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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: 06-38781876
 e-mail: kapelaan22@gmail.com

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

* Teamassistente: Bianca Ivens
 Werkzaam op het bureau Elisabethparochie 

Aanwezig ma: 8.30-15.00 uur,  
di: 8.30-11.30 uur, wo: 8.30-15.00 uur,  
do: 8.30-11.30 uur, vr: 8.30-15.00 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)
*  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

EEN PRACHTIGE TIJD
Wat mij betreft staan we weer aan het 
begin van een mooie tijd. De vier kaarsen 
op de adventskrans, waarvan er week 
voor week één aangestoken wordt zijn 
een mooie stap op weg naar Kerstmis. 
Hoe meer kaarsen er branden, des te 
dichter zijn we bij Kerstmis. En als ze 
(bijna) allemaal branden, dan is het ook 
tijd om de kerstboom te plaatsen en om 
het kerststalletje neer te zetten en zo aan 
te geven, dat we klaar zijn om Jezus te 
ontvangen.

In de Elisabethparochie staan ook weer 
allerlei activiteiten op stapel, die aangeven, 
dat het kerstkind ook dit jaar weer van 
harte welkom is. Er is een herdertjestocht 
in Axel. Op kerstavond vindt het Kindje 
wiegen plaats in Zuiddorpe, er zijn 
kindernevendiensten enz. De volledige 

informatie hierover vindt u elders in dit 
Regioblad. En er is nog veel meer nieuws. 
Onze oud vice-voorzitter Carel van Waes 
heeft een hoge pauselijke onderscheiding 
mogen ontvangen voor het vele werk dat 
hij sinds 2006 voor de parochie heeft 
verricht. Ook zijn opvolgorde Leo Baeten 
stelt zich aan u voor. En verder is er nog 
heel veel te melden over van alles en nog 
wat.

Namens de redactie van het Regioblad 
wens ik u alvast een Zalig Kerstfeest en een 
gelukkig Nieuwjaar.

Rob Vermoet

Het vastennummer verschijnt op 16 februari. 
Graag stukken inleveren tot uiterlijk 23 
januari

BIJ DE VOORPAGINA
KERSTSTAL
Een kerststal is een voorstelling van de 
geboorte van Jezus. Volgens de traditie werd 
Jezus in een stal geboren, wat berust op de 
voerbak die genoemd wordt in Lukas 2:7. 
Naast Jezus, Maria en Jozef zijn nog andere 
figuren aanwezig. Dieren, vaak een os en 
een ezel, herders die vaak een paar schapen 
bij zich hebben (Lukas 2:16) en de wijzen 
uit het oosten (Mattheus 3:11), volgens de 
traditie drie in getal, die soms met kamelen 
zijn gekomen.

De invoering van de kerststal wordt 
toegeschreven aan Franciscus van Assisi, die in 
het jaar 1223 in Greccio (Italië) een 'levende' 
kerststal liet maken. Hij heeft de kerststal 
zoals wij die nu kennen beïnvloed. Daarvóór 
werd namelijk op kerstdag een kribbe op of 
naast het altaar geplaatst tijdens de Heilige 
Mis. Spoedig kwamen daar meerdere figuren 
bij. De franciscanen bevorderden dit gebruik 
in kerken en gezinnen.

Een bekende kerststal is die op het Sint-
Pietersplein voor de Sint-Pietersbasiliek in 
Rome, een idee van Paus Johannes Paulus II. 
Deze kerststal bestaat sinds 1982.

Een bekende levensgrote kerststal in 
Nederland is die in de Sint-Janskathedraal 
in 's-Hertogenbosch. Hierbij wordt niet 
alleen de stal uitgebeeld, maar ook een groot 
deel van de omgeving, het veld waar de 
herders de goddelijke boodschap ontvangen 
en mensen die op weg zijn naar de stal, zodat 
het tafereel de hele lengte van het gebouw in 
beslag neemt.

In veel plaatsen is het gebruikelijk om een 
levende kerststal met echte mensen en dieren 
neer te zetten. Hierbij wordt ook aandacht 
besteed aan de omgeving. Vooral in Zuid-
Italië zijn levende kerststallen zeer populair. 

Foto Wilmar Wullems: Kerststal Terneuzen
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ALS JE HART BREEKT… 
Op onze stranden – in Terneuzen - spoelde een dode vinvis aan.
Op onze stranden - tussen Ritthem en Westkapelle - spoelden twee honderd dode bergeenden aan.
Op een Turks strand – ergens - spoelde de dode Syrische jongen Aylan aan, 3 jaar, een popperig 
manneke met kinderschoentjes, zijn blauw broekje en zijn rood - bruin truitje…

Dan weet je het even niet meer, dan breekt je hart om het lot van vissen, vogels, kinderen.

Het wordt Kerst en wij zullen weer staan rond de kribbe – een voederbak is dat – en daarin ligt een kind. 
Ja, het leeft nog. Maar het wordt straks een vluchtelingenkind om te ontsnappen aan de kindermoord 
van Herodes. En ja, zijn ouders leven nog. Het worden straks vluchtelingen. En zo zijn er veel in het 
Nederland van nu. Maar, vier jij nu maar Kerst… 
Hoe absurd kan het zijn? 

