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BELANGRIJKE ADRESSEN

* Bureau van de Elisabeth-parochie 
Alberdingk Thijmstraat 2,  
4532 CZ Terneuzen 
tel. 0115-616006 
e-mail: bureau@eparochie.nl

* Website: www.eparochie.nl

* Parochiebureau Terneuzen, tel. 0115-612327

Indien u in dringende gevallen een van
de pastores in de Elisabeth-parochie 
nodig heeft, kunt u het volgende gsm-
nummer bellen: 06-53.99.78.50

* Pastoor Wiel Wiertz 
Bierkaaistraat 20, 4561 BC Hulst 
tel: 06-42506424 
e-mail: wwiertz@live.nl

* Kapelaan Rodrigo Rojas Romero
 tel: 06-37781876
 e-mail: kapelaan22@gmail.com

* Pastor Marjan Dieleman-Fopma 
Jan van Galenstraat 58, 4535 BX Terneuzen 
tel: 0115-694958 
e-mail: marjandieleman@eparochie.nl

* Pastor Niek van Waterschoot 
Stern 24, 4553 CM Philippine 
tel: 0115-491990 
e-mail: niekvanwaterschoot@eparochie.nl

* Teamassistente: Bianca Ivens
 Werkzaam op het bureau Elisabethparochie
 Aanwezig op maandag, woensdag en vrijdag 

van 8.30 tot 15.00 uur.
 tel: 0115- 616006

* Parochiebestuur Elisabeth-parochie
 Secretariaat Bert Van Autrève
 Fahrenheitlaan 498, 4532 JT Terneuzen
 tel: 06-28228259
 e-mail: bestuur@eparochie.nl

* Bisdom Breda 
Veemarktstraat 48, Postbus 90189, 

 4800 RN Breda 
tel: 076-5223444 
e-mail: secretariaat@bisdombreda.nl

* Vicaris: Paul Verbeek, pr.
 Burg. Stulemeijerlaan 6
 4611 EE Bergen op Zoom 

e-mail: vic.middelburg@bisdombreda.nl
 Kantooruren:  

maandag en donderdag 9.30-14.00 uur

* Adressen van de Parochiekerncommissies 
en van redactieleden van het Regioblad: 
zie pagina’s Parochiekernen.

Dit Regioblad is een uitgave van 
de Elisabeth-parochie Midden-
Zeeuwsch-Vlaanderen en verschijnt 
viermaal per jaar. De redactie 
heeft het recht artikelen wel of 
niet te plaatsen, in te korten of te 
corrigeren. Anonieme brieven of 
artikelen worden niet geplaatst.

Verspreiding
In ca. 2.000 gezinnen in 
bovengenoemde parochie.

Redactieleden
*  Frank de Prenter (Terneuzen)
*  Jos oude Kempers (Axel)
*  Lilian van den Bosch-Dutrée 

(Terneuzen)
*  Niek van Waterschoot
*  Rob Vermoet (eindredactie)

Tekeningen 
Colin Schoone, Red@ctie Service

Foto’s

Diverse vrijwilligers 

Algemeen redactie-adres

Redactie Regioblad 

p/a Churchilllaan 168, 

4532 MG Terneuzen, 

tel: 06-51851704

e-mail:  

robvermoet@zeelandnet.nl

Grafische verzorging
Pieters Media B.V.

Bezorging
Een zeer groot aantal vrijwilligers 
in de gehele Elisabeth-parochie

Berichten voor de website en 
het Regioblad:
robvermoet@zeelandnet.nl

C O L O F O N

DE ZOMERUITGAVE 
Dit keer geen ten geleide van Rob. Hij is 
tijdelijk wegens ziekte uitgeschakeld. We 
hopen dat hij snel de eindredactie weer ter 
hand kan nemen. 
Wat je wel leest is een mooi verhaal 
van Katrien v.d. Wiele over de 
pinksterboodschap. Ook een reportage 
over de historie van de st-Willibrordustoren 
die ingericht is als vredeskapel is een mooie 
bijdrage in dit blad. Plus het interview 
met Niek van Waterschoot waarin hij een 

soort testament opmaakt van zijn werk als 
pastor.

De vastenactie is veelvuldig genoemd met 
bijdragen en foto’s, maar bij het drukken 
van dit Regioblad was het totale overzicht 
van alle acties nog niet beschikbaar. Dit 
zult u in het volgende Regioblad kunnen 
lezen. Dan ook zie je ook een rapportage 
over de ingebruikname van de vredeskapel 
op 19 juni.

BIJ DE VOORPAGINA
Over de St-Willibrordustoren vindt u een 
boeiend interview met  Walter Dobbelaar 
en George Gernaert. Zij hebben samen met 
kapelaan Van Velthoven de kar getrokken 
om de Vredeskapel te realiseren in deze 
toren.  De Vredeskapel wordt  ingezegend op  
zaterdag 09 juli om 10.30u . 

Op de foto ziet u  Walter Dobbelaar en 
George Gernaert, en ook de mensen van 
de gebedsgroep. Zij poseren in de ‘groene 
kathedraal voor de toren in afwachting van 
de viering waarop de Vredeskapel wordt 
ingezegend. Hiermee zet deze groep de 
missionaire kerk weer wat prominenter op 
de kaart. De Vredeskapel is toegankelijk voor 
alle mensen van goede wil. 

DE PKC VAN DE EMMAÜSKERK  
IS OP ZOEK NAAR NIEUWE LEDEN 

Lijkt het je leuk om je aan te sluiten en een bijdrage te leveren aan Christus’ kerk in Zeeuws-
Vlaanderen met enthousiaste vrijwilligers?  Ben je graag van alles op de hoogte van alles wat 
zich afspeelt in de parochie en vind je het leuk om te helpen bij het organiseren in de kerk? De 
commissie van de Emmaüskerk (PKC-noord) is opzoek naar nieuwe leden. De commissie is 
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de Emmauskerk in Terneuzen. De vergaderingen 
vinden ongeveer één keer per maand plaats en de data hiervoor worden vastgesteld in 
overleg. .De huidige voorzitter, Walter Dobbelaar, neemt afscheid als voorzitter en legt zijn 
functie neer per 31 augustus 2022, maar blijft wel lid van de commissie. We zoeken dus ook 
een nieuwe voorzitter. Je komt dus zeker in een warm bad.  Daarom, als je belangstelling 
hebt, schroom niet om ons aan te spreken in de kerk of een berichtje te sturen naar:  
amber.van.ginneken@outlook.com
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van de pastores

BIJ DE BUREN; 
EEN DRUKBEZOCHTE 

PALMPAASPROCESSIE IN KOEWACHT

Met de 2e Palmprocessie in Koewacht is een traditie in gang 
gezet. Traditionele vaandels en lantaarns, wijwater en palm, 
vormden mee onderdeel van de processie. Pastor Ralf Grossert 
droeg de bijbel mee, voorafgegaan door een Icoon van de blijde 
intocht. De bijeenkomst werd afgesloten met een koffiereceptie. 
De algehele videopname van deze processie is te zien zijn op het 
internet portaal van Kerkbelang Koewacht. 

Foto PZC

16 JULI 

AFSCHEID 
PASTOR VAN WATERSCHOOT

Op zaterdag 16 juli neem ik officieel afscheid als pastoraal 
werker. Ik wil dat graag met u samen doen tijdens een 
meezingmiddag in de RK.-kerk van Philippine. We beginnen 
om 14.00u. Door de White Group uit Breskens wordt 
muzikale medewerking verleend. Zij spelen heel veel bekende 
songs, die aansluiten bij het thema: “Lied van Belofte”. Ik hoop 
dat de samenzang de boventoon zal voeren. Bij dit afscheid heb 
ik nog een bijzondere wens. Ik zou graag zien dat u bij wijze 
van afscheidscadeau een financiële bijdrage zou willen geven 
aan de White Group die over de hele wereld projecten steunt.
Projecten ten behoeve van arme mensen en mensen met een 
beperking. Tijden de meezingmiddag wordt u daarvoor in de 
gelegenheid gesteld tijdens de collecte.

Na 16 juli ben ik overigens nog niet helemaal uit beeld in de 
parochies. Tot en met 15 augustus zal ik mijn pastorale taken 
nog blijven uitvoeren.

Ik wil graag alle mensen bedanken waarmee ik 36 jaar in 
het bisdom Breda heb samengewerkt. In het bijzonder alle 
vrijwilligsters en vrijwilligers, waar ik op kon rekenen bij 
de uitvoering van mijn pastorale taken. De vrijwilligsters 
en vrijwilligers bij de liturgie, de geloofsvorming, de 
gemeenschapsopbouw en de diaconie. Alleen dankzij jullie 
dienstbaarheid aan de kerk kan een parochie een levende 
gemeenschap zijn. Jullie zijn het hart van de kerk. Dank jullie 
wel!

Pastor Niek van Waterschoot

Pinksteren – 
ALLES WAT ONHAALBAAR LIJKT

Dit jaar voor deze Pinksterbijdrage, wat geleende woorden van Stef Bos, 
die voor mij alles zeggen wat er te zeggen valt als het over geloven gaat en 
wat ons vanuit dat geloven te doen staat. Vandaag, nu, in onze tijd. Met 
alles wat dichtbij en veraf op ons pad komt en ons uitdaagt inspirerende, 
liefhebbende, hoopgevende mensen te zijn naar het beeld van Jezus van 
Nazareth. Het lied is ook te beluisteren op You tube, De omroep KRO-
NCRV stelt dit lied op hun website ook gratis ter beschikking voor de 
geloofsgemeenschappen ter inspiratie. Een uitdagende samenvoeging 
van het refrein van het mooie lied ‘Geest van hierboven’ gecombineerd 
met de tekst van Stef Bos, ‘Alles wat onhaalbaar lijkt’.

Ik wens u allen van harte: de warmte, het licht en de vuurkracht van 
Pinksteren toe.

Katrien Van de Wiele

Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht!
Ik wil het water naar de zee zijn, de zoden aan de dijk
het gevecht tegen de bierkaai, alles wat onhaalbaar lijkt
Ik wil de rots zijn in de branding, met de verbeelding aan de macht
wil de stilte die vanzelf spreekt zijn, en het daglicht in de nacht
Ik wil een land zijn zonder grenzen, waar de ruimte nog bestaat
ik wil traag zijn als de waarheid, die de leugen achterhaalt
Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht!
Ik wil de moed zijn van de wanhoop, het stilstaan van de tijd
ik wil een sprong zijn in het duister, en de laatste strohalm zijn
Ik wil de taal zijn van een dichter, die zichzelf geen dichter noemt
het zout zijn van de aarde, en de kus die ons verzoent
Ik wil een land zijn zonder woorden, gedragen door de wind
ik wil de wereld weer leren zien, door de ogen van een kind
en met de schoonheid van de onmacht, lopen langs een eindeloze weg
met open ogen dromen, weerloos en toch sterk
Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht!
weerloos en toch sterk
Hemelse vrede, deel u nu mede, aan een wereld die u verwacht!
Ik wil het water naar de zee zijn, de zoden aan de dijk
het gevecht tegen de bierkaai, alles wat onhaalbaar lijkt
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5 juni. Stichting Voedselbank 
Zeeuws-Vlaanderen.
Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen is afhankelijk 
van wat er vanuit uit het distributiecentrum 
uit Tilburg gebracht wordt en wat ze krijgen 
bij het ophalen bij supermarkten en dergelijke. 
Verder zijn zij afhankelijk particulieren die hun 
kerstpakket aanbieden of die een volkstuintje 
met verse groente hebben. Daarnaast zijn er 
vele diaconieën en Caritasinstellingen van 
kerken uit de regio die ons steunen. Maar 
Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen maakt 
natuurlijk ook kosten om hun goede werk te 
kunnen uitvoeren. Denk aan de opslagruimte, 
denk aan het vervoer naar de uitgiftepunten. 
Het kost geld om de pakketten bij ruim 600 
gezinnen in Zeeuws-Vlaanderen te kunnen 
afleveren. Caritas nodigt u vandaag om het 
werk van de Voedselbank te steunen in het 
belang van de 600 gezinnen, zodat geen enkel 
kind met honger naar school hoeft te gaan. 
Hartelijk dank namens Caritas. 

• • •

3 juli 2022. 
Rouwzorg Kanaalzone. 
Rouw en verlies zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Het gaat dan om verlies 
van iemand die betekenisvol is. Iedereen 
ervaart rouw anders. Natuurlijk zijn er ook 
gemeenschappelijke kenmerken, die men 
bij lotgenotencontact of bij groepsrouw kan 
herkennen of ervaren. Ook de lengte van 
een rouwproces laat zich niet voorspellen. 
De vrijwilligers van Rouwzorg Kanaalzone 
zijn getraind om elke vorm van rouw te 
herkennen, goed te luisteren en de rouwende 
de begeleiding te geven die bij hem of haar 
past. Dit kan in de vorm van individuele 
begeleiding en in groepsbijeenkomsten. 
Voor dit belangrijke werk van Rouwzorg 
Kanaalzone vraagt caritas vandaag uw 
financiële ondersteuning. Hartelijk dank 
namens Caritas.

• • •

17 juli 2022. Bisdom Diaconie.
Naast de verplichte jaarlijkse afdracht aan 
het bisdom op basis van het vermogen 
van de caritas, is er vandaag ook een 
bijzondere collecte voor de diaconie in het 
Bisdom Breda. Met de opbrengst van deze 
collecte probeert het Bisdom diaconale 
initiatieven te nemen, die vaak de eigen 
parochiegrenzen overstijgen. Het woord 

’diaconie’ komt van het Griekse diakonia 
en betekent dienst. Vanaf het allereerste 
begin heeft de Kerk de dienst aan de naaste 
als een van haar belangrijkste taken gezien. 
In het diaconaat geeft de Kerk handen 
en voeten aan Gods bedoeling te werken 
aan een rechtvaardige wereld, waarin ieder 
mens tot zijn recht komt. De katholieke 
Kerk in Nederland is bij tal van sociale 
en diaconale projecten en werkvelden 
betrokken. Namens caritas, dank voor uw 
bijdrage.

• • •

7 augustus 2022. 
Mensen in nood. 
Mensen in Nood zet zich al jaren in voor de 
meest kwetsbare mensen, overal ter wereld. 
In 1914, tijdens de Eerste Wereldoorlog, 
begonnen ze dicht bij huis: ze brachten 
Belgische weeskinderen uit kampen onder bij 
Nederlandse gezinnen.
Tegenwoordig werken ze in landen als 
Afghanistan, Zuid-Soedan, de Centraal-
Afrikaanse Republiek en Ethiopië. Daar 
bereiden ze de bewoners voor op rampen 
zoals droogtes, overstromingen en conflicten. 
Jarenlange ervaring in het verlenen van 
noodhulp heeft geleerd dat goed voorbereid zijn 
op een ramp, de impact van een volgende ramp 
verkleint. Mensen in Nood maakt deel uit van 
Caritas Internationalis. Dit noodhulpnetwerk 
heeft bijna 1000 partnerorganisaties in Afrika, 
Azië, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika. 
Deze organisaties werken ook in de meest 
afgelegen gebieden. Dank voor uw steun aan 
Mensen in Nood namens Caritas.

