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Zondag 22 mei  Woord en Communiedienst Pastor M. Dieleman 
     
Lezingen 

Eerste lezing: Handelingen 15, 1-2.22-29    
Tweede lezing: Apokalyps 21, 10-14.22-23 
Evangelielezing: Johannes 14, 23-29 
   
Intenties 

Riet de Waal en overleden familie  Oswald Dhaene 
Raymond Dusarduijn    Drago Boksic 
Chris Vanhijfte-D’Hert    Roza Vincent-Sijs 
Lyon Elands 
 
 
Collecteaankondiging 

Er is vandaag een collecte. Die is bestemd voor de pastorale zorg in onze eigen 
geloofsgemeenschap en voor de noden van ons bisdom.  
 
Opbrengst collecte 
Zondag Pastorale zorg    €  122,45  
 

Vieringen komende week / agenda 

Dinsdag 24 mei 08.30 uur Getijdengebed + Eucharistieviering 

Dinsdag 24 mei 13.30 uur Gebedsuur Biddende Moeders 

Dinsdag 24 mei 14.00 uur Open Deur Gespreksgroep 

Donderdag 26 mei 11.00 uur Hemelvaart 

  Eucharistieviering Kapelaan Rodrigo 

Donderdag 15.30 uur Rozenkransgebed (Kerk)  

Donderdag 18.00 uur Rozenkransgebed (Mariamaand) 

Zondag 29 mei 11.00 uur Eucharistieviering Kapelaan Rodrigo 

Vrijdag 3 juni 20.30 uur Aanbidding en Biecht Kapelaan Rodrigo 

Zaterdag 4 juni 19.00 uur Internationale viering Kapelaan Rodrigo  

Zondag 5 juni 11.00 uur Pinksteren Woord en Communiedienst 

  Pastor M. Dieleman 

Zondag 12 juni 11.00 uur Eucharistieviering Kapelaan Rodrigo 

 

 

Vieringen in Philippine  
Zondag 29 mei 9.30 uur Woord en Communiedienst Pastor K. V.d. Wiele 
Zondag 05 juni        9.30 uur        Eucharistieviering Past oor W. Wiertz 
Vieringen in Zuiddorpe 
Zondag 29 mei 9.30 uur Werkgroep Liturgie 
Zondag 05 juni 9.30 uur Woord en Communiedienst Pastor M. Dieleman 
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Mededelingen en bijzondere activiteiten 
 
Opmerking bij betaling via de betaalzuil 
Betalingen via de betaalzuil zijn alleen voor plaatsengeld en NIET voor de extra  
collecte. De extra collecte kan alleen contant in de koperen schaal. 
 
Vrijwilligers gevraagd 
Dringende oproep: wie wil onze koffiegroep komen versterken? 
Ook wordt een oproep gedaan voor nieuwe PKC-leden. 

Lezing van dr. Noëlla Polet.                                                                                       
Dr. N.J. Polet is gestart met de bespreking van het boekje ‘Geloof en godsdienst in 
een seculiere samenleving’, geschreven door Kardinaal Jozef De Kesel 
(aartsbisschop van Mechelen-Brussel). Er is een mogelijkheid om u aan te melden 
voor een nieuwe groep. Opgeven kan via het parochiebureau, tel 0115-612327 of via 
bureau@eparochie.nl. De startdatum moet nog worden vastgesteld. Bij de eerste 
bijeenkomst worden de volgende data met u afgestemd. Verder vragen we per 
bijeenkomst 2 euro. Bijeenkomsten zijn in het parochiecentrum te Terneuzen.        

Gespreksgroep Open Deur                                                                                      

Op dinsdag 24 mei is er een dialooggesprek Open Deur. Dit vindt plaats in het RPC 

te Terneuzen, in de koffiehoek van 1400-16.00 uur. Aanmelden kan tot één week 

voor de bijeenkomst (u ontvangt dan tijdig het maandblad thuis)via tel. 0115-

616006 of via de email bureau@eparochie.nl. Eigen bijdrage – indien mogelijk € 

3,00 (prijs maandblad zonder verzendkosten: 4,50 euro). Dit bedrag kan tijdens de 

Open Deurbijeenkomsten in het geldbusje worden gedaan. Koffie, thee, enzovoorts, 

zijn gratis. 

Boeken 

Voorlopig hebben we geen 2de hands boeken meer nodig. 
De boekenhoek staat vol ! 
 
Wandel- en fietstocht Westdorpe - Oostakker – Westdorpe  
R.K. Geloofsgemeenschap O.L.V. Visitatie Westdorpe 14e Wandel- en fietstocht 
Westdorpe - Oostakker – Westdorpe  
In de nacht van zaterdag op zondag 28 mei op 29 mei 2022 gaan wij voor 14 e keer 
naar Oostakker! Informatie in het Regioblad. 
Info en opgave bij: Bianca en Roger Mateijsen Tel. 0115-454836 (na 18.00 uur) of 
email: rmateijsen@zeelandnet.nl  Vertrektijden worden bij opgave doorgegeven. 
Bijdrage in de kosten: € 15,00 per persoon.  
Meld je gerust aan! Iedereen is van harte welkom!  
 

Bedevaart naar Kevelaer op 9 en 10 juni 
De informatiebijeenkomst is op vrijdag 3 juni om 15.00 uur in het parochiecentrum. 
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