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Woord en Communiedienst

Voorganger: werkgroep Liturgie

Koor: St. Ceciliakoor o.l.v. Willy van Limmen
Liederen:
Lezingen
1e lezing: Deuteronomium 4, 32-34, 39-40

Evangelie: Matteüs, 28,16-20

Misintenties
Overleden familie Dhooge-De Decker
Gidi Sarneel-de Maat
Cecile Vermeire-Nuytinck en Edemon Vermeire
Edemon van Hoecke
Bertha Agostinis-David
Erik Pieters
Prudentia Lauret-Begijn
Collecte
Er is vandaag één collecte bestemd voor onze eigen parochiekern en voor de noden van ons
bisdom.
Mededelingen en bijzondere activiteiten voor de komende week.

Sacramentsdag Gebedsestafette in de Zeeuwse parochies
Op donderdag 31 mei a.s. - Hoogfeest van Sacramentsdag en Feest van Maria Visitatie - houden vijf Zeeuwse parochies voor het derde jaar op rij van 5 uur 's-ochtends tot 21 uur 'savonds een gebedsestafette.
Velen zullen bij het uitgestelde Allerheiligst Sacrament in verbondenheid met God en elkaar
bidden voor de intenties van kerk en wereld, onze parochies, families, gezinnen en vrienden.
We zijn dankbaar deze aanbiddingsuren te mogen beleven en vertrouwen erop van Jezus en
onze hemelse moeder Maria Vrede en Vreugde te ontvangen.
Zr. Wivina
Zoals wellicht bekend gaat het lichamelijk niet zo goed met zr. Wivina. Na 50 jaar zwerven
door Zeeland heeft ze dan ook besloten om te verhuizen.naar Etten-Leur. We zullen haar node
missen. Haar nieuwe adres is per 16 mei jl. Bisschopsmolenstraat 318, 4876 AS Etten-Leur.
Telefoonnr. 076-5031841 of 06.12784388.
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Plastic doppen
Zr. Wivina verzamelde plastic dopjes van flessen en dergelijke en deze waren bestemd voor
een organisatie die in Belgie contacten heeft met de opleiding en verstrekking van blindegeleidehonden.
Zr. Wivina zal deze taak niet meer uitvoeren, maar u kunt uw plastic dopjes blijven inleveren
in onze kerk.
Ria en Freddy Janssens zorgen er voor dat deze via een Rotary in Gent op het juiste adres terecht komen.

Overlijden
Op dinsdag 22 mei jl. is Erik Pieters, weduwnaar van Annie Bakker, in Terneuzen overleden.
De uitvaartdienst heeft gisteren hier in de kerk plaats gevonden, waarna crematie in Lochristie.

Donderdag 24 mei jl. is in Sas van Gent overleden Prudentia Begijn, weduwe van Willem
Lauret. De uitvaartdienst zal plaats vinden in het Uitvaartcentrum De Ridder in Terneuzen op
dinsdag 29 mei a.s. om 10.30 uur, waarna crematie te Terneuzen.

Zondag 3 juni is er een woord- en communiedienst. Voorganger is pastor Niek van Waterschoot en het Cuyperskerkkoor zingt o.l.v. drs Jochanan van Driel.
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