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20 oktober  2019     Woord- en Communieviering    Voorganger: pastor   Van der Wiele 

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

Liederen: 
   
Openingslied 

GVL 446  p. 462 God heeft het eerste woord 

Kyrielied GVL 216  p. 289 Bidden wij met geloof  
Gloria Koor map 228 C, 1, 3, 4 Lieve Moeder van de Heer 
Eerste lezing Exodus 17: 8-13  
Tussenzang GVL.Ps.121-II p. 208-209 Ik sla mijn ogen op naar de 

bergen 
Evangelie Lucas 18:1-8  
Evangelie acc.  GVL 265 p.325 U komt de lof toe 
Preek/homilie   
Preeklied GVL 610 p. 698  

(71 kerkliederen. 44 p.38) 
Heeft hij ons bidden opge-
vangen 

   
Voorbeden AV blz. 8 nr.6  Kyrie eleison 
Collecte orgel daarna aanslui-
tend processielied 

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

Onze vader  Gebeden 
Vredeswens: koor Map 213 Vrede voor jou 
Communie koor  
 
Mariahulde (samenzang) 
na communie 

Map 70 
 
GVL. 445 p. 461 

Wees Gegroet Maria 
 
God groet u zuivere 
bloeme 

Zending en zegen   
Slotlied GVL. 654 p. 770 Wij hebben voor u gebeden 

 
Misintenties 
Carolus Roelandt    Erna Snoeck-Verschorre 
Monny Pieters     Walter Kindt 
Jerome Rammeloo 
 
Collecte 
Er zijn vandaag  twee collectes. De 1e is  bestemd voor onze eigen parochiekern en voor de noden van 
ons bisdom.  
De 2e collecte is voor Missiezondag 
De opbrengst van de collecte  van 13 oktober  bedroeg  : plaatsengeld     
            
Mededelingen en bijzondere activiteiten voor de komende week. 
 
Overlijden 

Op donderdag 17 oktober j.l.is Jerome Rammeloo, weduwnaar van Edith Pieters, te Hoek 
overleden. De uitvaartdienst zal plaats hebben op donderdag 24 oktober om 10.30 uur hier 
in deze kerk, waarna hij zal worden begraven op de R. K. Begraafplaats alhier. 
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Vormen 

Voor de leerlingen die dit jaar in groep 8 zitten, is er gelegenheid om het sacrament 
van het Heilig Vormsel te ontvangen. De vormselviering is op zaterdag 6 juni 2020 
in Terneuzen. De ouderavond voor de Elisabethparochie wordt gehouden op woens-
dag 30 oktober 2019.De startbijeenkomst is op zaterdag 9 november a.s. met een 
uitstap naar het Lopend Vuurtje in Bergen op Zoom.                              

Achter in de kerk liggen de aanmeldingsformulieren. 

Open Deur  

Donderdag 24 oktober van 14.00 – 16.00 uur is het weer “Open Deur” bijeenkomst in het 
Parochiecentrum, Alb. Thijmstraat 2 in Terneuzen met als thema Rembrandt- Bijbelnummer. 
Zie folders achter in de kerk. 

Wijziging aanvangstijden 
Het aantal beroepskrachten in Zeeuws-Vlaanderen vermindert gestaag en met minder perso-
neel wordt getracht om de meest noodzakelijke dingen te doen. 
Naast de vaste bezetting hebben we ook de steun van een aantal pastores die al met pensioen 
zijn. Zij zijn zeer welkom om bij ons voor te gaan in de vieringen. 
Daarnaast wordt ook van sommige vaste krachten gevraagd om een deel van de werktijd bui-
ten onze regio te gaan werken, omdat daar de nood nog hoger is dan bij ons. 
Vanaf dit jaar is er één pastoraal team voor de hele regio. 
Er blijft echter een knelpunt bij de bezetting in het weekend. 
Wij hebben tot nu toe in onze 3 kerken dezelfde aanvangstijd op zondag en wel om 10.30 uur. 
Om er voor te zorgen dat met minder pastores het weekendrooster ingevuld kan worden, die-
nen de aanvangstijden gewijzigd te worden. 
De noodzaak hiervoor is dermate hoog, dat overleg en inspraak niet mogelijk is geweest. 
Vanaf volgend jaar is de weekendviering in Terneuzen om 11.00 uur en in Philippine en 
Zuiddorpe om 9.30 uur. 
We hopen, dat de nadelige gevolgen van deze wijziging beperkt blijven. 
Er liggen nog enkele flyers over dit onderwerp achter in de kerk. 
 
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 
Doop 
Zondag 27 oktober is het doopzondag en er zijn 3 dopelingen. Voorganger is pastor Marjan 
Dieleman en het St. Ceciliakoor zingt o.l.v. Willy van Limmen. 
Er is dan ook kindernevendienst. 
 


