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Zondag 25 sept  Eucharistieviering    Pastoor W. Wiertz 
      
Lezingen 
Eerste lezing: Amos 6, 1a.4-7 
Tweede lezing: 1 Timoteüs 6, 11-16     
Evangelielezing: Lucas 16, 19-31 
   
Intenties 
Riet de Waal en overleden familie  Chris Vanhijfte-D’Hert 
Roza Vincent-Sijs     Drago Boksic 
Raymond Dusarduijn    Lyon Elands     
 
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. 
 
Opbrengst collecte 
Zondag Pastorale zorg    €   123,75 
Zondag betaalzuil    €     23,00 
 

Vieringen komende week / agenda 
Dinsdag 27 sept 08.30 uur Getijdengebed + Eucharistieviering 
Donderdag 29 sept 13.30 uur Open Deur gespreksgroep 
Donderdag 29 sept 15.30 uur Rozenkransgebed (Kerk)  
Zondag 02 okt 11.00 uur Werkgroep Liturgie 
Zondag 09 okt  11.00 uur Eucharistieviering Kapelaan Rodrigo 
 
Vieringen in Philippine  
Zondag 02 okt 11.00 uur Eucharistieviering Kapelaan Rodrigo 
Zondag 09 okt 09.30 uur Woord en Communiedienst Pastor M. Dieleman 
 
Vieringen in Zuiddorpe 
Zondag 02 okt 9.30 uur Werkgroep Liturgie 
Zondag 09 okt 9.30 uur Werkgroep Liturgie 

Toelichting bij de collecte voor 25 september 2022. PAX. (Vredesweek) 

PAX is de grootste vredesorganisatie van Nederland. Ze werkt aan de bescherming 
van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het 
opbouwen van inclusieve vrede. Vrede is mogelijk. Ieder mens heeft het recht op een 
leven zonder angst. Maar we zien om ons heen onzekerheid en onrecht, conflicten 
en oorlog. We zien ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en schadelijke gender-
normen. PAX versterkt burgers die zich hier vreedzaam tegen verzetten. We strijden 
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voor meer solidariteit en menselijke waardigheid, samen met hen die tegen de ver-
drukking in gaan voor een betere toekomst voor hun gemeenschap. Caritas roept u 
op deze vredesorganisatie te steunen. Dank voor uw hulp. 

BOODSCHAP VAN DE HEILIGE VADER FRANCISCUS VOOR DE 108STE 
WERELDDAG VOOR MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN 2022 
Met migranten en vluchtelingen bouwen aan de toekomst. 
Dit bericht kunt u meenemen en ligt achter in de kerk. 

Gespreksgroep Open Deur                                                                                     
Donderdag 29 september is er een dialooggesprek Open Deur. Dit vindt plaats in het 
RPC te Terneuzen, in de koffiehoek Van 13.30-17.00 uur. Eigen bijdrage, indien mo-
gelijk, € 3,00 . Koffie, thee enz. zijn gratis. 

Marialof te Philippine, zaterdag 15-10-2022 om 15.00 uur                                        
Oktober is de Rozenkransmaand en dus een mooie gelegenheid om samen met het 
Cuyperskerkkoor het Marialof te vieren. Behalve het bidden van de Rozenkrans wor-
den ook diverse Marialiederen gezongen. Klassieke en echte meezingers.              
Het lof begint om 15.00 uur en zal ongeveer één uur duren.                                      
Na afloop worden de deelnemers getrakteerd op een kopje koffie. Natuurlijk hoopt 
het koor dat velen de devotie van het Marialof weer eens willen ervaren.                
En, als u die heeft, neem dan uw Rozenkrans mee. 

Wereldjongerendagen in Bisdom Breda 
Op zaterdag 22 oktober 2022 komt het kruis van de wereldjongerendagen naar het 
Bisdom Breda: in de ochtend is er een programma in Bergen op Zoom en in de middag 
in Breda.  
Op 25 oktober is er nog een gebedsbijeenkomst rondom het WJD-kruis in  
Middelburg, in de Petrus en Pauluskerk. Deze bijeenkomst start om 18.30 uur.  
Zo begint de diocesane aanloop naar de Wereldjongerendagen (WJD) van 2023 in 
Lissabon, Portugal! De WJD zijn van 1-6 augustus 2023. Jongeren vanaf 16 jaar zijn 
door Paus Franciscus uitgenodigd om hem daar te ontmoeten. Komend schooljaar 
worden er meerdere bijeenkomsten georganiseerd om zo samen goed voorbereid op 
reis te gaan. 
De jongeren uit de Elisabeth parochie zijn ook van harte uitgenodigd voor 22 oktober 
en/of voor 25 oktober. Als zij de WJD nog niet kennen of te jong zijn om mee te gaan 
op reis (de minimumleeftijd is 16 jaar), is het voor hen toch een feestelijke dag van 
vorming en ontmoeting. Vanzelfsprekend bent u zelf ook van harte welkom. 
 
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 (aartsbis-
schop 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 bu-
reau@eparochie.nl. De startdatum moet nog worden vastgesteld. Bij de eerste bij-
eenkomst worden de volgende data met u afgestemd. Verder vragen we per bijeen-
komst 2 euro. Bijeenkomsten zijn in het parochiecentrum te Terneuzen.        
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