
 

 

Voor misintenties zie aanvraagformulier in de hal van de kerk. 
 

 
Mededelingenblad Parochiekern Zuid-Oost                                                     Zondag, 20 oktober 2019 
   
 

Kijk ook eens op de website: www.eparochie.nl 
 

Voorganger: Pastor Marjan Dieleman 
m.m.v. het Gregorius koor o.l.v. Mieke oude Kempers 

 
Intenties:  
Petrus de Jonghe en Anna-Maria de Brabander 
Ria Kindt – van Esbroek 
Eddy Verschueren 
Lydia v.d. Bruele – Pieters 
Ward van Waes 
 
Liederen                                        
Entrée De vreugde voert ons naar dit huis Groen boekje pag. 31 
Opening Wij treden biddend in Uw licht GVL nr. 558 
Kyriëlitanie  Bidden wij tot de levende God GVL nr. 211 
Lofzang Aanbidt en dankt…. GVL nr. 401 
Antwoordpsalm Heel de aarde jubelt en juicht… GVL nr. 67 I 
Evangelie acclamatie Aan onze God en Vader GVL nr. 261 
Evangelielied Lied van het geloof GVL nr. 652 
Acclamatie voorbeden Heer, ontferm U… Groen boekje pag. 8 nr. 5 
Collectelied Mijn hart zingt voor de Heer Koor 
Processielied Eens aten de vaderen Groen boekje pag. 35 
Onze Vader  Gezongen  
Vredewens Vrede voor jou Koor 
Communielied Ave Maria Koor 
Slotlied God groet u zuiv’re bloeme  GVL nr. 445 
Sortie Walk in the light. koor 
 
 
Collecte:  
De eerste collecte is voor Bisdom en parochie.  De tweede collecte is voor Missiezondag. 
Hartelijk dank voor uw gaven 
 
Mededelingen: 
Bericht van Pastor Niek van Waterschoot over Vluchtelingenwerk in Terneuzen: 
Op 12 september jongstleden heeft “Kerk en Vluchteling” gebruik gemaakt van het inspreekrecht bij de 
commissie samenleving van de gemeente Terneuzen. Ruim 40 mensen zaten toen  ter ondersteuning op 
de publieke tribune. 
Op 22 oktober komt deze commissie weer bij elkaar. Helaas staat de brief van “Kerk en Vluchteling” dan 
nog niet op de agenda .Er wordt die avond dus niet over vluchtelingen gesproken. Zodra bekend is 
wanneer dit wel een agendapunt is, laat ik u dat weten. 
 
 
 
 
 
 

 (Gelieve dit blad na de dienst NIET in het boekje te steken.)  


