
M e d e d e l i n g e n  
G e l o o f s g e m e e n s c h a p  
E m m a ü s  –  Te r n e u z e n  
Kijk ook eens op de website eparochie.nl 

MTN 2019-47.docx 1 

 

 
Zaterdag 16 nov.   Eucharistieviering  Pastor T. Verbraecken 

         Acoliet Patrick Neve 
Zondag 17 nov.   Werkgroep Liturgie  Organist G. Lambert 

Liederen         
 

Openingslied Ik sta voor U in leegte en gemis GvL nr. 473, blz. 505 

Ontferming Wij zoeken hier uw aangezicht AV nr. 4, blz. 6 
Couplet 1,4,5 

Lofzang God  heeft het eerste woord GvL nr. 446, blz. 462 

Tussenzang Zingt een nieuw lied… GvL nr. 561, blz. 622                                                      

Evangelie-acclamatie Uw woord is waarheid Heer GvL nr. 270a, blz. 327 

Preeklied Te doen gerechtigheid GvL nr. 635, blz. 742 

Acclamatie voorbede Ontferm U God AV nr. 4, blz. 7  

Collecte-broodlied Die licht is bron van leven is AV nr. 12, blz. 34 
Couplet 1,4,5 

Onze Vader Nieuwe versie  

Vredeslied Vrede voor jou. (3x) AV nr. 9, blz. 9 

Dankzegging Om te komen tot onszelf AV nr. 3, blz. 64 

Slotlied Dankt, Dankt nu allen God GvL nr. 415, blz. 420 
 
Lezingen 

Eerste lezing: Maleachi 3: 19-20a  Evangelielezing: Lucas 21: 5-19 
 
Intenties 

Mw. M.A. de Waal en overleden familie 
Jenny van den Berge-Faas 
Willem Riemens 
  

Collecteaankondiging 

Er is er vandaag een. Die is bestemd voor de pastorale zorg in onze eigen geloofsge-
meenschap en voor de noden van ons bisdom.  
 

Vieringen komende week / agenda 

Dinsdag 08.30 uur Getijdengebed met Eucharistieviering 
Dinsdag 19.00 uur GEEN Charismatische gebedsgroep 
Dinsdag 19.30 uur Bijbelleescursus 
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Donderdag 15.30 uur Rozenkransgebed (Mariakapel) 
Zaterdag 23 nov. 19.00 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Velthoven 
Zondag 24 nov. 10.30 uur Woord en Communiedienst 
  Pastor N. Polet 
  met muzikale medewerking v.h. Emmaüskoor 
Zaterdag 30 nov. 19.00 uur Eucharistieviering Kapelaan J. van Velthoven 
    
   
Mededelingen en bijzondere activiteiten 
 
OPGRENGST COLLECTE 
Zondag 10 nov. Pastorale zorg : € 191,55 
Zondag 10 nov. Cartitas  : € 209,45 
 
STRAATMISSIE op zaterdag 23 november 2019  
In de aanloop naar de opening van de Vredeskapel in de Willibrordustoren, willen we 
mensen in het centrum van Terneuzen uitnodigen om een kaarsje aan te steken bij 
Maria in een transparante kerk. 
Om 10 uur wordt iedereen verwacht voor de voorbereidingen in het parochiecentrum 
aan de Alberdingk Thijmstraat 2. Graag een boterham voor de lunch meenemen, wij  
zorgen voor koffie en thee. De missie is van 13-16 uur daarna drinken we samen nog 
even wat.  
We hopen dat u meedoet. Graag aanmelden bij de parochie-assistente via: bu-
reau@eparochie.nl. 
 
Vraag om nieuwe leden voor de koffiegroep 
Al jaren kunt u na de viering een kopje koffie drinken. Er zijn lieve mensen die ervoor 
zorgen dat die koffie ook daadwerkelijk op de tafels staat. In het afgelopen jaar zijn 
er door omstandigheden een aantal leden afgevallen. Informatie U kunt bij iemand 
van de koffiegroep vragen of aanmelden: tel. via het parochiebureau 0115-612327 
 
SINTERKLAASMIDDAG 85 + 
Op 5 december organiseren we een sinterklaasmiddag voor onze 85 plussers.  
Zaal open om 13.30 uur in het parochiecentrum. 
Opgave via Marja Kok, tel. 0115-690967, email:m.kok6@telfort.nl 
Of via het parochiebureau, tel. 0115-612327, tussen 10-12 uur 
 
ETTY HILLESUMLEZING 28 NOV. in MIDDELBURG 
De derde Etty Hillesumlezing wordt dit jaar gehouden door Ronny Naftaniël onder de 
titel “Het eeuwig antisemitisme en het Joodse antwoord daarop”. 
Iedereen is welkom, de toegang is gratis. Vooraf graag aanmelden via: info@ehoc.nl 


