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Zondag 29 jan   Eucharistieviering    Kapelaan Rodrigo 
        
Lezingen 
Eerste lezing: Sefanja 2,3;3, 12-13 
Tweede lezing: 1 Korintiërs 1, 26-31     
Evangelielezing: Matteüs 5,1-12a 
   
Intenties 
Riet de Waal en overleden familie 
Paus Emeritus Benedictus XVI 
Wim Kerckhaert 
 
Overleden 
Zondag 22 januari is op 89 jarige leeftijd overleden Wim Kerckhaert, echtgenoot van 
Lory van Loy. We hebben afscheid van hem genomen op 28 januari in “de Kirke” in 
Westdorpe. 
 
 
 
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    €   285,95 
Zondag betaalzuil    €     16,00 
 

Vieringen komende week / agenda 
Dinsdag 31 jan 08.30 uur Getijdengebed + Eucharistieviering 
Donderdag 02 febr 15.30 uur Rozenkransgebed (Kapel) 
Vrijdag 03 febr  20.30 uur Aanbidding en Biecht 
Zaterdag 04 febr  19.00 uur Internationale viering Kapelaan Rodrigo 
Zondag 05 febr  11.00 uur Woord en Communiedienst  

Pastor M. Dieleman 
Zondag 12 febr  11.00 uur Eucharistieviering Kapelaan Rodrigo 
 
 
Vieringen in Zuiddorpe 
Zondag 05 febr 11.00 uur Woord en Communiedienst Pastor M. Dieleman 
Zondag 12 febr 09 30 uur Werkgroep Liturgie 
 
Vieringen in Philippine  
Zondag 05febr 11.00 uur Eucharistieviering Pastoor W. Wiertz 
Zondag 12 febr 09.30 uur Woord en Communiedienst Pastor dr. N. Polet 
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Lezing op 7 febr. 2023 door Gerke Verthriest 
 
"Nabij zijn...  in het donkerste donker.." 
Rouwzorg Regio 0114 nodigt u uit om 20.00 uur in de Truffinozaal van het WZC De 
Blaauwe Hoeve Truffinoweg 2 te Hulst 
Gerke Verthriest is samen met Johan Maes auteur van het boek "DNA van Rouw" 
Aanmelden vóór 24 januari 2023 ( zie flyer op de tafel achter in de kerk!) 
 
Aanvragen van Misintenties  
Voor elke dinsdagmorgen en voor de eerste zaterdag van de maand ( internationale 
Mis) en voor elke zondag  kunt u een misintentie aanvragen! 
U kunt langskomen bij het parochiecentrum, of even bellen elke werkdag tussen 
10.00 en 12.00 uur. telefoonnummer: 0115-612327 
  
Paaskaarsen 
Vanaf heden kunt u weer paaskaarsen bestellen tot 6 maart. 
De reserveringslijst ligt achter in de kerk. Betaling is gelijk met het ophalen van de 
kaars. Vanaf Palmpasen kunt u de kaars ophalen na de zondagsviering in de Emmaüs 
kerk of op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur op het parochiebureau. 
 
Bezoek aan de zusters “Maria Stella Matutina” 
Op 14 maart aanstaande wordt er vanuit de parochies in Zeeuws-Vlaanderen weer 
een bezoek gebracht aan de Zusters “Maria Stella Matutina” Nolensweg 8 te Dor-
drecht. 
Wij nodigen u uit hieraan deel te nemen.  
Het vertrek is gepland tegen 09.00uur vanaf de Emmaüskerk aan de Axelsestraat te 
Terneuzen, terwijl de terugreis vanuit Dordrecht om 16.00uur zal plaats vinden. 
De wijze van vervoer -auto’s of (mini-)bus- zal afhankelijk zijn van het aantal deelne-
mers. In de kosten hiervan wordt een bijdrage van 15 euro per persoon gevraagd. 
Voor vragen kunt u ons uiteraard ook altijd bellen op onderstaande nummers. Voor 
verdere info kunt u een infoblad meenemen vanaf de tafels achter in de kerk. 
Marleen en George Gernaert. 
0115-617673 of 0652032304 
Email: marleengernaert@hotmail,com 
 
Bedevaart naar Banneux 
Ook in 2023, het jaar waarin de 90ste verjaardag van de verschijningen zal worden 
gevierd, organiseert het Diocesaan Banneux comité van het bisdom Breda zowel een 
meerdaagse als eendaagse bedevaart naar het Belgische Banneux ND. De begelei-
ding wordt verzorgd door eigen pastores en zorgteam, die samen willen instaan voor 
een inspirerende bedevaart en een aangenaam verblijf. 
Informatie 
De reissom voor de 5-daagse, verzorgde volledige bedevaartvolpension bedraagt 
€385 .De 1-daagse bedevaart, incl. warme maaltijd, koffie en stuk vlaai in de namid-
dag,bedragen €75 . 
Voor meer inlichtingen en aanmelding: Postadres: Markt 59, 4731 HN Oudenbosch 
E-mail: banneux.bisdom.breda@gmail.com ;  
Website: www.caritas-banneux.nl/bisdombreda 
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