-zvl.nl/

