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Zondag  27 nov   Eucharistieviering    Kapelaan Rodrigo 
     Eerste zondag van de Advent    
 
      
Lezingen 
Eerste lezing: Jesaja 2, 1-5 
Tweede lezing: Romeinen 13, 11-14     
Evangelielezing: Matteús 24, 37-44 
   
Intenties 
Riet de Waal en overleden familie  Chris Vanhijfte-D’Hert 
Roza Vincent-Sijs     Drago Boksic 
Raymond Dusarduijn    Lyon Elands  
Jo van Puijvelde     Oswald Dhaene 
Rosé Eggermont 
 
 
Collecteaankondiging 
Er is vandaag een collecte. Die is bestemd voor de pastorale zorg in onze eigen ge-
loofsgemeenschap en voor de noden van ons bisdom.  
 
Opbrengst collecte 
Zondag Pastorale zorg    €  126, 60 
Zondag Caritas    €   137.15 
Zondag betaalzuil    €     24.00 
 

Vieringen komende week / agenda 
Dinsdag 29 nov 08.30 uur Getijdengebed + Eucharistieviering 
Donderdag 1 dec 14.00 uur 85+ middag 
Donderdag 1 dec 15.30 uur Rozenkransgebed (Kerk) 
Vrijdag 02 dec  20.30 uur Aanbidding en Biecht Kapelaan Rodrigo 
Zaterdag 03 dec  19.00 uur Internationale viering Kapelaan Rodrigo 
Zondag 04 dec 11.00 uur Woord en Communiedienst  
  Pastor K. V.d. Wiele 
Zondag 11 dec  11.00 uur Eucharistieviering Kapelaan Rodrigo 
 
 
Vieringen in Zuiddorpe 
Zondag 04 dec 09 30 uur Werkgroep Liturgie 
Zondag 11 dec 09 30 uur Werkgroep Liturgie 
 
Vieringen in Philippine  
Zondag 04 dec 11.00 uur Eucharistieviering pastoor W. Wiertz 
Zondag 11 dec 09.30 uur Woord en Communiedienst Dr. N. Polet 
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Advent 2022 Voedselbank 
Elk jaar hebben we tijdens de Advent een winkelwagentje bij de ingang van de kerk 
staan. Ook dit jaar zijn veel meer mensen afhankelijk van de Voedselbank. Daarom 
vragen we u allen: “wilt u ons helpen dit winkelwagentje te vullen?” Het gaat om houd-
bare producten. (a.u.b. niet over de houdbaarheidsdatum). U kunt ze ook afgeven in 
het parochiecentrum (ma t/m vr. 10-12 uur.) Direct na de kerstdagen brengen we dit 
naar de Voedselbank. Geeft u liever een geldelijke bijdrage? Er staat ook een ton hier-
voor op tafel. Zo kunnen we met elkaar, mensen die het minder goed getroffen hebben, 
ook een mooi jaareinde bezorgen. Alvast namens al deze gezinnen, Hartelijk dank. 
 
Verkoop ten bate van Amnesty Iternational  
Gedurende de Adventzondagen zullen we, evenals vorig jaar, kerstkaarsen, -kaarten 
en servetten verkopen ten bate van Amnesty International aan het eind van de dienst. 
(verkoop start in dec) 

Volkssamenzang op donderdag 15 december in de “Groene Karthedraal”        
Er wordt nog druk gewerkt aan het organiseren van een kerstvolkssamenzang. Deze 
is gepland op donderdagavond 15 december aanstaande in ‘de groene Kathedraal’ 
bij de Willibrordustoren in de Korte Kerkstraat. Bij ongunstige weersomstandigheden 
kan deze wellicht worden verplaatst naar de Grote Kerk in de Noordstraat. Hebt u zin 
om mee te zingen; reserveer alvast deze datum. Verdere informatie volgt z.s.m. 

Kerstviering te Philippine                                                                                         
Samenzang met het Cuyperskerkkoor                                                                       
Zaterdag 24 december 2022. Aanvang koorzang: 18.45 uur                                                                                  
Aanvang Eucharistieviering:19.00 uur. Voorganger: Kapelaan Ro-
mero                                                                                                                                                                                                                                                                
Programma: website Cuyperskerkkoor www.cuyperskerkkoor-sasvangent.jouwweb.nl 

Nightfever Basiliek Hulst Tot en met vrijdag 9 dec: 
Brand een kaarsje voor de Vrede, in de wereld, of in je hart! 
Met medewerking van: Marcel Mangnus, Dameskoor Basiliek Hulst vanaf 18.30 uur 
en De Troubadours, vanaf 20.00 uur. 
 
Misintentie voor elke dinsdagochtend  (bij Getijdengebed + Eucharistieviering) 
Intenties aanmelden via bureau@eparochie.nl of tel 0115-616006 (tussen 10-12u) 
 
Uitnodiging inloopochtenden Rouwgroep 
Inloopochtend voor nabestaanden 
2 januari  2023     6 maart 2023             1 mei 2023 
3 juli         2023    4 september  2023     6 november 2023 
De Elisabethparochie biedt inloopochtenden aan, waarbij u als nabestaande mensen 
in eenzelfde omstandigheid kunt ontmoeten en samen ervaringen kunt delen.  
De inloopochtenden vinden op maandag plaats op de hierboven aangegeven data en 
wel in het parochiecentrum aan de Alb. Thijmstraat 2 te Terneuzen. De ontvangst is 
vanaf 9.30 uur met koffie, thee en iets lekkers. Om 10.00 uur begint de eigenlijke bij-
eenkomst. De afsluiting is om 11.30 uur. 
U kunt een informatieblad meenemen vanaf de tafels, achter in de kerk!! 
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