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Zondag 18 sept.

Eucharistieviering

Kapelaan Rodrigo

Lezingen
Eerste lezing: Amos 8, 4-7
Tweede lezing: 1 Timotëus 2, 1-8
Evangelielezing: Lucas 16, 1-13
Intenties
Riet de Waal en overleden familie
Harry en Joke Korst-Jacobs
Robert Van Damme
Diny Zandburg-Van der Linden

Jeanette Snoeren
Frans en Alien Cortvriendt-Goethals
Thea de Groot

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
Zondag betaalzuil
Zondag Ziekenzondag

€ 138,20
€ 41,00
€ 138,80

Vieringen komende week / agenda
Dinsdag 20 sept
Dinsdag 20 sept
Donderdag 22 sept
Zondag 25 sept
Zondag 02 okt

08.30 uur
13.30 uur
15.30 uur
11.00 uur
11,00 uur

Getijdengebed + Eucharistieviering
Gebedsuur Biddende Moeders
Rozenkransgebed (Kerk)
Eucharistieviering Pastoor W. Wiertz
Werkgroep Liturgie

Vieringen in Philippine
Zondag 25 sept
09.30 uur
Zondag 02 okt
11.00 uur

Woord en Communiedienst Pastor M. Dieleman
Eucharistieviering Kapelaan Rodrigo

Vieringen in Zuiddorpe
Zondag 25 sept
11.00 uur
Zondag 02 okt
9.30 uur

Woord en Communiedienst Pastor M. Dieleman
Werkgroep Liturgie
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Mededelingen en bijzondere activiteiten
De 85+ groep gaat weer van start!
Na een bijzonder onzekere periode door Corona willen we weer voltallig opstarten
met de 85+ middag. We waren beperkt doorgegaan met kleine groepjes de afgelopen 2 jaar.
Daarom worden alle 85 plussers opnieuw uitgenodigd per brief met een programma
er in omdat we mensen uit het oog zijn verloren.
Achter in de kerk liggen de enveloppen klaar en de vraag is wilt u zo vriendelijk zijn
ook een paar enveloppen te bezorgen in uw straat of wijk!
Op deze manier werkt u ook mee om onze ouderen weer fijne middagen te bezorgen! En dat is een goede samenwerking voor iedereen!
Namens de 85+ groep alvast hartelijk dank.
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.
CONCERT ‘AWAKE’ MET MARIAM IN GOES op zaterdag 24 september
Zaterdag 24 september organiseren Eva van Nieuwburg en Frans de Visser uit
Goes het concert ‘Awake’ in de Heilige Maria Magdalena Kerk in Goes. Het optreden duurt van 15.00 tot 17.00 uur.
In eerste instantie zou concert Awake afgelopen maand juni plaatsvinden maar door
privé omstandigheden moest het concert afgezegd worden. Nu het nieuwe seizoen
begonnen is, organiseert Mariam weer diverse concerten en Circle of Song-events.
Tijdens het oefenen voor het concert in de kerk afgelopen week, kregen Eva en
Frans al mooie reacties van mensen die de kerk kwamen bekijken. ‘Het was buitengewoon. Prachtig gezongen. Jullie twee hebben de hele groep betoverd’. ‘Je raakt
mijn ziel met je muziek en prachtige stem’. Concert Awake, zaterdag 24 september,
15.00-17.00 uur. Meer info: mariamagency.com
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