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Zondag 3 juli  Woord en Communiedienst  Pastor N.v.Waterschoot 
Liederen  

Openingslied God heeft het eerste woord Boekje Nr. 2, blz. 12 

Schuldbelijdenis God vol vergeven (Marcusmis) Koor 

Gloria Zingt van de Vader Koor 

Tussenzang Komt, laat ons opgaan c 1,2,4 Boekje Nr. 7, blz. 14 

Acclamatie Halleluja Boekje Nr. 4 , blz. 13 

Geloofsbelijdenis bidden Boekje blz. 6 

Voorbede De Heer is voor wie Hem roepen Boekje Nr. 5, blz. 13 

Collecte-lied Handen heb je om te geven Koor 

Onze Vader bidden Boekje Blz. 9 

Vredeswens Daar waar liefde heerst Koor 

Communielied Het lied van het brood 
Wees gegroet Maria 

Koor 

Slotlied Wij hebben voor u gebeden Boekje Nr. 8, blz. 15 

 

Lezingen 

Eerste lezing: Jesaja 66, 10-14c     
Evangelielezing: Lucas 10, 1-12.17-20 
   
Intenties 

Riet de Waal en overleden familie  Wim  van Immerseel 
Inny Boerjan-van den Hemel     
Gerda de Vos-Muytjens    Magda Roelofs-van der Poel 
Maria de Bruijn-Rammeloo   Peter Jonkman 
Agnes Vael-Maenhout    Irma Leenknegt-Ferket 

Toelichting bij de collecte: Rouwzorg Kanaalzone.                                             

Rouw en verlies zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het gaat dan om verlies 

van iemand die betekenisvol is. Iedereen ervaart rouw anders. Natuurlijk zijn er 

ook gemeenschappelijke kenmerken, die men bij lotgenotencontact of bij 

groepsrouw kan herkennen of ervaren. Ook de lengte van een rouwproces laat zich 

niet voorspellen. De vrijwilligers van Rouwzorg Kanaalzone zijn getraind om elke 

vorm van rouw te herkennen, goed te luisteren en de rouwende de begeleiding te 

geven die bij hem of haar past. Dit kan in de vorm van individuele begeleiding en 

in groepsbijeenkomsten. Voor dit belangrijke werk van Rouwzorg Kanaalzone 

vraagt caritas vandaag uw financiële ondersteuning. Hartelijk dank namens Caritas. 
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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 de Rouwzorg Kanaalzone. 
 
Opbrengst collecte 
Zondag Pastorale zorg    €  145,90  
 

Vieringen komende week / agenda 

Dinsdag 5 juli 08.30 uur Getijdengebed + Eucharistieviering 

Dinsdag 5 juli 13.30 uur Gebedsuur Biddende Moeders 

Donderdag 15.30 uur Rozenkransgebed (Kerk) 

Zaterdag 9 juli 10.30 uur Opening Vredeskapel  

Zondag 10 juli 11.00 uur Eucharistieviering Kapelaan Rodrigo 

Zondag 17 juli 11.00 uur Parkdienst in Sluiskil Eucharistieviering 

  Pastoor W. Wiertz en Pastor M. Dieleman 

 
 
Vieringen in Philippine  
Zondag 10 juli 9.30 uur Woord en Communiedienst Pastor N.v.Waterschoot 
Zondag 17 juli        11.00 uur       Parkdienst Sluiskil 
 
Vieringen in Zuiddorpe 
Zondag 10 juli 9.30 uur Woord en Communiedienst Pastor M. Dieleman 
Zondag 17 juli 9.30 uur Eucharistieviering Kapelaan Rodrigo 

 

Mededelingen en bijzondere activiteiten 
 
Bedevaart naar Kevelaer op 9 en 10 aug. 
Aanmelden is nog mogelijk via het parochiebureau, tel 0115-612327 of via  
bureau@eparochie.nl.  

 

Opening Willibrordustoren 9 juli 
Op de tafels achterin de kerk liggen uitnodigingen voor de opening van de 
Willibrordtoren. U bent van Harte uitgenodigd! U mag een blad meenemen ! 
 
Afscheid van Pastor Niek van Waterschoot op zaterdag 16 juli 
Na 23 jaar werkzaam geweest te zijn in onze parochie, neemt Pastor Niek van  
Waterschoot afscheid in de kerk van Philippine op 16 juli vanaf 13.30 uur. 
 
Sneukelwandeltocht 14 augustus 

Onder het thema “met Maria op stap” wordt er een sneukelwandeltocht gehouden op 
zondag 14 augustus a.s. in Aardenburg. Meer info kunt u verkrijgen bij:  
Leo Ducheine (0117-492415) of Marc Moens (06-51996052) 
 

mailto:bureau@eparochie.nl
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