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Zondag 7 aug  Eucharistieviering   Kapelaan Rodrigo 
     
Lezingen 

Eerste lezing: Wijsheid18, 6-9 
Tweede lezing: Hebreeën 11, 1-2.8-19     
Evangelielezing: Lucas 12, 32-48 
   
Intenties 

Riet de Waal en overleden familie  Wim  van Immerseel 
Inny Boerjan-van den Hemel    Oswald Dhaene 
Gerda de Vos-Muytjens    Magda Roelofs-van der Poel 
Maria de Bruijn-Rammeloo   Peter Jonkman 
Agnes Vael-Maenhout    Irma Leenknegt-Ferket 
 
 
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 Mensen in Nood. 
 
Opbrengst collecte 
Zondag Pastorale zorg     €  171,00 
Zondag Pastorale zorg via betaalzuil  €    73,00  
 

Vieringen komende week / agenda 

Dinsdag 09 aug 08.30 uur Getijdengebed + Eucharistieviering 

Donderdag 11 aug 15.30 uur Rozenkransgebed (Kerk)  

Zondag 14 aug 11.00 uur Eucharistieviering Pastoor W. Wiertz 

Maandag 15 aug 19.00 uur Eucharistieviering kapelaan Rodrigo 

  In Philippine 

Zondag 21 aug 11.00 uur Eucharistieviering Kapelaan Rodrigo 

 

 

Vieringen in Philippine  
Zondag 14 aug 9.30 uur Werkgroep Liturgie voorganger R. Dekker 
Zondag 21 aug 9.30 uur Woord en Communiedienst Pastor M. Dieleman 
 
 
Vieringen in Zuiddorpe 
Zondag 14 aug 9.30 uur Woord en Communiedienst Pastor N.v.Waterschoot 
     Laatste viering 
Zondag 21 aug 9.30 uur Eucharistieviering Pastoor W. Wiertz 
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Mededelingen en bijzondere activiteiten 

Toelichting bij Caritascollecte 7 augustus 2022. Mensen in nood. 

Mensen in Nood zet zich al jaren in voor de meest kwetsbare mensen, overal ter 
wereld. In 1914, tijdens de Eerste Wereldoorlog, begonnen ze dicht bij huis: ze 
brachten Belgische weeskinderen uit kampen onder bij Nederlandse gezinnen. 
Tegenwoordig werken ze in landen als Afghanistan, Zuid-Soedan, de Centraal-
Afrikaanse Republiek en Ethiopië. Daar bereiden ze de bewoners voor op rampen 
zoals droogtes, overstromingen en conflicten. Jarenlange ervaring in het verlenen 
van noodhulp heeft geleerd dat goed voorbereid zijn op een ramp, de impact van een 
volgende ramp verkleint. Mensen in Nood maakt deel uit van Caritas Internationalis. 
Dit noodhulpnetwerk heeft bijna 1000 partnerorganisaties in Afrika, Azië, het Midden-
Oosten en Latijns-Amerika. Deze organisaties werken ook in de meest afgelegen 

gebieden. Dank voor uw steun aan Mensen in Nood namens Caritas. 

Parochiecentrum 
In verband met werkzaamheden aan het elektriciteitsnet zal het parochiecentrum op 
5 september aanstaande (i.p.v 2 augustus) telefonisch NIET bereikbaar zijn van 
10.00 uur tot 14.00 uur en mogelijk langer!!! 
 
H. mis op maandag 29 augustus 
Op maandag 29 augustus is er een H. Mis om 9.00 uur in de Emmaüskerk in 
Terneuzen . De voorganger is pastoor Sacha Steyaert.  
 
Misintentie 
Voor de Eucharistieviering op dinsdagmorgen om 8.30 uur kunt u vanaf nu ook een 
misintentie opgeven. Via emailadres: bureau@eparochie.nl of telefonisch via 
nummer 0115-612327 op werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur 

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.        

Sneukelwandeltocht 14 augustus 

Onder het thema “met Maria op stap” wordt er een sneukelwandeltocht, ca 6 km,   
gehouden op zondag 14 augustus a.s. in Aardenburg. 
Deelnamekosten: € 5,- (inclusief alle versnaperingen) 
Meer info kunt u verkrijgen bij: Leo Ducheine (0117-492415)  
of Marc Moens (06-51996052) 
 
 

mailto:bureau@eparochie.nl
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