Dat God het niet beu wordt, misschien juist nu niet, dat vieren wij met Kerst. 
Want deze mensenwereld en deze aarde schreeuwt zijn verlorenheid uit,
elke dag, in de 100 miljoen vluchtelingen, in de oorlogsslachtoffers, in de tornado, die ons trof, in de 
natuurrampen… nu hier en dan daar…, in onze kwetsbare dijken. 
Hoe uitzichtloos kan het zijn? 

Dat God het niet beu wordt, misschien juist nu niet,
Dat Hij met eindeloos vaderlijk geduld wacht op zijn verloren schepping, op zijn 
verloren mensheid.
Dat Hij het Vaderhuis verlaat om langs de weg te wachten, turend naar de horizon, speurend naar een 
teken van leven…
Hoe lang nog…?

God wordt het niet beu, juist nu niet, want Hij kent ons lot.
Zijn Zoon deelde met velen de voederbak,
Met velen was Hij vluchteling,
Met velen genas Hij zieken, 
Met velen beleerde Hij onwetenden,
Met velen beminde Hij kinderen, armen, havelozen, zondaars. 
Met velen stierf Hij aan het kruis.

Alleen: de Liefde van zijn Hart kon niemand doden, kon niemand vernietigen,
kon niemand klein krijgen. Dat is eeuwig. Dat is verrijzenis.
En het staat vast dat de kleine Aylan, de vele oorlogsslachtoffers, de vele 
verongelukten, de klimaatslachtoffers, de migranten, de vele wezen en weduwen, alle nobody’s van 
vandaag, een thuis hebben: in het Hart van Jezus.

Vandaag ligt Hij in een kribbe,
Vandaag verandert Hij de stal in een hemel op aarde,
Vandaag ontkiemt een nieuwe wereld, voor wie zijn hart opent.
Vandaag en voor eeuwig woont de Liefde onder ons.

Zalig Kerstfeest 2022!

N.J. Polet
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van de pastores

UITNODIGING
INLOOPOCHTEND VOOR 

NABESTAANDEN

U heeft afscheid moeten nemen 
van iemand die u lief was: 
uw echtgenoot of echtgenote, 
vader of moeder, kind, vriend 
of vriendin. Voor velen is er 
na de uitvaart nog aanloop van 
familie, vrienden en buren. Dat 
maakt het verdriet mogelijk iets 
dragelijker. Maar toch blijft er 
die leegte, die u in uw leven een 
plaats moet geven. Misschien 
helpt het u, vanuit ons geloof in 
de opstanding van Christus, te 
weten dat na de dood een nieuw 
leven begint bij God. 

De Elisabethparochie biedt 
inloopochtenden aan, waarbij 
u als nabestaande mensen in 
eenzelfde omstandigheid kunt 
ontmoeten en samen ervaringen 
kunt delen. Dit met respect 
voor eenieders situatie en ter 
bemoediging van elkaar. Geen 
“zware” gesprekken dus, maar 
belangstelling voor de ander.

De inloopochtenden vinden op 

maandag plaats op de hierboven 
aangegeven data en wel in het 
parochiecentrum aan de Alb. 
Thijmstraat 2 te Terneuzen. De 
ontvangst is vanaf 9.30 uur met 
koffie, thee en iets lekkers. Om 
10.00 uur begint de eigenlijke 
bijeenkomst. De afsluiting is 
om 11.30 uur.

U bent van harte welkom! Wilt 
u liever (eerst) een bezoek bij 
u thuis dan zorgen wij daar 
graag voor en natuurlijk op het 
moment dat het u schikt. 

U kunt hiervoor contact 
opnemen met het 
parochiebureau te Terneuzen. 
bureau@eparochie.nl tel: 
0115 616006. Ook kunt 
u hierover een e-mail sturen 
naar de pastoraal assistent. 
marleengernaert@hotmail.com

Met een hartelijke groet, 

Pastoor W. Wiertz

HERDERTJESTOCHT 22 DECEMBER 2022. JIJ KOMT TOCH OOK ?

Op donderdag 22 december aanstaande wordt in Axel de Herdertjestocht 
georganiseerd door Samen één Heer. De herdertjestocht start bij de PKN 
kerk ingang Kerkdreef. Van daaruit gaan we door Axel en wordt op diverse 
plaatsen even stilgestaan om het Kerstverhaal te vertellen en uit te beelden. 
Er wordt medewerking verleend door onder andere de pastores, dominees 
en verschillende Axelaars. Het eindpunt van de herdertjestocht is traditie 
getrouw bij de Vurssche waar de hele kerstgroep bij elkaar komt. Iedereen 
kan daar Maria, Josef en Jezus bewonderen. Daarna kan iedereen weer met 
een hopelijk mooi en goed Kerstgevoel terug naar huis. 

