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Zondag 2 okt   Werkgroep Liturgie   
Voorgangers: Simone Rovers en Inge Zijlstra 
Voorzang: Emmy Polspoel en Esther Baeten 
Orgel: Martin Polspoel 
Liederen 

Openingslied De dag gaat open AV blz. 28 
Kyrie Wij zoeken hier uw aangezicht AV blz. 6 
Lofzang Alle eer en alle glorie AV blz. 23 
Tussenzang Als gij naar woorden luistert AV blz. 24 
Acclamatie na evangelie Gij hebt woorden van eeuwig leven  
Evangelielied De laatsten worden de eersten AV blz. 30 
Voorbede Dichtbij is God voor wie Hem roepen AV blz. 8 nr. 4 
Offerandelied Brood zal ik u geven AV blz. 25 
Vredeswens Broeders en zusters de vrede   
Communielied   
Dankzegging Gij gever van alle goede dingen AV blz. 68 
Slotlied God groet u, zoals bloemen AV blz. 38 

Lezingen 

Eerste lezing: Habakuk 1, 2-3; 2, 2-4    
Evangelielezing: Lucas 17, 5-10 
   
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 
 
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 Kerk en Vluchteling. 
 
Opbrengst collecte 
Zondag  Pastorale zorg     €  85,15 
Zondag betaalzuil     €  26,00 
Zondag PAX      €  92.15 
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Vieringen komende week / agenda 

Dinsdag 4 okt 08.30 uur Getijdengebed + Eucharistieviering 
Donderdag 6 okt 15.30 uur Rozenkransgebed (Kerk)  
Vrijdag 7 okt 20.30 uur Aanbidding en Biecht 
Zondag 09 okt  11.00 uur Eucharistieviering Kapelaan Rodrigo 
Zondag 16 okt    11.00 uur Eucharistieviering Pastoor W. Wiertz 
Zondag 23 okt  11.00 uur Eucharistieviering Kapelaan Rodrigo 
 
Vieringen in Philippine  
Zondag 09 okt 09.30 uur Woord en Communiedienst Pastor M. Dieleman 
Zondag 16 okt 09.30 uur Eucharistieviering Kapelaan Rodrigo 
 
Vieringen in Zuiddorpe 
Zondag 09 okt 9.30 uur Werkgroep Liturgie 
Zondag 16 okt 11.00 uur Eucharistieviering Kapelaan Rodrigo 

Toelichting bij de collecte voor de Stichting Kerk en Vluchteling 2 oktober. 

De Stichting Kerk en Vluchteling Zeeuws-Vlaanderen wordt gedragen door de pro-
testantse en katholieke kerken. Ze ziet het als een Bijbelse opdracht om vanuit de 
kerken steun te bieden en te werken aan integratie van de vluchtelingen. Vluchte-
lingen in Zeeuws-Vlaanderen die in aanmerking komen voor gezinshereniging wor-
den hierbij financieel ondersteund. Ook kunnen vluchtelingen een beroep doen op 
het Noodfonds van de stichting. Daarnaast vragen we aandacht voor de positie van 
vluchtelingen in onze regio. Veel mensen zijn immers onbekend met de situatie van 
de vluchtelingen. De zorg voor de vluchtelingen is per 1 januari 2022 een wette-
lijke taak voor de gemeente. Als Kerk en Vluchtelingen willen we de gemeenten 
graag helpen bij de uitvoering van deze taak. De Caritas nodigt u graag uit om uw 
steentje bij te dragen aan het welzijn van de vluchtelingen. Hartelijk dank. 

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. Het lof begint om 15.00 uur en zal onge-
veer één uur duren. Na afloop wordt u getrakteerd op een kopje koffie.  

Jan-Willem Rozenboom speelt in de kerk Philippine op 9 okt. Om 15.00u           
In het kader van het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen geeft Jan-Willem Rozen-
boom een concert in deze kerk. Dit jaar staan Bach en Brahms op het programma. 

Wereldjongerendagen in Bisdom Breda 
De jongeren uit de Elisabeth parochie zijn ook van harte uitgenodigd voor 22 oktober 
(in Bergen op Zoom en in Breda) en/of voor 25 oktober (in Middelburg).  
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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.        

 
 