• • •

21 augustus 2022. MIVA.
In 1935 werd de Stichting Missie 
Verkeersmiddelen Actie, afgekort 
MIVA, opgericht. In veel landen zijn 
basisvoorzieningen als gezondheidszorg 
en onderwijs onbereikbaar voor de meest 
kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen 
die het als hun bestemming zien anderen 
te helpen. MIVA ziet het als haar missie 
om deze mensen te steunen met onmisbare 
vervoers- en communicatiemiddelen. Zij 
helpt mensen in afgelegen gebieden voor 
wie medische zorg, onderwijs en andere 
basisvoorzieningen te ver weg zijn. Het zijn 
de kwetsbaren, vooral kinderen met een 
handicap, die hiervan het meest te lijden 

hebben. Door de jarenlange ervaring en 
het opgebouwde netwerk kan MIVA de 
pioniers voorzien van het juiste vervoers- 
of communicatiemiddel. Zo vergroot 
MIVA hun bereik waardoor zij in staat zijn 
om meer mensen te helpen. Juist op die 
plekken waar de hulp het hardst nodig is en 
levens kan redden. Caritas hoopt dat u dit 
initiatief van harte wilt steunen.

• • •

4 september 2022. 
Hospice Zeeuws-Vlaanderen.
Hospice Zeeuws-Vlaanderen ondersteunt 
mensen in de laatste fase van hun leven. 
Een betrokken team van zorgprofessionals en 
vrijwilligers begeleidt het stervensproces in 
een bijna-thuis-huis. In het hospice proberen 
ze de huiselijke omgeving zo dicht mogelijk 
te benaderen. Samen met de gasten zorgen 
ze ervoor dat hun kamer voelt als thuis. 
Schilderijen, foto’s en bloemen helpen daarbij. 
Bezoek is de hele dag door welkom. Om deze 
gastvrije sfeer en nabije zorg te bekostigen 
zijn financiële middelen nodig. Namens 
caritas bedankt voor uw steun aan het hospice 
Zeeuws-Vlaanderen. 

• • •

11 september 2022 
Ziekenzondag.
De tweede zondag in september is al jarenlang 
Ziekenzondag. Een dag waarop we de zieken 
in het zonnetje willen zetten. Nog niet zo lang 
geleden waren zieken ook aanwezig bij de 
viering op zondag. De tijden zijn veranderd. 
Daarom is er in deze viering wel aandacht 
voor de zieken, maar wordt de aandacht voor 
de zieken en ouderen ook op andere plekken 
gegeven door verschillende werkgroepen 
in de parochie. De 85+ werkgroep of de 
werkgroepen zieken –en bejaarden. Zij zorgen 
ervoor dat zieken aandacht krijgen; dat ze 
hun verhaal kunnen doen. En dat de zieken 
ook af en toe verwend worden. Om dit werk 
mogelijk te maken wordt vandaag uw steun 
gevraagd door Caritas. Hartelijk dank voor 
uw bijdrage.

Toelichtingen
    bij caritascollectes 2022

5 juni. Stichting Voedselbank 
Zeeuws-Vlaanderen.

Toelichtingen
    bij caritascollectes 2022
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VRAAGGESPREK MET MARLEEN GERNAERT, 
ZIJ VOLGT DE OPLEIDING PASTORAAL ASSISTENT

De opleiding tot pastoraal assistent bestaat uit 
de tweejarige Algemene Geloofscursus met 
zes modulen: Geloofsbelijdenis, inleiding in 
gebed, inleiding Liturgie en Sacramenten, 
inleiding Bijbel, Kerkgeschiedenis en Sociale 
leer van de Kerk. Daarna kan het derde 
opleidingsjaar tot pastoraal assistent worden 
gevolgd. Dan komen er zes modulen aan de 
orde en een bezinningsdag met een stage. 
Dit derde jaar mag men louter volgen op 
voordracht van de eigen pastoor. Pastoraal 
assistenten zijn gekwalificeerde vrijwilligers, 
die met een zekere verantwoordelijkheid, 
door de pastoor gevraagde taken behartigen 
en uitvoeren. Een zending behoort tot de 
mogelijkheden, door de eigen pastoor bij de 
Bisschop aan te vragen. Indien de Bisschop 
tot de zending overgaat verleent hij deze 
zending steeds voor een bepaalde tijd.

Op dit moment volgen 3 cursisten uit de 
Elisabethparochie deze opleiding. Ieder met 
een verschillende taak om gedurende de 
opleiding te onderzoeken en ontdekken of 
dit ook werkelijk onze roeping is; de taak die 
God van ons wil. Pastoor Wiertz heeft voor 
Marleen de huisbezoeken in gedachte. 
Daarmee is Marleen dus op weg gegaan 
tijdens deze opleiding. Vanwege de 
coronapandemie werd ze hierin belemmerd 
en is daarom onderzoek gaan doen. In 
gebed heeft ze om Gods hulp gevraagd; om 
wijsheid en om inzicht! Vanuit haar hart wil 
ze nabestaanden benaderen met de vraag wat 
we als parochie voor hen kunnen betekenen. 

Geloof en opleiding wijzen je hierin de weg. 
Dit is ook je stageopdracht geworden. 
Ter voorbereiding op deze stageopdracht ben 
je gesprekken aangegaan en heb je ervaringen 
opgedaan bij een pastoraal assistent in 
Brabant, die al iets dergelijks opgestart heeft. 
Ook bij pastor Niek van Waterschoot heb 
je navraag gedaan. Niek leidt de rouwgroep. 
Alles krijgt zo steeds meer vorm. Op dit 
moment ben je betrokken bij de rouwgroep 
en vind je het fijn om daaraan mede inhoud 
te mogen geven.

Bij de inloopochtenden is het belangrijk 
om als Kerk- en parochiegemeenschap open 
te staan voor de noden van mensen en er 
voor hen te zijn! Je moet de drempel zo 
laag mogelijk houden. De mensen komen 
met geheel verschillende verwachtingen. 
Het is heel persoonlijk. Daarom moet 
je goed kunnen luisteren en empathie 
tonen. Dit is basaal voor deze taak. Deze 

rouwbijeenkomsten vinden 6 keer per jaar 
plaats en worden aangekondigd in het 
Regioblad en op de website van de parochie.

Een pastoraal assistent heeft één of meerdere 
specifieke pastorale taken waarvoor zij een 
zending krijgt. Dit kan een taak van de 
pastorale werker(s) zijn. Uiteraard nooit de 
priesterlijke taken. De pastoor heeft haar 
gevraagd de taak van Niek bij de rouwgroep 
over te nemen wanneer hij met pensioen 
gaat.

Naast deze belangrijke taak in de 
Elisabethparochie heb je nog andere taken 
op je genomen in onze parochie zoals:
• 1 keer per maand de telefoonwacht waar 

de verzoeken op binnenkomen voor o.a. 
de laatste Sacramenten en kerkelijke 
uitvaarten.

• Tijdens de Eucharistieviering heb jij 
de zending ontvangen om de Heilige 
Communie naar patiënten in het 
ziekenhuis te brengen.

• Samen met George, je echtgenoot, 
organiseer je in de vastentijd een 
bezinningsdag naar de zusters van Maria 
Stella Matutina in Dordrecht.

• Al 20 jaar jaar organiseren jullie een 
bedevaart naar Medjugorje in Bosnië-
Herzegovina. Voor meer informatie zie 
www.rejoicereizen.nl > Je maakt deel uit 
van “luisterend oor”; een project van het 
gezinspastoraat van ons Bisdom. 

• En je verzorgt de was en strijk van onder 
andere de altaar benodigdheden. 

KRONIEK VAN DE ELISABETH PAROCHIE

OVERLIJDENS
Terneuzen
12-02-2022 Magdalena Maria van der Poel e.v. Eddy Roelofs 78 jr.
28-02-2022 Maria Sophia Rammeloo w.v. Joseph de Bruijn 101 jr
6-03-2022 Petrus Augustinus Jonkman e.v. Tiny Kloonen 71 jr.
17-03-2022 Agnes Sophia Maria Maenhout w.v. Arnold Petrus Marie Vael 92 jr.
29-03-2022 Irma Ferket w.v. L.J.M. Leenknegt 100 jr. 
5-04-2022 André Alouis Kindt w.v. Denise V.V. Lafort 93 jr.
9-04-2022 Sophia Augusta Louisa Maria ( Fia ) de Schepper e.v. Petrus Franciscus d'Hanis 80 jr.
15-04-2022 Achilla Julia van Kemseke w.v. Petus Augustinus Esseling 94 jr.
16-04-2022 Paulina (Paula) Maria Smolenaers w.v. Rosé Johannes Poppe 91 jr.

Zuiddorpe
28-02-2022 Etienne de Witte e.v. Marga de Schepper 76 jr.

Philippine
15-02-2022 André Theodul Neijt e.v. Adriana Cornelisse 91 jr.
13-04-2022 Leonardus (Leen) Martens w.v. Neeltje Jannetje (Nellie) Goense,partner van Agnes Ijsebaert-Boerjan 88 jr.
21-04-2022 Marijke Haers e.v. Frans Vermeirsen 68 jr

Axel
26-02-2022 Constant de Poorter e.v. Alma Bastelaar 97 jr.
20-04-2022 Christina Evans e.v. Alphonse Thompson 68 jr.
21-04-2022 Irena (Irene) d’Hont, w.v. Arnold v.d. Grave 76 jr.
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5 juni. Stichting Voedselbank 
Zeeuws-Vlaanderen.
Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen is afhankelijk 
van wat er vanuit uit het distributiecentrum 
uit Tilburg gebracht wordt en wat ze krijgen 
bij het ophalen bij supermarkten en dergelijke. 
Verder zijn zij afhankelijk particulieren die hun 
kerstpakket aanbieden of die een volkstuintje 
met verse groente hebben. Daarnaast zijn er 
vele diaconieën en Caritasinstellingen van 
kerken uit de regio die ons steunen. Maar 
Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen maakt 
natuurlijk ook kosten om hun goede werk te 
kunnen uitvoeren. Denk aan de opslagruimte, 
denk aan het vervoer naar de uitgiftepunten. 
Het kost geld om de pakketten bij ruim 600 
gezinnen in Zeeuws-Vlaanderen te kunnen 
afleveren. Caritas nodigt u vandaag om het 
werk van de Voedselbank te steunen in het 
belang van de 600 gezinnen, zodat geen enkel 
kind met honger naar school hoeft te gaan. 
Hartelijk dank namens Caritas. 

• • •

3 juli 2022. 
Rouwzorg Kanaalzone. 
Rouw en verlies zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Het gaat dan om verlies 
van iemand die betekenisvol is. Iedereen 
ervaart rouw anders. Natuurlijk zijn er ook 
gemeenschappelijke kenmerken, die men 
bij lotgenotencontact of bij groepsrouw kan 
herkennen of ervaren. Ook de lengte van 
een rouwproces laat zich niet voorspellen. 
De vrijwilligers van Rouwzorg Kanaalzone 
zijn getraind om elke vorm van rouw te 
herkennen, goed te luisteren en de rouwende 
de begeleiding te geven die bij hem of haar 
past. Dit kan in de vorm van individuele 
begeleiding en in groepsbijeenkomsten. 
Voor dit belangrijke werk van Rouwzorg 
Kanaalzone vraagt caritas vandaag uw 
financiële ondersteuning. Hartelijk dank 
namens Caritas.

• • •

17 juli 2022. Bisdom Diaconie.
Naast de verplichte jaarlijkse afdracht aan 
het bisdom op basis van het vermogen 
van de caritas, is er vandaag ook een 
bijzondere collecte voor de diaconie in het 
Bisdom Breda. Met de opbrengst van deze 
collecte probeert het Bisdom diaconale 
initiatieven te nemen, die vaak de eigen 
parochiegrenzen overstijgen. Het woord 

’diaconie’ komt van het Griekse diakonia 
en betekent dienst. Vanaf het allereerste 
begin heeft de Kerk de dienst aan de naaste 
als een van haar belangrijkste taken gezien. 
In het diaconaat geeft de Kerk handen 
en voeten aan Gods bedoeling te werken 
aan een rechtvaardige wereld, waarin ieder 
mens tot zijn recht komt. De katholieke 
Kerk in Nederland is bij tal van sociale 
en diaconale projecten en werkvelden 
betrokken. Namens caritas, dank voor uw 
bijdrage.

• • •

7 augustus 2022. 
Mensen in nood. 
Mensen in Nood zet zich al jaren in voor de 
meest kwetsbare mensen, overal ter wereld. 
In 1914, tijdens de Eerste Wereldoorlog, 
begonnen ze dicht bij huis: ze brachten 
Belgische weeskinderen uit kampen onder bij 
Nederlandse gezinnen.
Tegenwoordig werken ze in landen als 
Afghanistan, Zuid-Soedan, de Centraal-
Afrikaanse Republiek en Ethiopië. Daar 
bereiden ze de bewoners voor op rampen 
zoals droogtes, overstromingen en conflicten. 
Jarenlange ervaring in het verlenen van 
noodhulp heeft geleerd dat goed voorbereid zijn 
op een ramp, de impact van een volgende ramp 
verkleint. Mensen in Nood maakt deel uit van 
Caritas Internationalis. Dit noodhulpnetwerk 
heeft bijna 1000 partnerorganisaties in Afrika, 
Azië, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika. 
Deze organisaties werken ook in de meest 
afgelegen gebieden. Dank voor uw steun aan 
Mensen in Nood namens Caritas.

• • •

21 augustus 2022. MIVA.
In 1935 werd de Stichting Missie 
Verkeersmiddelen Actie, afgekort 
MIVA, opgericht. In veel landen zijn 
basisvoorzieningen als gezondheidszorg 
en onderwijs onbereikbaar voor de meest 
kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen 
die het als hun bestemming zien anderen 
te helpen. MIVA ziet het als haar missie 
om deze mensen te steunen met onmisbare 
vervoers- en communicatiemiddelen. Zij 
helpt mensen in afgelegen gebieden voor 
wie medische zorg, onderwijs en andere 
basisvoorzieningen te ver weg zijn. Het zijn 
de kwetsbaren, vooral kinderen met een 
handicap, die hiervan het meest te lijden 

hebben. Door de jarenlange ervaring en 
het opgebouwde netwerk kan MIVA de 
pioniers voorzien van het juiste vervoers- 
of communicatiemiddel. Zo vergroot 
MIVA hun bereik waardoor zij in staat zijn 
om meer mensen te helpen. Juist op die 
plekken waar de hulp het hardst nodig is en 
levens kan redden. Caritas hoopt dat u dit 
initiatief van harte wilt steunen.

