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17 nov  2019         Eucharistieviering     Voorganger: pastor Marjan Dieleman 

Koor:  Cuyperskerkkoor o.l.v. Jochanan van Driel 

Liederen:  
Openingslied  GVL 578, p. 648 (Map 67)  Als tussen licht en donker   
Kyrielied  GVL 216, p. 289  Bidden wij met geloof   
Gloria  GVL 415, p. 420  Dankt, dankt nu allen God  
Eerste lezing  Maleachi 3:19-20a    
Tussenzang  GVL. 635, p. 742   Te doen gerechtigheid   
Evangelie  Lucas 21:5-19    
Evangelie acc.   GVL 270b., p. 327  Gelukkig die het woord 

hoort  
Preek/homilie      
Preeklied  GVL 463, p. 489  

  
Het zal zijn in het laatste 
der tijden  

Voorbeden  AV p. 8 nr.6   Kyrie eleïson  
Collecte orgel daarna aanslui-
tend processielied  

AV. p.29 nr. 7 (Map 135)  De Hemel rijkt ons leeftocht 
aan  

Onze vader    Gebeden  
Vredeswens: koor  AV p. 9 nr. 9 (Map 213) Vrede voor jou  
Communie Orgel  Orgel  Orgel  
Zending en zegen      
Slotlied  GVL. 446, p. 462  God heeft het eerste woord.   

 
Collecte 
Er zijn vandaag 2 collectes. De 1e collecte is bestemd voor onze eigen parochiekern en voor de 
noden van ons bisdom. 
De 2e collecte is bestemd voor de Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen. 
 
De opbrengst van de collecte van zondag 3 november bedroeg: plaatsengeld         € 98,10. 
 
Misintenties 
Monny Pieters 
Piet de Lavoir 
Marietje van Hecke-Heijens en Eduard van Hecke 
Prudent de Jaeger 
Etiënne Michielsen 
Gerard van Rossum 
Overleden ouders P. van Steenberge-van Wijnsberghe 
Overleden ouders E.Lauret-Bilstein 
Camilla en Arnold de Moor-Rammeloo 
André en Annie Rammeloo-Wijffels 
Leon Bracke 
Maria van Limmen-Snoeck 
Emma van der Spiegel-de Koeyer 
 



M e d e d e l i n g e n  
P a r o c h i e k e r n  Z u i d w e s t  
H .  M a r i a  H e m e l v a a r t  P h i l i p p i n e  
 
Kijk ook eens op de website www.eparochie.nl 
 

MPH2019-44 

 
Mededelingen en bijzondere activiteiten voor de komende week. 
 
Vacature Caritasbestuur 
Sinds enige tijd is er in het bestuur van onze Caritas een vacature. 
Het bestuur bestaat thans uit de volgende leden: 
Dhr. Jos Oude Kempers, voorzitter. 
Dhr. Freddy Janssens, secretaris. 
Mevr. Jetty Standaert, penningmeester. 
  
Dhr. Peter Coppejans, adviseur. 
Pastor Niek van Waterschoot, adviseur. 
  
De hoofdtaken van Caritas zijn: 
- Het behandelen van hulpvragen en het eventueel verstrekken van hulp vanuit het 
Noodfonds. 
- Het opstellen van het jaarlijkse collecterooster, het verzamelen van collectegelden 
en deze afdragen, inclusief de opbrengst van de Vastenactie. 
- Overleg met de 2 andere Caritasbesturen uit Zeeuws-Vlaanderen over zaken die 
voor de hele regio van belang zijn. 
  
Het bestuur vergadert ca. 5 keer per jaar volgens een tevoren vastgesteld rooster. 
Nu is dat telkens op vrijdagmiddag om 14.00 uur en dat duurt ca. 1,5 uur. 
Verder is er met elkaar contact per telefoon of e-mail. 
Een paar keer per jaar is er overleg met de beide andere besturen. 
De secretaris verzorgt de verslaglegging, de postbehandeling en dergelijke. 
De penningmeester stelt de begroting en de jaarrekening op. 
Jaarlijks neemt een lid van het Parochiebestuur een keer deel aan de vergadering. 
  
U ziet, het is een interessante taak die niet veel tijd in beslag neemt. 
De benoeming geschiedt door het Bisdom, na een gesprek bij de kandidaat thuis. 
Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is nodig. 
  
We hopen, dat we ons bestuur weer op sterkte krijgen. 
Als u interesse hebt, neem dan contact op met de secretaris. 
Hij is bereikbaar op 0115-461001 of per e-mail: freddyjanssens@zeelandnet.nl 
 
Overlijden  
Op 14 november is op 91 jarige leeftijd overleden Emma de Koeyer, echtgenote van 
Remi van der Spiegel. De uitvaartdienst is op 19 november in De Geslootene Boom 
waarna crematie te Terneuzen. 
 
Zondag 24 november is er een Eucharistieviering. Voorganger is pater Joop Reurs en het 
St. Ceciliakoor zingt samen met het Cuyperskerkkoor o.l.v. Willy van Limmen. 


