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Zaterdag 19 oktober   Eucharistieviering  Pastor J. Reurs 

Zondag 20 oktober   Eucharistieviering         Kapelaan J. van Velthoven  
Acoliet Patrick Neve  met muzikale medewerking van koor Cantorij   
Liederen   

Openingslied Gij hemel hoog verheven Koor  

Ontferming  Koor 

Lofzang  Koor 

Tussenzang Here Jezus om uw woord Koor 

Offerandelied Gij zijt voorbijgegaan Koor 

Heilig, heilig Markusmis Koor 

Lam Gods Markusmis Koor 

Communielied Heilige God, geprezen zij   

Slotlied Lied van de wegzending Koor  

Toegift Ga nu in vrede Koor 
Lezingen 

Eerste lezing: Exodus 17: 8-13   Tweede lezing: 2 Tim. 3, 14 - 4, 2 
Evangelielezing: Lucas 18: 1-8 
  
Intenties 

Mw. M.A. de Waal en overleden familie 
Gerarda Paulina van den Berghen-Verlinden 
Ehis Okoduwa      Alvaro Anjos 
Jenny van den Berge-Faas    Willem Riemens 
Annie Hamelink-Uitterhoeve 

Collecteaankondiging 

Er zijn er vandaag twee. De eerste is bestemd voor de pastorale zorg in onze eigen 
geloofsgemeenschap en voor de noden van ons bisdom. De tweede is bestemd voor 
de missie vanwege Missiezondag. 
 

Vieringen komende week / agenda 

Dinsdag 08.30 uur Getijdengebed + Eucharistieviering 
Dinsdag 11.00 uur Uitvaartdienst van mw. Hamelink  
Dinsdag 13.30 uur Gebedsuur voor Biddende Moeders  
Dinsdag 19.30 uur Bijbelleescursus Marcus 
Donderdag 9.30 uur Bijbelcursus “De Levende Jezus” 
Donderdag 14.00 uur Open Deur “Ben ik dat”    
Donderdag 15.30 uur Rozenkrans voor de Vrede (Mariakapel) 
Donderdag 19.30 uur Bijbelcursus “De Levende Jezus” 
Zaterdag 26 oktober 19.00 uur Eucharistieviering Pastor J. Reurs 
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Zondag 27 oktober 10.30 uur Eucharistieviering Pastor T. Verbraeken  
 
Mededelingen en bijzondere activiteiten 
 
OVERLEDEN 
Op 15 oktober  is op 95 jarige leeftijd overleden Annie Uitterhoeve, weduwe van Jan 
Hamelink. De uitvaartdienst is a.s. dinsdag 22 oktober om 11 uur in deze kerk. 
 
OPBRENGST COLLECTE 
Zaterdag 12 okt. plaatsengeld       €  56,90 
Zondag 13 okt. plaatsengeld   €188,10 
 
WIJZIGING 
Op 27 oktober zal pater Tonny Verbraeken (ipv pastor M. Dieleman) voorgaan in de 
eucharistieviering. Tijdens de viering is koorzang van Sjaloom’ 
 
EXPEDITIE VORMSELKRACHT 
U kunt uw zoon/dochter nog aanmelden voor het Heilig Vormsel. De re-
gionale vormselviering vindt plaats op zaterdag 6 juni 2020 om 19.00 uur. 
Aanmelden kan tot 20 oktober a.s.  
 
Oktober = Rozenkransmaand 
Zoals bekend bidden we in de Emmaüskerk van Terneuzen wekelijks op donderdag-
middag om 15:30u. het rozenkransgebed. Op 24 en 31 oktober. 
 
GESPREKSGROEP OPEN DEUR 
Op donderdag 24 oktober is er een dialooggesprek Open Deur met als thema  
 “Dat ben ik”. Dit vindt plaats in het parochiecentrum te Terneuzen van 14.00-16.00 
uur. Aanmelden via te. 0115-612327 (van 10-12u) of via de mail bureau@parochie.  
 
VluchtelingenWerk in Terneuzen. 
Op 12 september heeft Kerk en Vluchteling gebruik gemaakt van het inspreekrecht 
bij de commissie samenleving van de gemeente Terneuzen. 
Ruim 40 mensen zaten ter ondersteuning op de publieke tribune. Op 22 oktober komt 
deze commissie weer bij elkaar. 
Helaas staat de brief van Kerk en Vluchteling dan niet geagendeerd.Er wordt die 
avond dus niet over vluchtelingen gesproken.Mocht bekend zijn wanneer dit wel een  
agendapunt is  dan laat ik u dat weten. Pastor Niek van Waterschoot 
 
De Rouwgroep zoekt een vrijwilliger. 
Hij/zij zal een keer per 2 maanden (oneven maanden) mede leiding geven vanaf 
ongeveer 9 tot 12 uur. 
 
Trudy v.d. Bent.              Christine de Mul. 
0115-619089.                0115-694610. 
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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. 
 
BEZORGER GEZOCHT 
Wie is bereid in de Oude Vaart de 80+ verjaardagskaarten bezorgen? 
(2-3 adressen per maand). Graag een kort bericht aan ed.kluts@gmail.com 
 
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. De groep is nu op zoek naar 
mensen die het leuk vinden om koffie te zetten en een praatje te maken met de 
aanwezigen. Informatie U kunt bij iemand van de koffiegroep vragen. Maar u kunt 
zich ook meteen aanmelden: telefonisch via het parochiebureau 0115-612327 op 
werkdagen van 10-12 uur. Vindt u dit teveel tijd vergen omdat u al zoveel vrijwilli-
gerswerk doet, dan kunt u ook helpen door zelf uw gebruikte kop en schotel op te 
ruimen in de daarvoor bestemde blauwe bakken op de wagen. Alvast hartelijk dank. 
 
 
 