• • •

4 september 2022. 
Hospice Zeeuws-Vlaanderen.
Hospice Zeeuws-Vlaanderen ondersteunt 
mensen in de laatste fase van hun leven. 
Een betrokken team van zorgprofessionals en 
vrijwilligers begeleidt het stervensproces in 
een bijna-thuis-huis. In het hospice proberen 
ze de huiselijke omgeving zo dicht mogelijk 
te benaderen. Samen met de gasten zorgen 
ze ervoor dat hun kamer voelt als thuis. 
Schilderijen, foto’s en bloemen helpen daarbij. 
Bezoek is de hele dag door welkom. Om deze 
gastvrije sfeer en nabije zorg te bekostigen 
zijn financiële middelen nodig. Namens 
caritas bedankt voor uw steun aan het hospice 
Zeeuws-Vlaanderen. 

• • •

11 september 2022 
Ziekenzondag.
De tweede zondag in september is al jarenlang 
Ziekenzondag. Een dag waarop we de zieken 
in het zonnetje willen zetten. Nog niet zo lang 
geleden waren zieken ook aanwezig bij de 
viering op zondag. De tijden zijn veranderd. 
Daarom is er in deze viering wel aandacht 
voor de zieken, maar wordt de aandacht voor 
de zieken en ouderen ook op andere plekken 
gegeven door verschillende werkgroepen 
in de parochie. De 85+ werkgroep of de 
werkgroepen zieken –en bejaarden. Zij zorgen 
ervoor dat zieken aandacht krijgen; dat ze 
hun verhaal kunnen doen. En dat de zieken 
ook af en toe verwend worden. Om dit werk 
mogelijk te maken wordt vandaag uw steun 
gevraagd door Caritas. Hartelijk dank voor 
uw bijdrage.

Toelichtingen
    bij caritascollectes 2022
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VRAAGGESPREK MET MARLEEN GERNAERT, 
ZIJ VOLGT DE OPLEIDING PASTORAAL ASSISTENT

De opleiding tot pastoraal assistent bestaat uit 
de tweejarige Algemene Geloofscursus met 
zes modulen: Geloofsbelijdenis, inleiding in 
gebed, inleiding Liturgie en Sacramenten, 
inleiding Bijbel, Kerkgeschiedenis en Sociale 
leer van de Kerk. Daarna kan het derde 
opleidingsjaar tot pastoraal assistent worden 
gevolgd. Dan komen er zes modulen aan de 
orde en een bezinningsdag met een stage. 
Dit derde jaar mag men louter volgen op 
voordracht van de eigen pastoor. Pastoraal 
assistenten zijn gekwalificeerde vrijwilligers, 
die met een zekere verantwoordelijkheid, 
door de pastoor gevraagde taken behartigen 
en uitvoeren. Een zending behoort tot de 
mogelijkheden, door de eigen pastoor bij de 
Bisschop aan te vragen. Indien de Bisschop 
tot de zending overgaat verleent hij deze 
zending steeds voor een bepaalde tijd.

Op dit moment volgen 3 cursisten uit de 
Elisabethparochie deze opleiding. Ieder met 
een verschillende taak om gedurende de 
opleiding te onderzoeken en ontdekken of 
dit ook werkelijk onze roeping is; de taak die 
God van ons wil. Pastoor Wiertz heeft voor 
Marleen de huisbezoeken in gedachte. 
Daarmee is Marleen dus op weg gegaan 
tijdens deze opleiding. Vanwege de 
coronapandemie werd ze hierin belemmerd 
en is daarom onderzoek gaan doen. In 
gebed heeft ze om Gods hulp gevraagd; om 
wijsheid en om inzicht! Vanuit haar hart wil 
ze nabestaanden benaderen met de vraag wat 
we als parochie voor hen kunnen betekenen. 

Geloof en opleiding wijzen je hierin de weg. 
Dit is ook je stageopdracht geworden. 
Ter voorbereiding op deze stageopdracht ben 
je gesprekken aangegaan en heb je ervaringen 
opgedaan bij een pastoraal assistent in 
Brabant, die al iets dergelijks opgestart heeft. 
Ook bij pastor Niek van Waterschoot heb 
je navraag gedaan. Niek leidt de rouwgroep. 
Alles krijgt zo steeds meer vorm. Op dit 
moment ben je betrokken bij de rouwgroep 
en vind je het fijn om daaraan mede inhoud 
te mogen geven.

Bij de inloopochtenden is het belangrijk 
om als Kerk- en parochiegemeenschap open 
te staan voor de noden van mensen en er 
voor hen te zijn! Je moet de drempel zo 
laag mogelijk houden. De mensen komen 
met geheel verschillende verwachtingen. 
Het is heel persoonlijk. Daarom moet 
je goed kunnen luisteren en empathie 
tonen. Dit is basaal voor deze taak. Deze 

rouwbijeenkomsten vinden 6 keer per jaar 
plaats en worden aangekondigd in het 
Regioblad en op de website van de parochie.

Een pastoraal assistent heeft één of meerdere 
specifieke pastorale taken waarvoor zij een 
zending krijgt. Dit kan een taak van de 
pastorale werker(s) zijn. Uiteraard nooit de 
priesterlijke taken. De pastoor heeft haar 
gevraagd de taak van Niek bij de rouwgroep 
over te nemen wanneer hij met pensioen 
gaat.

Naast deze belangrijke taak in de 
Elisabethparochie heb je nog andere taken 
op je genomen in onze parochie zoals:
• 1 keer per maand de telefoonwacht waar 

de verzoeken op binnenkomen voor o.a. 
de laatste Sacramenten en kerkelijke 
uitvaarten.

• Tijdens de Eucharistieviering heb jij 
de zending ontvangen om de Heilige 
Communie naar patiënten in het 
ziekenhuis te brengen.

• Samen met George, je echtgenoot, 
organiseer je in de vastentijd een 
bezinningsdag naar de zusters van Maria 
Stella Matutina in Dordrecht.

• Al 20 jaar jaar organiseren jullie een 
bedevaart naar Medjugorje in Bosnië-
Herzegovina. Voor meer informatie zie 
www.rejoicereizen.nl > Je maakt deel uit 
van “luisterend oor”; een project van het 
gezinspastoraat van ons Bisdom. 

• En je verzorgt de was en strijk van onder 
andere de altaar benodigdheden. 

KRONIEK VAN DE ELISABETH PAROCHIE

OVERLIJDENS
Terneuzen
12-02-2022 Magdalena Maria van der Poel e.v. Eddy Roelofs 78 jr.
28-02-2022 Maria Sophia Rammeloo w.v. Joseph de Bruijn 101 jr
6-03-2022 Petrus Augustinus Jonkman e.v. Tiny Kloonen 71 jr.
17-03-2022 Agnes Sophia Maria Maenhout w.v. Arnold Petrus Marie Vael 92 jr.
29-03-2022 Irma Ferket w.v. L.J.M. Leenknegt 100 jr. 
5-04-2022 André Alouis Kindt w.v. Denise V.V. Lafort 93 jr.
9-04-2022 Sophia Augusta Louisa Maria ( Fia ) de Schepper e.v. Petrus Franciscus d'Hanis 80 jr.
15-04-2022 Achilla Julia van Kemseke w.v. Petus Augustinus Esseling 94 jr.
16-04-2022 Paulina (Paula) Maria Smolenaers w.v. Rosé Johannes Poppe 91 jr.

Zuiddorpe
28-02-2022 Etienne de Witte e.v. Marga de Schepper 76 jr.

Philippine
15-02-2022 André Theodul Neijt e.v. Adriana Cornelisse 91 jr.
13-04-2022 Leonardus (Leen) Martens w.v. Neeltje Jannetje (Nellie) Goense,partner van Agnes Ijsebaert-Boerjan 88 jr.
21-04-2022 Marijke Haers e.v. Frans Vermeirsen 68 jr

Axel
26-02-2022 Constant de Poorter e.v. Alma Bastelaar 97 jr.
20-04-2022 Christina Evans e.v. Alphonse Thompson 68 jr.
21-04-2022 Irena (Irene) d’Hont, w.v. Arnold v.d. Grave 76 jr.
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Ontvangen parochiebijdrage per 22 april 2022

gerealiseerd begroting gerealiseerd %
2021, 10 juni 2022 2022, 22 april

Parochiekern Noord
Terneuzen-Hoek

Parochiekern Zuidoost
Axel
Westdorpe
Zuiddorpe

Parochiekern Zuidwest
Sas van Gent- Zandstaat
Philippine
Sluiskil
  
Totaal Elisabeth parochie
  
Het parochiebestuur dankt u hartelijk voor de gestorte bedragen. Wij hopen dat we ook dit 
jaar weer op uw financiële steun mogen rekenen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag 
naar de Kerkbalansactie 2022. 

Met hartelijke groet, C. van Waes, bestuurslid Elisabeth parochie

€ 40.198

€ 9.054
€ 4.457
€ 4.820

€ 9.286
€ 11.400
€ 3.885

€ 83.100

€ 65.500

€ 14.400
€ 5.300
€ 7.100

€ 16.400
€ 18.800
€ 7.500

€135.000

€ 26.534

 € 11.499
 € 2.415
 € 3.419

€ 7.990
€ 7.779
€ 3.002

€ 62.638

40,5%

79,9%
45,5%
48,2%

48,7%
41,4%
40,0%

46,4%

Uw parochiebijdrage betaalt zich uit

e135.000

e 62.638

GEREALISEERD

BEGROOT 2022

OP 22 APRIL 

VASTENAKTIECAMPAGNE 
DAVEREND SUCCES!

€50.000 VOOR SIBUSISO!
Het was spannend: de Vastenaktiecampagne 2022. Na 
twee jaren met coronabeperkingen konden we weer volop 
actie voren. Maar hoe zou dat uitpakken? Waren er nog 
voldoende vrijwilligers beschikbaar? Wat voor invloed 
had twee jaar in de “pauzestand” op de opbrengst? 
Het is fantastisch afgelopen. Betrokken, gemotiveerde 
en enthousiaste vrijwilligers maakten er een geweldige 
campagne van. En er was een optimaal eindresultaat: 
€50.000 voor het Sibusisoproject.
Dankzij: de wafelacties, de sponsorlopen op de 
basisscholen, de pop-up vastenwinkels, het benefietconcert, 
de vastenmaaltijden, de fancy fair, de boekenverkoop, de 
support van caritas en nog zoveel meer. 

Ik vond het geweldig om te zien hoe mensen zich ingezet 
hebben voor Sibusiso. 

Hartelijk dank aan alle mensen die hier hun steentje aan 
hebben bijgedragen. Als pastor ben ik zeer fier op al deze 
vrijwilligers en vrijwilligsters.

pastor Niek van Waterschoot

INLOOPOCHTEND ROUW 
ZOEKT VRIJWILLIGERS!

Al heel wat jaren biedt 
de Elisabeth-parochie een 
inloopochtend aan voor 
mensen die te maken hebben 
met verlieservaringen. 
Deze ochtenden worden 
zeer gewaardeerd door de 
deelnemers. Verschillende 
mensen bezoeken deze 
rouwochtenden al vele jaren. 
En soms sluiten ook nieuwe 
mensen aan. Uit ervaringen van de bezoekers blijkt dat ze dit zeer 
zinvolle bijeenkomsten vinden en dat het hen helpt om hun verlies 
beter te verwerken. De bijeenkomsten vinden plaats op de eerste 
maandag van de oneven maanden van 10.00-11.30 uur in het 
Parochie Centrum in Terneuzen.

Het is een kostbaar en waardevol aanbod dat we als parochie aan 
mensen kunnen doen. Maar om dit te kunnen blijven doen hebben 
we meer vrijwilligers nodig, die deze groep willen begeleiden en 
de ochtenden willen organiseren. Door gezondheidsproblemen 
hebben we de afgelopen jaren afscheid moeten nemen van vier 
vrijwilligsters. 

Als dit u iets lijkt om te gaan doen, neem dan contact op 
met pastor van Waterschoot: 0115-616006 of 0115-491990. 
niekvanwaterschoot@eparochie.nl 

We horen graag van u.

Pastoraal assistent Marleen Gernaert en pastor Niek van Waterschoot
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Vieringenschema Elisabeth-parochie (wijzigingen voorbehouden, zie ook www.eparochie.nl)

DATUM

Zondag 22 mei
Dinsdag 24 mei 8.30 uur
Getijdengebed + eucharistieviering
Donderdag 26 mei Hemelvaart
Donderdag 26 mei
Verlaet 18.30 uur
Vrijdag 27 mei
Redoute 18.30 uur
Zondag 29 mei
Dinsdag 31 mei 8.30 uur
Getijdengebed + eucharistieviering
Vrijdag 3 juni  
Aanbidding en biecht 8.30 uur
Zaterdag 4 juni  
Int. Viering 19. 00 uur
Zondag 5 juni 
Pinksteren
Dinsdag 7 juni 8.30 uur
Getijdengebed en 
eucharistieviering
Donderdag 9 juni  
’t Verlaet 18.30 uur
Vrijdag 10 juni 
De Redoute 18.30 uur
Vrijdag 10 juni 19.00 uur Vormsel
Zaterdag 11 juni 
EHC 14.00 uur
Zondag 12 juni
Aansluitend zegening van de 
graven
Dinsdag 14 juni 8.30 uur 
Zondag 19 juni
Zondag 19 juni 14.00 uur EHC
Dinsdag 21 juni 8.30 uur
Dinsdag 21 juni
De Vursche 10.00 uur
Donderdag 23 juni  
18.30 uur ‘t Verlaet
Vrijdag 24 juni  
De Redoute 18.30 uur
Zaterdag 25 juni 14.00 uur EHC
Zondag 26 juni
Dinsdag 5 juli

TERNEUZEN (en 
verzorgingshuizen)

M. Dieleman
R. Rojas Romero

R. Rojas Romero

R. Rojas Romero 
R. Rojas Romero

R. Rojas Romero

R. Rojas Romero

M. Dieleman

R. Rojas Romero

W. Wiertz/ R. Grossert

R. Rojas Romero

R. Rojas Romero
W. Wiertz

R. Rojas Romero

W. Wiertz / M. Dieleman
R. Rojas Romero

ZUIDDORPE

M. Dieleman

W. Wiertz

werkgroep

Marjan Dieleman

R. Grossert

R. Rojas Romero
H. Lommers/ M. Dieleman

W. Wiertz

M. Dieleman

N. van Waterschoot
Kermisviering Westdorpe

PHILIPPINE

N. van Waterschoot

W. Wiertz

K. Van de Wiele

W. Wiertz

W. Wiertz

R. Rojas Romero

W. Wiertz/ M. Dieleman

M. Dieleman

K. van de Wiele

N. van Waterschoot

M. Dieleman

DE BLIDE : nog geen informatie over hervatting van de vieringen.

