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27 mei 2018

Werkgroep Liturgie

Lezingen
Eerste lezing: Romeinen 8, 14-17

Evangelielezing: Matteüs 28,16-20

Intenties
Nico Overdulve
Jopie Aarsen-de Bock
Gerda Jansen

Els Hermans-Wante
Sandra de Feijter-Van der Linden
Frans Bracke

Rosé Poppe

Regien Hiel-Jacobs

Collecteaankondiging
Er is vandaag één collecte. Die is bestemd voor de pastorale zorg in onze eigen geloofsgemeenschap en voor de noden van ons bisdom.
Vieringen komende week / agenda
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Zondag 3 juni

08.30 uur
19.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
19.30 uur
10.30 uur

Zondag 10 juni

10.30 uur

GEEN Getijdengebed
Charismatische gebedsgroep
Aanbidding Allerheiligst Sacrament
Rozenkrans i.v.m. Mariamaand (Mariakapel)
Geloofscursus Module III
Eucharistieviering,
Eerste Heilige Communie
Pastoor W. Wiertz en pastor M. Dieleman
Woord en Communiedienst. Doopzondag
Pastor N. van Waterschoot

Mededelingen en bijzondere activiteiten
OVERLEDEN

Op 19 mei is op 87 jarige leeftijd overleden Rosé Poppe, echtgenoot van Paulina
Smolenaers. Wij hebben vrijdag 25 mei afscheid van hem genomen.
Op 22 mei is op 86 jarige leeftijd overleden Regien Jacobs, weduwe van Petrus Hiel.
Wij hebben op zaterdag 26 mei in deze kerk afscheid van haar genomen.

Priesterwijding
Tom Kouijzer - geboren, gedoopt en getogen in Hulst - zal op 16 juni 2018 om 11u. in
de basiliek van Hulst tot priester worden gewijd door bisschop Henk Kroonenberg, bisschop van de Maristen.
Op zondag 17 juni celebreert Tom zijn eerste mis, ook om 11u. in de basiliek.
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NACHT VAN GEBED

Binnenkort is de jaarlijkse Nacht van Gebed voor de vervolgde gelovigen, georganiseerd door Open Doors, in samenwerking met het Leger des Heils en Evangelische
Gemeente De Kandelaar. Dit jaar staan christenen centraal uit onder meer Nigeria,
Eritrea, de moslimwereld en Centraal Azië. De ‘Nacht’ begint op 1 juni om 20.00 uur
(tot 02.00 uur) en wordt gehouden in De Kandelaar, Van Cantfortstraat 36 te Terneuzen. U kunt ook een deel van de avond/nacht meebidden.

Sacramentsdag Gebedsestafette in de Zeeuwse parochies, 31 mei

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 's-avonds 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. In onze kerk zullen dit vieren vanaf 17.45 uur met aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en Rozenkransgebed voor de Vrede.
Het programma vindt U op de parochiële website: https://www.eparochie.nl/home/
MODULE III GELOOFSCURSUS
Op de volgende data vindt de module III van de geloofscursus plaats met als thema
“liturgie en sacramenten”.
Donderdag 31 mei, Maandag 11 juni en Donderdag 28 juni. Aanvang 18.00 uur, cursus
gratis en vindt plaats in de zaal van het parochiecentrum in Terneuzen.

JAZZDIENST 10 JUNI OM 11.00 UUR IN DE Grote kerk, NOORDSTRAAT
IN TERNEUZEN

Daar is het weer te doen! Het thema is: Samen Sterk. De collecte is bestemd voor de
Stichting Hand-in-Hand Gent. De voorganger is Jan Verlinde uit Axel; het gospelkoor
EXPRESSION uit Vlaardingen komt zingen en de N.O. Longfield jazzcrackers zullen
deze dienst instrumentaal ondersteunen.
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