TER SCHORRE OM DE 2 WEKEN OP ZONDAG OM 10.30 UUR
Voorganger: Rudolf Dekker
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Ontvangen parochiebijdrage per 22 april 2022

gerealiseerd begroting gerealiseerd %
2021, 10 juni 2022 2022, 22 april

Parochiekern Noord
Terneuzen-Hoek

Parochiekern Zuidoost
Axel
Westdorpe
Zuiddorpe

Parochiekern Zuidwest
Sas van Gent- Zandstaat
Philippine
Sluiskil
  
Totaal Elisabeth parochie
  
Het parochiebestuur dankt u hartelijk voor de gestorte bedragen. Wij hopen dat we ook dit 
jaar weer op uw financiële steun mogen rekenen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag 
naar de Kerkbalansactie 2022. 

Met hartelijke groet, C. van Waes, bestuurslid Elisabeth parochie

€ 40.198

€ 9.054
€ 4.457
€ 4.820

€ 9.286
€ 11.400
€ 3.885

€ 83.100

€ 65.500

€ 14.400
€ 5.300
€ 7.100

€ 16.400
€ 18.800
€ 7.500

€135.000

€ 26.534

 € 11.499
 € 2.415
 € 3.419

€ 7.990
€ 7.779
€ 3.002

€ 62.638

40,5%

79,9%
45,5%
48,2%

48,7%
41,4%
40,0%

46,4%

Uw parochiebijdrage betaalt zich uit

e135.000

e 62.638

GEREALISEERD

BEGROOT 2022

OP 22 APRIL 

VASTENAKTIECAMPAGNE 
DAVEREND SUCCES!

€50.000 VOOR SIBUSISO!
Het was spannend: de Vastenaktiecampagne 2022. Na 
twee jaren met coronabeperkingen konden we weer volop 
actie voren. Maar hoe zou dat uitpakken? Waren er nog 
voldoende vrijwilligers beschikbaar? Wat voor invloed 
had twee jaar in de “pauzestand” op de opbrengst? 
Het is fantastisch afgelopen. Betrokken, gemotiveerde 
en enthousiaste vrijwilligers maakten er een geweldige 
campagne van. En er was een optimaal eindresultaat: 
€50.000 voor het Sibusisoproject.
Dankzij: de wafelacties, de sponsorlopen op de 
basisscholen, de pop-up vastenwinkels, het benefietconcert, 
de vastenmaaltijden, de fancy fair, de boekenverkoop, de 
support van caritas en nog zoveel meer. 

Ik vond het geweldig om te zien hoe mensen zich ingezet 
hebben voor Sibusiso. 

Hartelijk dank aan alle mensen die hier hun steentje aan 
hebben bijgedragen. Als pastor ben ik zeer fier op al deze 
vrijwilligers en vrijwilligsters.

pastor Niek van Waterschoot

INLOOPOCHTEND ROUW 
ZOEKT VRIJWILLIGERS!

Al heel wat jaren biedt 
de Elisabeth-parochie een 
inloopochtend aan voor 
mensen die te maken hebben 
met verlieservaringen. 
Deze ochtenden worden 
zeer gewaardeerd door de 
deelnemers. Verschillende 
mensen bezoeken deze 
rouwochtenden al vele jaren. 
En soms sluiten ook nieuwe 
mensen aan. Uit ervaringen van de bezoekers blijkt dat ze dit zeer 
zinvolle bijeenkomsten vinden en dat het hen helpt om hun verlies 
beter te verwerken. De bijeenkomsten vinden plaats op de eerste 
maandag van de oneven maanden van 10.00-11.30 uur in het 
Parochie Centrum in Terneuzen.

Het is een kostbaar en waardevol aanbod dat we als parochie aan 
mensen kunnen doen. Maar om dit te kunnen blijven doen hebben 
we meer vrijwilligers nodig, die deze groep willen begeleiden en 
de ochtenden willen organiseren. Door gezondheidsproblemen 
hebben we de afgelopen jaren afscheid moeten nemen van vier 
vrijwilligsters. 

Als dit u iets lijkt om te gaan doen, neem dan contact op 
met pastor van Waterschoot: 0115-616006 of 0115-491990. 
niekvanwaterschoot@eparochie.nl 

We horen graag van u.

Pastoraal assistent Marleen Gernaert en pastor Niek van Waterschoot
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Vieringenschema Elisabeth-parochie (wijzigingen voorbehouden, zie ook www.eparochie.nl)

DATUM

Zondag 22 mei
Dinsdag 24 mei 8.30 uur
Getijdengebed + eucharistieviering
Donderdag 26 mei Hemelvaart
Donderdag 26 mei
Verlaet 18.30 uur
Vrijdag 27 mei
Redoute 18.30 uur
Zondag 29 mei
Dinsdag 31 mei 8.30 uur
Getijdengebed + eucharistieviering
Vrijdag 3 juni  
Aanbidding en biecht 8.30 uur
Zaterdag 4 juni  
Int. Viering 19. 00 uur
Zondag 5 juni 
Pinksteren
Dinsdag 7 juni 8.30 uur
Getijdengebed en 
eucharistieviering
Donderdag 9 juni  
’t Verlaet 18.30 uur
Vrijdag 10 juni 
De Redoute 18.30 uur
Vrijdag 10 juni 19.00 uur Vormsel
Zaterdag 11 juni 
EHC 14.00 uur
Zondag 12 juni
Aansluitend zegening van de 
graven
Dinsdag 14 juni 8.30 uur 
Zondag 19 juni
Zondag 19 juni 14.00 uur EHC
Dinsdag 21 juni 8.30 uur
Dinsdag 21 juni
De Vursche 10.00 uur
Donderdag 23 juni  
18.30 uur ‘t Verlaet
Vrijdag 24 juni  
De Redoute 18.30 uur
Zaterdag 25 juni 14.00 uur EHC
Zondag 26 juni
Dinsdag 5 juli

TERNEUZEN (en 
verzorgingshuizen)

M. Dieleman
R. Rojas Romero

R. Rojas Romero

R. Rojas Romero 
R. Rojas Romero

R. Rojas Romero

R. Rojas Romero

M. Dieleman

R. Rojas Romero

W. Wiertz/ R. Grossert

R. Rojas Romero

R. Rojas Romero
W. Wiertz

R. Rojas Romero

W. Wiertz / M. Dieleman
R. Rojas Romero

ZUIDDORPE

M. Dieleman

W. Wiertz

werkgroep

Marjan Dieleman

R. Grossert

R. Rojas Romero
H. Lommers/ M. Dieleman

W. Wiertz

M. Dieleman

N. van Waterschoot
Kermisviering Westdorpe

PHILIPPINE

N. van Waterschoot

W. Wiertz

K. Van de Wiele

W. Wiertz

W. Wiertz

R. Rojas Romero

W. Wiertz/ M. Dieleman

M. Dieleman

K. van de Wiele

N. van Waterschoot

M. Dieleman

DE BLIDE : nog geen informatie over hervatting van de vieringen.

TER SCHORRE OM DE 2 WEKEN OP ZONDAG OM 10.30 UUR
Voorganger: Rudolf Dekker
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INTERVIEW 
BIJ HET AFSCHEID 

VAN EEN 
GEDREVEN PASTOR

Wat is voor jou de kern van het geloof? 
De kern van het geloof is voor mij een partijdige dienstbaarheid. 
Ik noem dat partijdige er speciaal bij omdat je in principe aan alles 
dienstbaar kunt zijn. Je kunt ook de Mammon dienen. Maar ik vraag 
me af of daarmee de kleinsten in de samenleving gebaat zijn. Daarom 
heb ik het woord partijdig toegevoegd. Jezus was ook partijdig. Het 
evangelie staat bol van verhalen, waaruit blijkt dat Jezus kiest voor 
de kwetsbare mensen. Het is daarom een kerntaak voor iedere 
gelovige om aandacht en zorg te geven aan mensen die niet in tel 
zijn in de maatschappij. Die taak is volgens mij niet alleen gericht 
op individuele steun aan mensen, maar mag zeker ook gepaard gaan 
met politieke steun. Kerken zouden een veel belangrijker rol moeten 
spelen in het openbare politieke debat. Zij hebben op basis van 
het evangelie heel wat te bieden aan de beleidsmakers. Denk aan 
bijvoorbeeld sociale gerechtigheid.

Wat zijn voor jou de belangrijkste taken van een pastor?
Voor mij is de diaconie de belangrijkste taak die je als pastor kunt 
opnemen. Via de diaconie kun je er aan bijdragen dat mensen hun 
waardigheid kunnen behouden en op een manier in de samenleving 
kunnen meedoen, zoals ze die willen. Dat beperkingen op het 
gebied van gezondheid of een leven in armoede, nog niet hoeven 
te betekenen dat je onzichtbaar bent en wordt uitgesloten. Via de 
caritassen of werkgroepen Vastenactie kun je daar echt een verschil 
maken.

Je hebt je altijd erg ingezet voor Vluchtelingenwerk. Hoe ben je 
daarbij betrokken geraakt?
Begin deze eeuw was er veel te doen rondom de vluchtelingen, die 
naar ons land kwamen. Minister Rita Verdonk voerde toen een 
streng beleid. Hoewel dat achteraf gezien nog wel meeviel, gezien 
de maatregelen die na haar ministerschap werden genomen en nog 
minder goed uitpakten voor de vluchtelingen. Het was de tijd van 
de acties voor het generaal pardon. Dominee Gert van Herk en ik 
hebben toen het plan opgepakt om een werkgroep op te richten 
die de vluchtelingen in Zeeuws-Vlaanderen ging ondersteunen. 
Een van de acties van de werkgroep was het aanbieden van 10.000 
handtekeningen aan de Tweede Kamercommissie. Dat was een 
enorm succes. Al snel werd de Stichting Kerk en Vluchteling 
Zeeuws-Vlaanderen opgericht, die tot op de dag van vandaag hulp 
en steun biedt aan vluchtelingen in Zeeuws-Vlaanderen.

Vind jij dat de kerk zich als zodanig genoeg inzet voor de minder 
bedeelden?
Nee, ik denk dat er nog veel ruimte is voor verbetering. De Paus 
vraagt veel aandacht voor de positie van de armen. Maar ik vind dat 
dat veel beter vertaald moet worden in beleid van een bisdom. Door 
de krimp van de parochies gaat er veel aandacht naar hoe we intern 
als kerk de toekomst kunnen ingaan. Kwetsbare mensen krijgen 
daarom niet de aandacht die ze vanuit de uitspraken van de Paus 
zouden mogen verwachten.

Niek van Waterschoot
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Waar ben je het meest trots op als je terugkijkt op jouw 
loopbaan als pastoraal werker?
Ik vind nog steeds een van de hoogtepunten de tentoonstelling 
van de hongerdoeken in Philippine in 2010. Deze expo trok meer 
dan 1000 bezoekers. Het was in het kader van 50 jaar Vastenaktie. 
Om de expo heen was ook veel informatie beschikbaar over alle 
hongerdoeken. Ieder jaar word ik nog steeds benaderd door mensen, 
die bij mij informatie over een bepaald hongerdoek opvragen. 
Dankzij de inzet van mijn vrouw Ingrid kon het geheel prachtig 
vormgegeven worden gepresenteerd. Zij is daar veel creatiever in dat 
ik. Ook zorgde zij voor de wereldmuziek tijdens de openingstijden 
van de expo en prachtig filmpjes, die bij de doeken hoorden.
 
Wat had je misschien nog graag willen bereiken?
Ik ben de laatste jaren bezig geweest met de samenwerking van de 
caritassen uit de drie parochies. Omdat gezondheidsproblemen 
mij parten speelden, en vanwege de coronabeperkingen, zijn we 
eigenlijk pas begonnen met het samen werken. Bij de drie caritassen 
staat het onderwerp armoede nu stevig op de agenda. Denk aan 
het project Schuldhulpmaatje. Met de Vastenactiegroepen hebben 
we ook stevige stappen gezet, om nog beter samen te werken. Het 
is mooi dat deze mensen elkaar beter hebben leren kennen en 
daardoor kan de samenwerking verder ontwikkeld worden. 

Hoe heb je de samenwerking met andere kerkelijke 
genootschappen ervaren?
Ik heb in de parochiekern Zuid Oost positieve herinneringen aan 
de oecumenische activiteiten. Ik denk met veel plezier terug aan de 
herdertjestochten in Axel.
In het project Schuldhulpmaatje werk ik ook plezierig samen met 
andere kerkgenootschappen.
In parochiekern Zuid- West is er ook een goede samenwerking met 
de PKN kerk. Deze mensen zijn ook betrokken bij de Vastenactie. 
Samen met de PKN gingen we de grens over naar Assenede voor 
activiteiten rond de vredesweek en de week van de Eenheid van de 
kerken.
Ook de Stichting Kerk en Vluchteling is een oecumenisch gebeuren. 
Ik hoop wel dat er vanuit onze parochie weer opnieuw mensen gaan 
aansluiten.

Hoe zie jij de toekomst van de kerk in onze regio over pakweg 
5 tot 10 jaar?
Wat mij het meest zorgen baart in de R.K- kerk van de toekomst, 
is de plaats van de diaconie. Ik kan en mag van mijn collega’s 
niet verwachten dat ze mijn diaconale taken gaan overnemen. De 
werkdruk is hoog in het pastoraat en het werk moet met steeds 
minder beroepskrachten worden uitgevoerd. Maar het kan toch 
niet zo zijn dat de katholieke kerk die Jezus in woord en daad 
present wil stellen in deze wereld, de diaconie niet meeneemt in 
beleidsplannen. Je kunt de verantwoordelijkheid voor zorg aan de 
kwetsbare mensen niet uit de weg gaan. Dat zou niet evangelisch 
zijn. Het zou ook niet goed passen bij de missionaire kerk die we 
willen ontwikkelen.

Jouw afscheidsmiddag straks in de kerk van Philippine heeft 
als thema 'Lied van de Belofte'.  Waarom heb je voor dit thema 
gekozen?
De titel heb ik afgeleid van een liedbundel die veel gebruikt werd in 
basisgemeenschappen: Land van Belofte. We zingen samen met de 
White Group songs die allemaal gaan over hoop. Over gerechtigheid, 
over vrede, over protesten tegen racisme en discriminatie. Door 
deze liederen – en het zijn allemaal zeer bekende – leggen we de 
focus op de mensen aan de rand van de samenleving. De mensen 
die de prijs betalen van de oorlog. De mensen die de prijs betalen 
van erbarmelijke sociale voorzieningen. De mensen die uitgebuit 
worden en daarmee betalen met hun gezondheid. Die mensen 
mogen we als parochie niet uit het oog verliezen. 

In je werk is altijd veel aandacht geweest voor caritas, diaconie, 
hulp aan mensen met een beperking (in de meest brede zin van 
het woord) . Uiteraard staat hier veel over in de Schrift. Hoe 
kwam het dat dit aspect van de Bijbel bij jou zo’n impact kreeg?
De Bijbel is een bevrijdingsboek. De Bijbel lijkt me niet geschreven 
om degenen die het toch al voor het zeggen hebben nog extra te 
ondersteunen. Jezus heeft heel wat tijd besteed aan het uitleggen 
van de Joodse geschriften. Hij gaf daar een heel andere interpretatie 
aan dan dat de Farizeeën en de Schriftgeleerden gewoon waren te 
doen. Die interpretatie vinden we terug in de evangelieteksten. 
Keer op keer werd duidelijk dat Jezus aan de zijde staat van de 
minsten. Ik heb van huis uit gezien hoe kleine mensen vaak het 
onderspit moesten delven. En dat gaat mij aan het hart. God is er 
juist voor hen. Het lijkt me wijs als de kerk bondgenoten zoekt bij 
organisaties die ook strijden voor de belangen van kleine mensen, 
van verdrukten, van uitgesloten, van vertrapten. We staan er als kerk 
niet alleen voor.

Wat vind jij in het licht van bovenstaande, het meest sprekende 
bijbelverhaal en waarom?
Mensen denken dat de Bijbel veel antwoorden geeft op allerlei 
vragen waar ze in het leven tegenaan lopen. Maar ik denk dat 
de Bijbel meer een boek is dat vragen stelt over de belangrijke 
zaken in het leven. Ik noem een paar vragen: ben ik mijn broeder 
hoeder?(Kaín en Abel). Wat kan ik voor je doen? (Jezus vraagt 
dit aan de blinde Bartimeüs). De Bijbel zou je eigenlijk onrustig 
moeten maken. De genoemde vragen dwingen je om een antwoord 
te geven. Wat wil jij betekenen voor je medemens? 
Dat lijkt me cruciaal. De Bijbel is een levenskompas. Jij hebt de 
vrijheid om je levenspad te gaan zoals je dat wilt. Maar als je daar 
de Bijbelse wijsheid bij betrekt, zal je levenspad misschien anders 
lopen.

Pastor ben je niet alleen tijdens kantooruren. Je gaat nu een 
regelmatig leven in, waarbij je kunt leven naar de klok. Wat ga 
je missen vanuit je beroep?
Wat ik zeker zal missen zijn de vieringen met de ziekengroepen in 
Philippine en Sluiskil. Verder de 85 plusmiddagen in Terneuzen. De 
rouwzorgbijeenkomsten. Maar zeker ook de activiteiten tijdens de 
Vastenactie zoals de maaltijden en het benefietconcert in Zuiddorpe.

Zondags voor gaan is enerzijds een vastigheid, je haalt veel uit 
beschikbare literatuur bij voorbereiding van preken e.d. Het is 
dus ook routine. Anderzijds wil je aan deze preken en gesprekken 
ook je eigen draai geven. Je wilt een boodschap meegeven. 
Kwam je wel eens in een spagaat bij de voorbereidingen. Je hebt 
ook de officiële leer en daarnaast interpretatie en geweten; waar 
doe je goed aan?  
Als ik mijn overwegingen voorbereidde dan was mijn eerste vraag 
altijd: wat kunnen de schriftlezingen van vandaag betekenen 
voor de gewone mensen. Hoe kan ik die verhalen zo presenteren 
dat deze mensen het herkennen in hun eigen leven? Dat ze daar 
betekenis aan kunnen geven en bemoediging uit kunnen halen. Het 
bevrijdende uit die verhalen wil ik graag met mensen delen. 

Wat ga je met al je vrije uren doen, ik zie je nog niet zomaar bij 
een biljarttafel staan of aan een fietsroute van Aan-z. (Aanzet) 
meedoen.
Ik heb al jaren geleden meegedaan met de fietstochten van Aanzet. 
Misschien pak ik dat terug op. Verder wil ik wat meer gaan doen 
in de tuin. Mogelijk ga ik meer taken oppakken in het huishouden. 
Dan hebben mijn vrouw en ik wat meer vrijheid om samen 
leuke dingen te doen. Ook wil ik meer gaan wandelen. Over 
vrijwilligerswerk denk ik nog na. Maar het zal zeer praktisch zijn, 
dus niet zozeer bestuurlijke taken.
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ACTIVITEITENAGENDA

WEKELIJKS:

Dinsdag om 8.30 uur: Getijdengebed + Eucharistieviering
Dinsdag om 19.00 uur: Charismatische gebedsgroep
Donderdag om 15.30 uur: Rozenkransgebed  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Dinsdag 17 mei 19.30: Parochiebestuur
Dinsdag 24 mei 13.00: Teamoverleg
Zaterdag 28 mei 14.00: Viering Eerste Heilige Communie Terneuzen
Dinsdag 31 mei 13.00: Teamoverleg
Donderdag 2 juni 19.00: Voorbereiding Vormsel
Vrijdag 10 juni 19.00: Vormselviering Emmaüskerk
Zaterdag 11 juni 14.00: Viering Eerste Heilige Communie Philippine
Dinsdag 14 juni 13.00: Teamoverleg
Zondag 19 juni 14.00: Viering Eerste Heilige Communie Zuiddorpe
Dinsdag 21 juni 19.30: Parochiebestuur
Zaterdag 25 juni 14.00: Viering Eerste Heilige Communie Terneuzen
Dinsdag 28 juni 13.00: Teamoverleg
Zondag 3 juli 14.00: Viering Eerste Heilige Communie Terneuzen
Dinsdag 5 juli 14.00: Redactie Regioblad
Zaterdag 9 juli 10.30: Opening Vredeskapel Willibrordustoren Terneuzen
Dinsdag 12 juli 13.00: Teamoverleg
Dinsdag 19 juli 13.00: Teamoverleg
Dinsdag 2 augustus 14.00: Redactie Regioblad
Dinsdag 16 augustus 19.30: Parochiebestuur
Dinsdag 23 augustus 13.00: Teamoverleg
Vrijdag 2 september Verspreiding Regioblad

Alle bijeenkomsten vinden plaats in het parochiecentrum of de Emmaüskerk te Terneuzen, tenzij er een 
andere plaats of locatie wordt vermeld.

OP DE WEBSITE WWW.EPAROCHIE.NL VINDT U NIEUWS OVER DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN I.V.M. HET CORONAVIRUS

Parochiekern zuid-oost
Roger Mateijsen, Singel 67, 4554 CP Westdorpe T0115-454836 E. rmateijsen@zeelandnet.nl

WILLY MAAS 70 JAAR KOORLID
In de kerk van Zuiddorpe stond tijdens de dienst van 8 mei de huldiging van 
Willy Maas centraal vanwege zijn jubileum als 70 jaar koorlid. De dienst 
werd voorgegaan door N. van Waterschoot en Jubilate Deo verzorgde de 
gezangen. Het bisdom was op de hoogte gesteld en er werd een passende 
herinnering uitgegeven. Uit handen van Carlien Goense, voorzitter van 
de Elisabeth Parochie Zuid Oost, mocht Willy de Gregoriuskaars en een 
erediploma ontvangen en werden er lovende woorden gesproken over zijn 
jarenlange inzet als koorlid. 

Ook Elly de Regt, voorzitter van Jubilate Deo, sprak namens bestuur, 
dirigent en koorleden de jubilaris toe. Na de dienst was er in ‘t Kaaike in 
Zuiddorpe gelegenheid om Willy en zijn familie te feliciteren en was er 
voor iedereen koffie. Willy was blij met alle waarderende woorden en zei te 
hopen nog lang door te kunnen gaan met het zingen in het koor. 

Regioblad - 11

TERUGKIJKEND OP 70 JAAR 
KOORZANGER ZIJN

In 1952 kwam ik bij het Gregoriaans 
herenkoor. Ik was toen 15 jaar. Ik was net 
van school en werkte bij L’ Azote nu Yara. 
Wij woonden met ons gezin zowat onder 
de toren van de kerk en we waren daar ook 
veelvuldig te vinden. Je ging toen als kind 
bijna elke dag naar de H. Mis. De gezangen 
waren bij mij dan ook wel bekend en 
daarom heb ik ook ja gezegd. Het was wel 
even wennen. De meeste leden waren boven 
de 50 jaar, enkelen iets jonger.Na enkele 
repetities mocht ik meezingen, eerst de vaste 
gezangen en de bekende liederen wat later 
ook de wisselende gezangen.Het was niet 
altijd gemakkelijk dat je elke zondag naar de 
hoogmis en het lof moest. In mei en oktober 
kwamen daar de Mariavieringen nog bij. 
Het lof op zondag was altijd om 14.30 uur 
pastoor A. Meeus verzette die tijd naar 14.00 
uur. Hij was n.l.voetbal liefhebber. Wat ook 
tegenviel waren vooral de Hoogfeestdagen; 
door de vele diensten met Pasen en Kerst 
kon je in de kerk blijven wonen. Ik heb vele 
zangers, organisten, dirigenten en pasto(o)rs 
zien komen en gaan. 
Bij kapelaan Hermans leek het processielopen 
in de kerk meer op een hardloop wedstrijd. 
Het koor werd al zingend uit elkaar 
getrokken. Mijn vader, die achterin de kerk 
zat, fluisterde: “ Moet je een fiets hebben?”. 
Ook de processies in de pastorietuin waren 
een belevenis; er ging altijd wel iets mis! 

Het Cecilia feest ( 22 november) was ook 
altijd gezellig. Soms in de pastorie, maar ook 
wel bij de families Verstraeten en De Moor. 
Misschien is er wel eens teveel geproost op de 
maagd Cecilia. We maakten ook uitstapjes 
naar o.a. Wieze “bierfeesten”, Watou, Brugge 
en Geraardsbergen. Maar altijd …. eerst ’s 
morgens de H. Mis. 

In het begin werden alle diensten door het 
Gregoriaans koor verzorgd ook rouw en 
trouw. Dat heeft mij nogal wat snipperuren 
gekost. Voor de rouw en trouw diensten is 
er toen een dameskoor opgericht, ook was 
er lang een kinderkoor. Het Gregoriaans 
koor zong om de week in Axel en Zuiddorpe 
en soms 2 diensten op een zondag. Door 
gebrek aan leden is ons koor in 2001 samen 
met enkele dames van het het Gregoriuskoor 
de rouw en trouwdiensten gaan verzorgen, 
onder leiding van Hugo Kesbeke. Het aantal 
leden groeide en de kwaliteit nam ook toe.
In 2010 is ons huidige koor Jubilate Deo 
ontstaan onder leiding van Jos van der 
Linden. Er wordt wekelijks met veel plezier 
gerepeteerd en er wordt veel gezongen in 
kerken in de omgeving, maar ook op andere 
podia. Ik hoop het zingen nog wat vol 
te houden, want ik heb o.a. tijdens de 
coronatijd het zingen gemist. 

 Willy Maas

TAMARA:  
DANK JE WEL

Na 21 jaar heeft Tamara Gerres afscheid 
genomen als kasbeheerder van onze 
parochiekern. Gestart bij het kerkbestuur 
van Zuiddorpe kwam daar later ook de 
rest van de parochiekern bij. Dit was een 
hele klus, maar Tamara heeft dit altijd 
met veel precisie en toewijding gedaan. 

Tamara heel hartelijk bedankt voor het 
vele werk. Conrad van Waes neemt het 
kasbeheer van Tamara over en wordt lid 
van onze pkc. 
Daarnaast is Roger Mateijsen uit 
Westdorpe ook toegetreden tot onze 
pkc. Hij zal de taak van secretaris op zich 
nemen. In de kop van het stukje over de 
PKC zuidoost vind je zijn adresgegevens.

We wensen Conrad en Roger veel succes. 

OPENINGSTIJDEN 
MARIAKAPEL 
WESTDORPE

De Mariakapel in de Kierke te Westdorpe 
is in principe alle eerste zaterdagen 
van de maand geopend altijd tussen 
13.00u en 17.00u, dikwijls is de kapel 
al iets vroeger geopend. Het gaat om de 
volgende data:
07 mei– 4 juni – 2 juli (zaterdag voor de 
kermisviering) – 6 aug – 1 okt. 

De jaarlijkse kermisviering is dit jaar 
gepland op dinsdag 05 juli om 9.30 uur. 

Freddy Dierickx

NA RUIM 25 JAAR STOPT BENNY VERVAET MET HET 
MAKEN VAN GEDACHTENISKRUISJES

Met veel toewijding en uiterste precisie 
voorzag hij de kruisjes van een mooie 
onderlaag, donkerbruin met gemarmerd 
goud. Daarna werden de namen en data 
van de overleden persoon er op aangebracht. 
De letters en cijfers moesten voor hem aan 
bepaalde voorwaarden voldoen en hij zocht 
deze in heel Nederland tot hij de juiste 
grootte en types gevonden had. Om alles  af 
te maken werden de kruisjes nog van  een 

laatste  vernislaag voorzien. De kruisjes, 
gemaakt door Benny, zijn uniek in onze 
parochie. 

Benny heel hartelijk bedankt voor je 
jarenlange toewijding en inzet voor onze 
parochie. Vanaf heden gaat Trees Rijk de 
kruisjes maken. We zijn blij dat Trees dit 
gaat overnemen en wensen haar hier veel 
succes bij.
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BEDEVAARTSTOCHT OOSTAKKER-LOURDES
In de nacht van zaterdag 28 mei naar 
zondag 29 mei aanstaande wordt weer de 
jaarlijkse  bedevaartstocht gelopen of gefietst 
van Westdorpe naar Oostakker en vice versa. 
In de meimaand is bedevaartsoord 
Oostakker- Lourdes traditioneel de meest 
drukke periode. Vele pelgrims komen dan 
vaak van heinde en verre om in Oostakker 
hulde te brengen aan de Heilige Maria. 
In de katholieke traditie betreft een 
bedevaart een reis naar een plaats waar zich 
een gebeurtenis uit het leven van Jezus heeft 
afgespeeld, een heilige wordt vereerd, of 
waar verschijningen hebben plaatsgevonden. 
Hoewel bovennatuurlijke verschijnselen vaak 
wel de aanleiding kan zijn om op bedevaart te 
gaan, ligt tegenwoordig de nadruk voor veel 
pelgrimerende katholieken op de bezinning 
op levens- en geloofsvragen.

Er zijn echter veel redenen om op bedevaart 
te gaan. Sommigen willen verder groeien 
in hun geloof, anderen willen dan weer 
bidden voor wereldvrede, dank uitbrengen 
voor fysieke of spirituele genezingen, hulde 
brengen aan een bepaalde heilige of biechten. 
Hoe dan ook is een bedevaart een ideale 
manier om je geestelijke leven te verrijken en 
je katholieke overtuiging te versterken. 
Wat de reden ook is om mee te gaan 
op bedevaart, deze gelegenheid om de 
Lourdesgrot te bezoeken en licht te brengen 
bij de beeltenis van Onze Lieve vrouw, is 
een uitgelezen moment om dichtbij huis 
tot bezinning en innerlijke rust te komen. 
Dit is in het bijzonder voelbaar omdat de 
heenreis in de vroege ochtend grotendeels in 
het duister en buiten de drukte van de dag 

plaatsvindt. Het ontwaken van de natuur 
bij het krieken van de dag is een aangename 
ervaring. 

De afstand Westdorpe – Oostakker is 
ongeveer 25 km. Voor mensen die slecht ter 
been zijn is er een mogelijkheid om met de 
fiets of de auto te reizen.  Het is goed om te 
vermelden dat het hier niet om een wedstrijd 
gaat. Het tempo is rustig en we passen ons 
aan elkaar aan.  
Startplaats is de voormalige kerk  “MFC de 
Kirke” in Westdorpe. Op de heenreis die o.a. 
langs Wachtebeke, domein ‘’Puyenbroeck’’, 
Zaffelare en Hijfte voert, is een aantal 
pauzemomenten voorzien om even uit te 
rusten, wat te eten en voor een sanitaire stop. 
Voor aanvang van de Heilige mis in de 
basiliek (let op nieuwe tijd : 07.30 uur) is 
er gelegenheid om even bij te komen van de 
tocht in een zaal van het klooster nabij het 
bedevaartsoord. Na de mis is er voldoende 
tijd om de grot te bezoeken en om te 
genieten van een door ons verzorgd ontbijt 
met koffie of thee.
Tijdens de terugtocht wordt gestopt in 
Zaffelare alwaar we in de eetzaal van een 
verzorgingstehuis ruime gelegenheid hebben 
om even bij te komen. De tocht voert langs 
diverse Mariakapelletjes, bloemkwekerijen 
en heeft een landelijk karakter. 

Heeft u interesse om deze tocht mee te 
maken te voet per fiets of met de auto of 
heeft u vragen dan kunt u contact opnemen 
met de organisatie per mail of telefoon. Als u 
54 km wat teveel van het goede vindt om te 
lopen dan kunt u ook de halve tocht lopen. 

U kunt dan de terugtocht (per auto) met 
iemand van ons meerijden. Is wandelen of 
fietsen niet mogelijk en beschikt u niet over 
eigen vervoer, laat u dat dan gerust weten. 
Wij kunnen het niet beloven maar mogelijk 
kunnen wij vervoer voor u regelen.
Wij hopen tenslotte nieuwe mensen te 
mogen verwelkomen om deze bijzondere 
tocht met ons mee te maken. 
Na aanmelding ontvangt u tijdig nadere 
gegevens met de juiste vertrektijden. Voor 
deze tocht vragen wij een bijdrage van €15 
per persoon. Dit is inclusief ontbijt met 
koffie/thee en op de terugreis koffie/thee met 
koffiekoek.

Van harte welkom namens de organisatie 
Oostakkertocht
Roger en Bianca Mateijsen- van Haelst
tel: 0115/454836  ( na 18.00 uur). 
Email: rmateijsen@zeelandnet.nl

Dit seizoen wil de beheersstichting de Mariakapel restaureren. Het hout is op veel 
plaatsen rot. De vrijwilligersgroep doet dit in eigen beheer. Het is een hele klus, maar 
dat gaat zeker lukken. Ook het dak wordt vernieuwd. Doordat de vrijwilligers dit 
herstel zelf gaan doen, blijven de onkosten enigszins beperkt. De materialen zullen 
ze toch moeten kopen.
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project financieel wilt ondersteunen, 
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bankrekeningnummer. Wij willen 
iedereen die ons het afgelopen jaar 
heeft gesteund heel hartelijk danken 
en we hopen ook dit jaar weer op uw 
steun te kunnen rekenen. Stichting 
tot beheer van de R.K. begraafplaats 
H. Gregorius de Grote Axel, p/a C. 
Goense, van Middelhovenstraat 24, 
4571 AD, Axel. Tel.: 0115-691223 
Email:carliengoense@gmail.com 
rek. nr.: NL81RABO0302579427
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Beelden op het journaal gaan voorbij:
Verhalen , beangstigend en waar

Dichtbij in Europa, o zo dichtbij!

Je hoort bijna de kogels fluiten en de  mensen gillen,
Angst houdt je gevangen en woorden stokken in je keel.

Je ziet en voelt je onmachtig tegen zoveel geweld.
De kou slaat om je hart, 

Wordt het dit jaar wel zomer?

Gesteund door een patriarch, die toch ook het Evangelie kent.
Heeft Poetin naast Ukraïne ook de bijbel geannexeerd?

Laat ons bidden voor vrede, wijsheid en zo meer.
Hier hebben we hulp nodig van Onze Lieve Heer.

Jos oude Kempers

TERUGBLIK OP DE VASTENACTIE TEN BATE  

VAN DE STICHTING SIBUSISO IN TANZANIA

EEN KIJKJE IN “ONS WINKELTJE” IN TERNEUZEN
Eind februari stond alles er alweer mooi 
bij in het pandje in de Noordstraat dat we 
ook vorig jaar van Dhr. Fassaert mochten 
gebruiken. De toen gemaakte afspraak, 
als er een huurder kwam zouden we alles 
weghalen, stond nog steeds. Vijf maart stond 
de opening gepland en toen gebeurde het: 
Dhr. en mevr. Fassaert hadden een huurder! 
Na heel veel overleg en telefoontjes konden 
we in het leegstaand pand “de Rode beuk” in 
de Kersstraat 11 intrekken. 

Het enthousiasme van de vrijwilligers voor 
onze nieuwe locatie was hartverwarmend, 
hierdoor lukte het ons de deur op 5 maart, 
onder een oorverdovend fluitsignaal, in 
bijzijn van dhr. Jack Begijn en Wout Den 
Doelder te openen. (foto)
Inmiddels hadden we voor de verkoop veel 
mooie spullen van parochianen, vrienden 
en kennissen binnen gekregen. Vrij snel 
nadat we open waren kwamen enkele “vaste 
bezoekers” die we ook vorig jaar mochten 
begroeten, een gezellig praatje maken onder 
het genot van koffie en door een vrijwilligster 
gebakken barmhartigheidskoek. 
Het gaf ons het gevoel dat we ook lokale 
mensen wat te bieden hadden. 

Een extra activiteit die we dit jaar, speciaal 
voor kinderen hadden: wie kent de naam van 
de mooie beer? Het moest “Henkie” worden. 
Henkie zat uitnodigend in de etalage op 
zijn blauwe stoeltje. Veel namen werden 
genoemd waarvan een Henk, een jongetje 
noemde hem Henny, naar de naam van zijn 
opa! 
Op 9 april, de sluitingsdag van ons 
winkeltje werd de winnaar bekend. Door 
omstandigheden viel de naam Henk af. 
Henny werd de winnaar! 

Koningsdag openden we nog een keer 
om mee te profiteren van de vrijmarkt en 
maakten een afspraak met de moeder van 
Willem de Pooter. Een stralende, beetje 
verlegen Willem nam onder applaus van de 
vrijwilligers zijn beer “Henny” in ontvangst.
Aan een ieder die dit leest: altijd al eens in 
een winkeltje willen werken? Samen met een 
vriendin?, vriend? 

Met deze nodig ik iedereen uit, meld je aan! 
Volgend jaar hebben we voor de laatste keer 
in de vastentijd het project Sibusiso. Daarna 
wordt het een ander project. Het geeft je 
zoveel vreugde en positieve energie!

BIDDEN WE VOOR UKRAÏNE
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In de nacht van zaterdag 28 mei naar 
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van Westdorpe naar Oostakker en vice versa. 
In de meimaand is bedevaartsoord 
Oostakker- Lourdes traditioneel de meest 
drukke periode. Vele pelgrims komen dan 
vaak van heinde en verre om in Oostakker 
hulde te brengen aan de Heilige Maria. 
In de katholieke traditie betreft een 
bedevaart een reis naar een plaats waar zich 
een gebeurtenis uit het leven van Jezus heeft 
afgespeeld, een heilige wordt vereerd, of 
waar verschijningen hebben plaatsgevonden. 
Hoewel bovennatuurlijke verschijnselen vaak 
wel de aanleiding kan zijn om op bedevaart te 
gaan, ligt tegenwoordig de nadruk voor veel 
pelgrimerende katholieken op de bezinning 
op levens- en geloofsvragen.

Er zijn echter veel redenen om op bedevaart 
te gaan. Sommigen willen verder groeien 
in hun geloof, anderen willen dan weer 
bidden voor wereldvrede, dank uitbrengen 
voor fysieke of spirituele genezingen, hulde 
brengen aan een bepaalde heilige of biechten. 
Hoe dan ook is een bedevaart een ideale 
manier om je geestelijke leven te verrijken en 
je katholieke overtuiging te versterken. 
Wat de reden ook is om mee te gaan 
op bedevaart, deze gelegenheid om de 
Lourdesgrot te bezoeken en licht te brengen 
bij de beeltenis van Onze Lieve vrouw, is 
een uitgelezen moment om dichtbij huis 
tot bezinning en innerlijke rust te komen. 
Dit is in het bijzonder voelbaar omdat de 
heenreis in de vroege ochtend grotendeels in 
het duister en buiten de drukte van de dag 

plaatsvindt. Het ontwaken van de natuur 
bij het krieken van de dag is een aangename 
ervaring. 
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been zijn is er een mogelijkheid om met de 
fiets of de auto te reizen.  Het is goed om te 
vermelden dat het hier niet om een wedstrijd 
gaat. Het tempo is rustig en we passen ons 
aan elkaar aan.  
Startplaats is de voormalige kerk  “MFC de 
Kirke” in Westdorpe. Op de heenreis die o.a. 
langs Wachtebeke, domein ‘’Puyenbroeck’’, 
Zaffelare en Hijfte voert, is een aantal 
pauzemomenten voorzien om even uit te 
rusten, wat te eten en voor een sanitaire stop. 
Voor aanvang van de Heilige mis in de 
basiliek (let op nieuwe tijd : 07.30 uur) is 
er gelegenheid om even bij te komen van de 
tocht in een zaal van het klooster nabij het 
bedevaartsoord. Na de mis is er voldoende 
tijd om de grot te bezoeken en om te 
genieten van een door ons verzorgd ontbijt 
met koffie of thee.
Tijdens de terugtocht wordt gestopt in 
Zaffelare alwaar we in de eetzaal van een 
verzorgingstehuis ruime gelegenheid hebben 
om even bij te komen. De tocht voert langs 
diverse Mariakapelletjes, bloemkwekerijen 
en heeft een landelijk karakter. 

Heeft u interesse om deze tocht mee te 
maken te voet per fiets of met de auto of 
heeft u vragen dan kunt u contact opnemen 
met de organisatie per mail of telefoon. Als u 
54 km wat teveel van het goede vindt om te 
lopen dan kunt u ook de halve tocht lopen. 

U kunt dan de terugtocht (per auto) met 
iemand van ons meerijden. Is wandelen of 
fietsen niet mogelijk en beschikt u niet over 
eigen vervoer, laat u dat dan gerust weten. 
Wij kunnen het niet beloven maar mogelijk 
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Wij hopen tenslotte nieuwe mensen te 
mogen verwelkomen om deze bijzondere 
tocht met ons mee te maken. 
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en we hopen ook dit jaar weer op uw 
steun te kunnen rekenen. Stichting 
tot beheer van de R.K. begraafplaats 
H. Gregorius de Grote Axel, p/a C. 
Goense, van Middelhovenstraat 24, 
4571 AD, Axel. Tel.: 0115-691223 
Email:carliengoense@gmail.com 
rek. nr.: NL81RABO0302579427

                                          

De Mariakapel in het park in  Axel 

Dit seizoen wil de beheersstichting de Mariakapel restaureren. Het hout is op veel plaatsen 
rot. De vrijwilligersgroep  doet  dit in eigen beheer. Het is een hele klus, maar dat gaat zeker 
lukken. Ook het dak wordt vernieuwd. Doordat de vrijwilligers dit herstel zelf gaan doen, 
blijven de onkosten enigszins beperkt.  De materialen zullen ze toch moeten kopen.       

   

U ziet dus dat herstel  en  restauratie zeker geen overbodige luxe is.  Als u dit project 
financieel wilt ondersteunen, doet u dat dan via onderstaand bankrekeningnummer. Wij 
willen iedereen die ons het afgelopen jaar heeft gesteund heel hartelijk danken en we hopen 
ook dit jaar weer op uw steun te kunnen rekenen.                                                                                

Stichting tot beheer van de R.K. begraafplaats H. Gregorius de Grote Axel                                                                                                                                                                                        
p/a C. Goense                                                                                                                                                        
van Middelhovenstraat 24                                                                                                                                
4571 AD Axel                                                                                                                                                       
Tel.: 0115-691223                                                                                                            
Email:carliengoense@gmail.com                                                                                                                      
rek. nr.:NL81RABO0302579427 

 

 

                                          

De Mariakapel in het park in  Axel 

Dit seizoen wil de beheersstichting de Mariakapel restaureren. Het hout is op veel plaatsen 
rot. De vrijwilligersgroep  doet  dit in eigen beheer. Het is een hele klus, maar dat gaat zeker 
lukken. Ook het dak wordt vernieuwd. Doordat de vrijwilligers dit herstel zelf gaan doen, 
blijven de onkosten enigszins beperkt.  De materialen zullen ze toch moeten kopen.       

   

U ziet dus dat herstel  en  restauratie zeker geen overbodige luxe is.  Als u dit project 
financieel wilt ondersteunen, doet u dat dan via onderstaand bankrekeningnummer. Wij 
willen iedereen die ons het afgelopen jaar heeft gesteund heel hartelijk danken en we hopen 
ook dit jaar weer op uw steun te kunnen rekenen.                                                                                

Stichting tot beheer van de R.K. begraafplaats H. Gregorius de Grote Axel                                                                                                                                                                                        
p/a C. Goense                                                                                                                                                        
van Middelhovenstraat 24                                                                                                                                
4571 AD Axel                                                                                                                                                       
Tel.: 0115-691223                                                                                                            
Email:carliengoense@gmail.com                                                                                                                      
rek. nr.:NL81RABO0302579427 

 

 

DE MARIAKAPEL IN HET PARK IN AXEL

Regioblad - 13

Beelden op het journaal gaan voorbij:
Verhalen , beangstigend en waar

Dichtbij in Europa, o zo dichtbij!

Je hoort bijna de kogels fluiten en de  mensen gillen,
Angst houdt je gevangen en woorden stokken in je keel.

Je ziet en voelt je onmachtig tegen zoveel geweld.
De kou slaat om je hart, 

Wordt het dit jaar wel zomer?

Gesteund door een patriarch, die toch ook het Evangelie kent.
Heeft Poetin naast Ukraïne ook de bijbel geannexeerd?

Laat ons bidden voor vrede, wijsheid en zo meer.
Hier hebben we hulp nodig van Onze Lieve Heer.

Jos oude Kempers

TERUGBLIK OP DE VASTENACTIE TEN BATE  

VAN DE STICHTING SIBUSISO IN TANZANIA

EEN KIJKJE IN “ONS WINKELTJE” IN TERNEUZEN
Eind februari stond alles er alweer mooi 
bij in het pandje in de Noordstraat dat we 
ook vorig jaar van Dhr. Fassaert mochten 
gebruiken. De toen gemaakte afspraak, 
als er een huurder kwam zouden we alles 
weghalen, stond nog steeds. Vijf maart stond 
de opening gepland en toen gebeurde het: 
Dhr. en mevr. Fassaert hadden een huurder! 
Na heel veel overleg en telefoontjes konden 
we in het leegstaand pand “de Rode beuk” in 
de Kersstraat 11 intrekken. 

Het enthousiasme van de vrijwilligers voor 
onze nieuwe locatie was hartverwarmend, 
hierdoor lukte het ons de deur op 5 maart, 
onder een oorverdovend fluitsignaal, in 
bijzijn van dhr. Jack Begijn en Wout Den 
Doelder te openen. (foto)
Inmiddels hadden we voor de verkoop veel 
mooie spullen van parochianen, vrienden 
en kennissen binnen gekregen. Vrij snel 
nadat we open waren kwamen enkele “vaste 
bezoekers” die we ook vorig jaar mochten 
begroeten, een gezellig praatje maken onder 
het genot van koffie en door een vrijwilligster 
gebakken barmhartigheidskoek. 
Het gaf ons het gevoel dat we ook lokale 
mensen wat te bieden hadden. 

Een extra activiteit die we dit jaar, speciaal 
voor kinderen hadden: wie kent de naam van 
de mooie beer? Het moest “Henkie” worden. 
Henkie zat uitnodigend in de etalage op 
zijn blauwe stoeltje. Veel namen werden 
genoemd waarvan een Henk, een jongetje 
noemde hem Henny, naar de naam van zijn 
opa! 
Op 9 april, de sluitingsdag van ons 
winkeltje werd de winnaar bekend. Door 
omstandigheden viel de naam Henk af. 
Henny werd de winnaar! 

Koningsdag openden we nog een keer 
om mee te profiteren van de vrijmarkt en 
maakten een afspraak met de moeder van 
Willem de Pooter. Een stralende, beetje 
verlegen Willem nam onder applaus van de 
vrijwilligers zijn beer “Henny” in ontvangst.
Aan een ieder die dit leest: altijd al eens in 
een winkeltje willen werken? Samen met een 
vriendin?, vriend? 

Met deze nodig ik iedereen uit, meld je aan! 
Volgend jaar hebben we voor de laatste keer 
in de vastentijd het project Sibusiso. Daarna 
wordt het een ander project. Het geeft je 
zoveel vreugde en positieve energie!

BIDDEN WE VOOR UKRAÏNE



14 - Regioblad

Bij inlevering van deze bon:
Bent u ondernemer: eerste jaar aangifte inkomstenbelasting gratis incl. gratis advies gesprek

Bent u particulier: geen opstartkosten en een leuke boodschappentas cadeau

UITVAART
VERZORGING

J.J.M de Voogt
Verzorging van begrafenis/crematie volgens 

uw persoonlijke wens
•

Thuisopbaring met gebruik van koeling 
mogelijk

•
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

KOKKELDREEF 1

4533 DD TERNEUZEN

TEL. 0115-612937

BBG: 06-21837273

WWW.UITVAARTVERZORGINGDEVOOGT.NL

INFO@UITVAARTVERZORGINGDEVOOGT.NL

Hughersluys 37
4536 HM Terneuzen

0115 565100
info@deridder-uitvaart.nl
www.deridder-uitvaart.nl

Een verzorgde uitvaart
in vertrouwde handen

Het maakt niet uit waar u verzekerd bent 
en of u wel verzekerd bent, 
wij staan altijd voor u klaar.

Ieder afscheid is uniek.
Wij helpen u graag bij de keuzes die gemaakt 

moeten worden na een overlijden.

Een begrafenis of crematie, geheel naar uw wens.

Installatiebedrijf Groosman B.V.

Graafjansdijk B 129

4554 LC Westdorpe

0115 451 510

info@groosmanbv.nl www.groosmanbv.nl

dakbedekking ventilatie duurzame energie

centrale verwarming loodgieters sanitair

Uw vertrouwde adres voor al uw installatie werkzaamheden

sanitair

centrale verwarming

zinkwerk

waterleiding
gasleiding
dakbedekking
vloerverwarming

zonnepanelen

designradiatoren

luchtbehandeling

loodgieterswerk

rioolwerkzaamheden
warmtepomp
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Wilt u ook adverteren 
in het Regioblad?

Dat kan!
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VASTENAKTIE ZUID-OOST
Het was een opwelling van het moment; tij-
dens een vergadering met de Vastenaktiegroep 
van de Elisabethparochie werd gesproken 
over de status van de kledingwinkel in Sas 
van Gent, dacht ik: “Dat moet in Axel ook 
kunnen”. Niek waarschuwde nog of ik wel 
wist wat ik me op de hals haalde. Ik wist het, 
dacht ik.
Het was meer dan ik dacht. Teveel om alleen 
te doen. Gelukkig vond ik Trees Rijk bereid 
om mij te helpen. Samen waren we een goed 
team. Waar ik soms te chaotisch was, kwam 
Trees met haar meer zakelijke kant met 
goede tips.

En toen in januari 2022 begon het: 
We maakten eerst een opzet hoe het 
aangepakt moest worden; er werd kleding 
gevraagd via facebook en via telefoontjes 
naar bekenden. Al snel werden de eerste 
dozen met kleding in huize Pollet op de 
eettafel gesorteerd, door Trees en Rita. Dat 
werd al snel te veel om thuis te doen.
Dankzij onze grote sponsor Daniel Luytjens 
van Albert Heijn mochten we het grote pand 
van DA huren voor een bedrag van € 0,00. 
Het pand moest schoon gemaakt worden en er 
moest een en ander vertimmerd worden. We 
vonden 3 klussers, ze waren onvermoeibaar. 
Er werd getimmerd, kapstokrekken en 
kapstokken werden opgehaald bij Landgraaf. 
Jansen Cleaning kwam gratis de ramen 
lappen, binnen- en buitenkant. 
Luximprove BV uit Kruiningen kwam gratis 
verlichting ophangen.
 
We gingen op pad om verkopers te zoeken 
en al heel snel konden we een rooster maken 
met 12 dames. Trees maakte lijstjes van de 
prijzen, en invullijsten per dag. Van Theo 

van Esbroek kregen we geldtellijsten.
Van alle kanten kwamen de kleren. Van te 
voren hadden we afgesproken dat we heel 
secuur de kleren zouden sorteren voor ze 
op te hangen, enkel kwaliteit kwam in de 
winkel. De “afgekeurde” kleren werden door 
ons naar het Leger des Heils gebracht. 

Op advies van onze collega’s in Sas van 
Gent werkten we alleen met kleine prijsjes. 
Zo konden ook mensen met een smalle 
beurs voor een relatief klein bedrag mooie 
spulletjes kopen, ook voor hen een tweede 
kans.
Onze verkopers werden door ons geïnstrueerd 
over hoe we het graag wilden, hiervoor 
kwamen ze naar de winkel om te zien wat er 
te koop was.

Op woensdag 16 februari begonnen we met 
de verkoop tot en met woensdag 6 april. De 
opbrengst was overdonderend: € 5.162,32 
en 12 heel tevreden en blije verkopers. Het 
waren drukke weken, maar o zo fijn om te 
doen.
Op de laatste verkoopdag werden al onze 
verkopers getrakteerd op heerlijke hapjes van 
onze sponsor Moi Fa.
We denken alweer voorzichtig aan volgend 
jaar.

We deden het graag. 
Trees en Rita

Vastenwinkel in tweedehands kleding; 
Boetiek “de Tweede Kans”

HET BENEFIETCONCERT VOOR SIBUSISO  
IN DE KERK VAN ZUIDDORPE 

Op vrijdag 1 april 2022 barstte de kerk in 
Zuiddorpe uit zijn voegen van de muzikale 
talenten en van de enthousiaste aanwezigen.
De kerk was helemaal klaar voor de optredens, 
dankzij onze vrijwilligers. Het muziekaanbod 
was heel divers; 2 prachtige koren; Jubilate 
Deo en Encore, Arthur Wauters die ons 
meesleepte met zijn accordeonmuziek, een 
bezoekje van 2 mysterieuze M & M’s die 
helemaal te voet vanuit Axel, Bernadette 
Luycks-Hemelsoet die met haar gitaar en 
mooie zachte stem de vinger op de zere plek 
legde, Annemie en Patricia zorgden met 
hun prachtige samenzang voor kippenvel 
bij de aanwezigen, en dan nog onze jongste 
telg Juanita de Potter die zelf belde of ze 
mee mocht doen met enkele van haar zelf 
geschreven liedjes. Het mocht, en het was 
goed. Gerard van de Langkruis was de vaste 
begeleider van bijna alle zangers. Aan het 

einde van de avond mocht hij nog eens solo 
“uit zijn dak gaan” met een prachtig stuk 
"MacArthur Park" op het grote kerkorgel.
Jos Calbot zorgde er belangeloos voor dat 
het geluid voor iedereen in orde was, dat de 
microfoon klaar stond enzovoorts. De firma 
Bleijenbergh maakte foto’s, de vrijwilligers 
van het Kaaike verzorgden de koffie en de 
thee, restaurant Onder de Linden maakte hun 
speciale “aspergetaartjes” voor de aanwezigen. 
Natuurlijk galmden ook nu weer de woorden 
van het Zeeuws-Vlaams volkslied door de 
kerk. Pastor Niek van Waterschoot praatte 
de avond heel professioneel aan elkaar met 
soms zeer interessante details. Ikzelf mocht 
een gedicht voorlezen over Troostvogeltjes. 
Met die keuze van gedicht wilde ik een ode 
brengen aan het project van dokter Hammer, 
aan alle medewerkers van Subisiso.

Het was een mooie, geslaagde avond en we 
kunnen gerust zeggen dat iedereen genoot.
Dit bleek uit de collecte waarin de mensen 
een vrijwillige bijdrage konden geven. De 
opbrengst was € 829,95.
Fantastisch!!!!!

Iedereen hartelijk dank, 
namens de familie Hammer.
Niek van Waterschoot en Rita Pollet
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AANPLANT TUIN 
R.K. KERK PHILIPPINE

De tuin aan de straatzijde van onze r.k. kerk 
was al jaren niet het mooiste stukje van 
Philippine. Er waren al wat langer plannen 
om iets moois van de tuin te maken. Vorig 
jaar kwam het bericht dat men de Markt zou 
gaan opknappen en anders inrichten. Onze 
kerk grenst aan de Markt en we dachten 
dat onze tuin en mogelijk ook het kerkplein 
bij de planvorming betrokken zou kunnen 
worden. 

Het blijkt nu dat de herinrichting niet 
op korte termijn zal doorgaan. Daarom 
besloten we om samen met hoveniersbedrijf 
Dhuyvetter tot actie over te gaan. De 
werkgroep begraafplaats heeft meegeholpen 
en daarmee is er aanzienlijk bespaard op 
de kosten. De grond werd voorbewerkt en 
ontdaan van puin. Alles wat er in de tuin 
stond werd verwijderd, behalve de grote 
bomen. De nieuwe plantjes werden geleverd 
en geplaatst en nu kan het groeien. Het is 
echt opgeknapt, zie bijgaande foto. Er zat nog 
voldoende geld in de pot. Dit was over van 
de vele donaties die binnengekomen waren 
om het uurwerk in de toren te vernieuwen. 
Dank aan alle vrijwilligers.

Freddy Janssens, secr. PKC Zuidwest

VASTENACTIE 2022

Tot voor een paar jaar geleden werden in 
Zuidwest Vastenzakjes verspreid en ook 
weer opgehaald. Echter, er waren steeds 
minder vrijwilligers die de zakjes wilden 
ophalen en door de beperkingen vanwege 
corona is dat gestopt. In Sas van Gent 
konden we onze winkel in gebruikte kleding 
weer opstarten, dit jaar in het Industrieel 
museum aan de Westkade. Voor Philippine 
en Sluiskil besloten we een wafelbakactie te 
organiseren. Maar ja, hoe doe je zoiets?

Theo Hemelsoet is eigenlijk van alle 
markten thuis en heeft ervaring met 
de acties die de plaatselijke harmonie 
organiseerde. We vonden Lily van de Berg 
bereid om haar recept ook te gebruiken 
voor onze actie en zij maakte, samen met 
Ria Janssens, het beslag. Er moest natuurlijk 
wel voldoende reclame gemaakt worden en 
dat deze we door in Philippine en Sluiskil 
huis-aan-huis een brief met bestelformulier 
te verspreiden, in totaal 2100 brieven. In 
Sluiskil namen de leden van de werkgroep 
Kindernevendienst de verspreiding voor 
hun rekening en in Philippine werd het 
uitbesteed aan de plaatselijke bezorger van 
de weekreclame. We maakten een schatting 
van de te verkopen wafels: 40 kg beslag 
en dat is goed voor zo'n 1600 wafels. We 
wilden bakken met zo'n 16 wafelijzers en 
die konden we gebruiken bij de harmonie 
en de PKN. Sommige bakkers hadden een 
eigen wafelijzer. Maar voor zoveel ijzers 
is er veel stroom nodig en die is er in de 

kerk in Philippine niet. Het was mogelijk 
om een aftakking te maken vanuit de 
kiosk op de markt. Dat was een hele toer: 
dikke kabels, een verdeelstation, een grote 
aardlekschakelaar en dergelijke. Een ervaren 
elektricien uit Sas van Gent zorgde er voor 
dat elk ijzer stroom had. 

Een paar dagen voor zaterdag 19 april 
gingen Lily en ik de inkopen doen voor het 
maken van het beslag. Dat ging wel vlot, 
maar wat bleek: nergens in de supermarkten 
was er nog tarwebloem in voorraad en we 
hadden 40 kg nodig. Gelukkig wilde bakker 
De Putter uit Sas nog wel een partijtje 
aan ons verkopen. Alles was gereed en op 
zaterdag om 6.00 uur werd begonnen met 
het maken van het beslag. Rond 7.30 uur 
konden de bakkers aan de slag en begon het 
in de kerk al lekker te ruiken. De mensen 
kwamen naar de kerk om hun bestelling 
op te halen of zonder afspraak wafels te 
kopen. Ook waren er enkele vrijwilligers 
die aan de deur wafels gingen verkopen en 
dat alles verliep zo goed, dat rond 12.30 
uur alle wafels verkocht waren. Intussen 
was al met de schoonmaak begonnen, het 
opruimen van de vele kabels en werd alles 
weer netjes op z'n plaats gezet. Het was bij 
elkaar best veel werk. Zeer veel dank aan 
de medewerkers. De opbrengst: maar liefst 
€1.459 voor Sibusiso.

Freddy Janssens, 
secr. PKC Zuidwest
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Parochiekern noord
Secretaris Amber van Ginneken, 

Postadres: Alberdingk Thijmstraat 2, 4532 CZ Terneuzen. Tel. 06-46064839, pkcnoord@outlook.com

BELANGRIJKE GEGEVENS

Parochiebureau
Alberdingk Thijmstraat 2, 4532 CZ Terneuzen
Tel: 0115-612327
E-mail: bureauterneuzen@eparochie.nl

Openingstijden op alle werkdagen
van 10.00 tot 12.00 uur
Website: www.eparochie.nl

Banknummer:
NL46 ABNA 0419 4875 81

Stiltecentrum en Mariakapel open van 
maandag t/m vrijdag 10.00 - 12.00 uur

DE VREDESKAPEL, EEN AANWINST VOOR TERNEUZEN 
EN VOOR DE ELISABETHPAROCHIE

Blij dat op zaterdag 09 juli om 10.30u de 
openingsviering in de St-Willibrordustoren 
is, hebben we een gesprek met Walter 
Dobbelaar en George Gernaert. De planning 
was, dat de oplevering van de toren eerder zou 
zijn. Door corona en materiaalleveringen, 
die te wensen over lieten, is dit vertraagd. 
We bespreken het gehele proces met Walter 
Dobbelaar en George Gernaert die bij de 
verbouw betrokken waren. Heel nadrukkelijk 
zeggen beide mannen dat kapelaan (nu 
pastoor) Van Velthoven aan de wieg stond 
van de vredeskapel, die ondergebracht is 
in deze toren. Ook Bert de Smet van het 
parochiebestuur was nauw betrokken bij de 
herinrichting van de toren.
Verschillende keren stond de toren op de 
nominatie om gesloopt te worden, maar 
gelukkig was er steeds een kracht die hier een 
stokje voor stak. Gelovigen zeggen dat dit de 
Voorzienigheid zal zijn geweest. 
De gemeente is, als eigenaar, verantwoordelijk 
voor de buitenkant van de toren en het 
casco van het gebouw. Het parochiebestuur 
tekent voor de inrichting van de kapel. In 
het Regioblad van december 2020 staat op 
pagina 10-13 een boeiend artikel over de 
historie van de Willibrorduskerk en -toren 
en de omgeving van deze ‘Roomse enclave’. 
Ook de website stadterneuzen.nl geeft een 
mooie inkijk hieromtrent. In 2004 toen de 
gemeente eigenaar werd van de kerktoren, 
en deze in 2010 op de monumentenlijst 
liet plaatsen, is het fundament van het 
‘nieuwe gebruik’ van de Willibrordustoren 
gelegd. Het Pastersbos en de omgeving zijn 
goed aangepakt. Het mozaïek voorstellende 
st-Willibrord op de achterkant van de 
toren heeft een mooie plek gekregen. 
Het Christusbeeld werd door Luc Ingels 
gerenoveerd. Bomen werden als groene 
kathedraal op de fundamenten van de oude 
kerk gezet. Plannen voor de Vredeskapel 

en expositieruimte in de toren werden 
ontwikkeld met steun van de gemeente, de 
oudheidkundige kring en de conservator van 
Het Warenhuis (Piet de Blaeij). 

In de toren komt op de begane grond een 
Vredeskapel die op 9 juli om 10.30u zal 
worden ingezegend. Deze kapel is dagelijks 
toegankelijk voor iedereen (cameratoezicht). 
Mensen van alle denominaties worden van 
harte uitgenodigd een bezoek te brengen aan 
de Vredeskapel. Onder toezicht is ook de 1e 
verdieping te bereiken via een wenteltrap. 
Hier is een tentoonstelling voorzien over de 
historie van deze plek en omgeving. Voor de 
beide verdiepingen daarboven zijn nog geen 
vaste collecties voorzien.

De sfeer in de Vredeskapel is eerbiedwaardig 
met glas in lood ramen (van glazenier 
P.Clijsen) en een mooi Mariabeeld onder 
een onbreekbare glazen stolp. Dit beeld uit 
1858 is evenals de toren in neogotische stijl. 
Dit beeld verwijst naar de voormalige R-K 
Willibrorduskerk. Deze kerk werd gebouwd 
in 1915. Tot de sloop in 1969maakte de toren 
deel uit van deze neo-gotische kerk. Gezien 
de leeftijd verwijst het beeld tevens naar de 

eerste kleinere kerk (1849) in dit gebied. Het 
Mariabeeld is ingrijpend gerestaureerd. Het 
is oorspronkelijk afkomstig uit de kerk van 
de parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen van Biervliet. Met deze parochie 
had de Willibrordus-parochie van oudsher 
zeer nauwe banden. 

Frank de Prenter
Jos oude Kempers
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Parochiekern noord
Secretaris Amber van Ginneken, 

Postadres: Alberdingk Thijmstraat 2, 4532 CZ Terneuzen. Tel. 06-46064839, pkcnoord@outlook.com

BELANGRIJKE GEGEVENS

Parochiebureau
Alberdingk Thijmstraat 2, 4532 CZ Terneuzen
Tel: 0115-612327
E-mail: bureauterneuzen@eparochie.nl

Openingstijden op alle werkdagen
van 10.00 tot 12.00 uur
Website: www.eparochie.nl

Banknummer:
NL46 ABNA 0419 4875 81

Stiltecentrum en Mariakapel open van 
maandag t/m vrijdag 10.00 - 12.00 uur

DE VREDESKAPEL, EEN AANWINST VOOR TERNEUZEN 
EN VOOR DE ELISABETHPAROCHIE

Blij dat op zaterdag 09 juli om 10.30u de 
openingsviering in de St-Willibrordustoren 
is, hebben we een gesprek met Walter 
Dobbelaar en George Gernaert. De planning 
was, dat de oplevering van de toren eerder zou 
zijn. Door corona en materiaalleveringen, 
die te wensen over lieten, is dit vertraagd. 
We bespreken het gehele proces met Walter 
Dobbelaar en George Gernaert die bij de 
verbouw betrokken waren. Heel nadrukkelijk 
zeggen beide mannen dat kapelaan (nu 
pastoor) Van Velthoven aan de wieg stond 
van de vredeskapel, die ondergebracht is 
in deze toren. Ook Bert de Smet van het 
parochiebestuur was nauw betrokken bij de 
herinrichting van de toren.
Verschillende keren stond de toren op de 
nominatie om gesloopt te worden, maar 
gelukkig was er steeds een kracht die hier een 
stokje voor stak. Gelovigen zeggen dat dit de 
Voorzienigheid zal zijn geweest. 
De gemeente is, als eigenaar, verantwoordelijk 
voor de buitenkant van de toren en het 
casco van het gebouw. Het parochiebestuur 
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gelegd. Het Pastersbos en de omgeving zijn 
goed aangepakt. Het mozaïek voorstellende 
st-Willibrord op de achterkant van de 
toren heeft een mooie plek gekregen. 
Het Christusbeeld werd door Luc Ingels 
gerenoveerd. Bomen werden als groene 
kathedraal op de fundamenten van de oude 
kerk gezet. Plannen voor de Vredeskapel 
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deel uit van deze neo-gotische kerk. Gezien 
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Frank de Prenter
Jos oude Kempers
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HET SACRAMENT 
VAN DE DOOP

TIJDIG AANMELDEN 
IS BELANGRIJK...

De doop is het sacrament van de 
opname van een kind of een volwassene 
in de geloofsgemeenschap. Voor het 
aanmelden voor een doop kunt u 
een aanmeldingsformulier aanvragen 
bij het Regionaal Pastoraal Centrum 
in Terneuzen. Dat kan telefonisch: 
0115-616006 of per mail: bureau@
eparochie.nl. U kunt het ook 
downloaden op www.eparochie.nl bij 
aanmeldformulieren sacramenten.

VERHUISBERICHT
Verhuist u binnen uw eigen of naar een 
andere woonplaats, wilt u dan zo vriendelijk 
zijn dit -bv. door middel van dit formuliertje- 
aan de secretaris van uw Parochiekern, 
vermeld in dit Regioblad door te geven.

Naam: .....................................................
Oud adres: ..............................................
................................................................
................................................................
Nieuwe adres:..........................................
................................................................
................................................................
Ingangsdatum: ........................................
Aantal personen/gezinsleden dat verhuist:
................................................................

VOORLOPIG NOG AANGEPASTE 
ROUWBIJEENKOMSTEN

Helaas zien we dat het coronavirus nog steeds in hoge mate in 
Zeeuws-Vlaanderen aanwezig is. Vanuit de Rouwzorg Kanaalzone 
worden voorlopig daarom nog geen groepsbijeenkomsten 
aangeboden. Wel is en blijft het mogelijk om persoonlijke 
rouwbegeleiding te krijgen. U kunt dan contact opnemen met 
Ingrid Wojtal (Rouwzorg Kanaalzone: tel 06-20830968 of via de 
mail hetsteunpuntterneuzen@hotmail.com) 

De inloopochtenden in het Parochiecentrum in Terneuzen 
starten weer voorzichtig op in kleine groepen. De eerste bijeenkomst is op 
4 juli om 10.00u. Meer informatie bij pastor van Waterschoot: 0115-616006 
of niekvanwaterschoot@eparochie.nl

De moeite waard is overigens ook de website van het 
Steunpunt Terneuzen: www.steunpunt-terneuzen.nl 
Hierop vindt u onder meer de Steunpunt Nieuwsbrieven 
met inspirerende boeken -en filmtips en troostrijke 
gedichten. 

HET REGIOBLAD BLIJVEN ONTVANGEN KAN GEWOON
Net als in 2021 blijven de mensen die parochiebijdrage hebben betaald het Regioblad in 2022 normaal ontvangen. Voor mensen die in 
2021 hun parochiebijdrage hebben betaald verandert er dus niets. Zij blijven het Regioblad gewoon ontvangen. Ook voor mensen die 
in 2019 voor twee jaar (2019+2020) hebben betaald blijft alles bij het oude. Betalingen voor het verrichten van kerkelijke diensten, zoals 
huwelijk of uitvaart zijn geen parochiebijdragen en worden in dit geval niet als parochiebijdrage beschouwd. 

Als u geen parochiebijdrage wenst te betalen, maar toch het Regioblad wil blijven ontvangen dan is dit zeker mogelijk. U stort e20,- 
op rekening NL79 RABO 0118165100 t.n.v. Elisabethparochie o.v.v. Regioblad en u ontvangt dan in 2022 viermaal het Regioblad. 
Deze regeling is ingevoerd gezien de noodzakelijke bezuinigingen op de uitgave van het Regioblad en het feit dat het steeds moeilijker 
is om mensen te vinden die het blad willen bezorgen. Wel zullen er tijdens voorbereidingsbijeenkomsten voor huwelijk, doop enz. 
presentexemplaren van het Regioblad worden uitgereikt. 
Wilt u eventueel bezorger worden stuur dan een mailtje aan robvermoet@zeelandnet.nl

VOOR AL UW PAROCHIE-INFORMATIE:

www.eparochie.nl

DE ELISABETH-PAROCHIE NIEUWSBRIEF
Eind mei 2020 is de allereerste Nieuwsbrief van de Elisabeth-parochie verschenen. 
Omdat de pastores de parochianen -door de coronacrisis- niet konden bereiken op 
de manier zoals ze gewoon waren. Het is de bedoeling dat deze Nieuwsbrief in de 
toekomst regelmatig zal verschijnen. Het doel van de Nieuwsbrief is de mensen te 
groeten, hen te bemoedigen en iets te vertellen over wat er allemaal in de parochie 
gebeurt. De onderwerpen kunnen velerlei zijn. Indien u deze Nieuwsbrief nog niet 
hebt ontvangen, kunt u zich aanmelden om hem op uw email te ontvangen. 
Aanmelden is mogelijk door een mailtje te zenden aan: bureau@eparochie.nl 
U kunt er van overtuigd zijn, dat uw mailadres uitsluitend voor het verzenden van de 
parochiële nieuwsbrief wordt gebruikt. 
Geheel volgens de regels van de wet op de privacy.

NIEUWSBRIEF



Bethjes paginaBethjes pagina
Soms word ik ’s nachts wakker. En dan begin ik na te denken over allerlei moeilijke vragen. En als ik dat ’s morgens 
tegen mijn vader vertel, dan zegt hij dat ik misschien wel filosoof word. Ik weet niet precies wat een filosoof 
is of doet. Mijn vader zegt dat ik dat nog wel zal ontdekken als ik ouder word. Mijn vader denkt ook vaak na 
over zulke moeilijke vragen. Waarom is hij al kaal en heeft mijn opa nog veel krullen in zijn haar. Hoe komt dat 
eigenlijk? Hoe vind je een antwoord op zulke vragen? Kan je geloof je daarbij helpen? Of vind je een antwoord in 
de Bijbel? In de Bijbel wordt verteld dat je in de hemel komt als je dood bent. Maar waar was ik eigenlijk voor ik 
werd geboren? Mijn oma zegt vaak: “Jij bent een geschenk uit de hemel”. En als er geen tijd zou zijn, ben ik dan 
nooit meer jarig? Wat een hoop vragen en Willen Waarom heeft er nog veel meer. 

Willem Waarom  
uit Vragendam

Willem Waarom uit Vragendam
vroeg hoe alles kwam.

Hij vroeg het aan dames en meneren,
niemand kon het antwoord leren.

Willen Waarom uit Vragendam
vroeg hoe alles kwam.

Waarom heet ik Willem en niet Jan?
Waarom kan ik wel wat jij niet kan?
Waarom woon ik daar en jij hier?
Die vragen doen me veel plezier.

Willen Waarom uit Vragendam
vroeg hoe alles kwam.

Waarom zorgen mensen goed voor mij?
Waarom spelen wij allebei?

Waarom ben ik wit en niet geel?
Die vragen ja, ik weet er veel.

Willem Waarom uit Vragendam
vroeg hoe alles kwam

Waarom vind ik dieren lief?
Waarom bloeit een madelief?
Wie kan er mijn haren tellen?

Wat kan ik toch veel vragen stellen.

Willen Waarom uit Vragendam
vroeg hoe alles kwam.

Waarom vind ik jarig zijn zo fijn?
Waarvandaan je komt , is een geheim?

Waarom leef ik zoveel dagen?
Zeg Willem, wat een moeilijke vragen.

Willen Waarom uit Vragendam
vroeg hoe alles kwam.

Waarom zeg ik boos: “ik sla erop!”?
Waarom speel ik niet met mijn pop?
Waarom speel ik niet graag alleen?
Die Willem, vraagt dit iedereen?

Willem Waarom uit Vragendam
vroeg hoe alles kwam.

Waarom leeft mijn hondje niet meer?
Waarom doen mijn tranen zo zeer?
Waarom doe ik jou soms verdriet?
Willen Waarom ik weet het niet. 