Je bent van harte welkom om mee te lopen samen met je vriendjes en 
vriendinnetjes, je ouders, oma en opa of iemand anders. Je mag je ook 
verkleden als herder, engel, Maria, koning, enz, enz.Heb je zelf geen 
verkleedkleding, geen probleem, wij hebben die ook voor jou. Kom dus 
op tijd!
Om 17.30 uur verzamelen bij de PKN kerk ingang Kerkdreef.
Om 18.00 uur stipt vertrekken we en rond 19.15 uur zijn we bij de 
Vurssche.  

KINDJE WIEGEN
KERSTAVOND 24 DEC. IN ZUIDDORPE

Ga je mee ‘Kindje Wiegen in de stal’ op Kerstavond om 19:00 
uur in de kerk in Zuiddorpe? Samen luisteren we naar het 
verhaal van Gerda Marie Scheidl ‘De vier lichten’ en met pastor 
Marjan Dieleman praten we over alle mensen en dieren die in de 
kerststal zijn. We kijken naar de prenten van Marcus Pfister, die 
vertellen een verhaal van tweeduizend jaar geleden, in Galilea. 
De herdersjongen Simon gaat op zoek naar zijn verdwaalde lam. 
Om zijn weg in het donker te verlichten, krijgt hij van Jakob een 
lantaarn met vier lichten. Tijdens zijn zoektocht raakt Simon de 
lichten een voor een kwijt, aan anderen die ze meer nodig hebben 
dan hij. Zijn laatste lichtje is voor een pasgeboren kindje…

We zingen leuke Kerstliedjes in een viering voor en door 
kinderen. Met de instrumentjes kunnen jullie meespelen met de 
kerstliedjes. Alle kinderen helpen mee met het klaarmaken van de 
tafel van Jezus en rond die tafel zingen we samen in een kring een 
mooi lied. Het wordt een viering voor je hele familie, dus neem 
ook je papa, mama, opa, oma, oom en tante mee. Na de viering 
mag je iets drinken met iets lekkers erbij. Zo wordt het een fijn 
Kerstfeest. 

Tot ziens op Kerstavond in de kerk in Zuiddorpe! 
Annemie van Roij
 Alle kinderen doen mee!

2 januari - 6 maart - 1 mei 2023 
3 juli - 4 september - 6 november 2023
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CAREL VAN WAES ONTVANGT  
HOGE PAUSELIJKE ONDERSCHEIDING

Zondag 6 november nam tijdens de 
weekendviering in de Emmaüskerk te 
Terneuzen de Elisabethparochie afscheid van 
Carel van Waes. Daarbij ontving de heer Van 
Waes een hoge pauselijke onderscheiding. 
Hij werd benoemd tot “Ridder in de Orde 
van Sint Silvester”. Het was drie jaar geleden, 
dat iemand in het bisdom Breda deze 
onderscheiding ontvangen had. Carel was 
sinds juni met zijn werkzaamheden voor de 
parochie gestopt na ruim 15 jaar een aantal 
bestuurlijke taken binnen de parochie te 
hebben vervuld.

Het begon allemaal in 2006 toen pastoor 
Miel Erpelinck hem belde met de vraag of hij 
lid wilde worden van het parochiebestuur. 
Carel was toen net afgezwaaid als directeur 
van de Rabobank en had de intentie een 
financieel adviesbureau op te starten. Dat 
gebeurde ook, maar hij besteedde eveneens 
veel werk en tijd aan de Elisabethparochie. 
In december 2006 woonde hij voor de 
eerste maal een bestuursvergadering bij in 
het Regionaal Pastoraal Centrum (RPC) te 
Sluiskil. Het waren toen de nadagen van de 
fusie van 7 verschillende parochies tot één 
Elisabethparochie. En dat liep niet altijd van 
een leien dakje.

In 2010 nam hij het penningmeesterschap 
over van de heer van den Bosch en per 
1 januari 2013 volgde hij Han de Wever 
op als vicevoorzitter. Het jaar 2013 was 
een kantelpunt binnen de parochie, want 
er moest een groot aantal kerken sluiten. 
Vanaf 2007 waren voor deze actie plannen 
gemaakt en waren er in alle oude parochies 
voorlichtingsavonden georganiseerd. 

De parochie werd heringedeeld in drie 
parochiekernen met in iedere kern één 
kerkgebouw. In de parochiekern Noord 
werd dit Terneuzen, in Zuidoost Zuiddorpe 

en in Zuidwest Philippine. Een belangrijk 
argument voor deze keuze was het feit dat 
deze kerken het minste onderhoud nodig 
hadden. Daarbij kwam ook dat de kerken van 
Zuiddorpe en Philippine rijksmonumenten 
zijn en voor onderhoud een beroep kunnen 
doen op rijkssubsidies.

Het RPC in Sluiskil kon ook verkocht worden 
want in Terneuzen was de mogelijkheid 
om het kerkgebouw uit te breiden met 
een pastoraalcentrum. Deze nieuwbouw en 
verbouwing moest gerealiseerd worden voor 
e400.000. en dat was niet echt simpel, 
want bij een verbouwing kom je volgens 
Carel altijd onvoorziene kosten tegen. Met 
de renovatie van de kerken in Zuiddorpe 
en Philippine en met groot onderhoud aan 
de begraafplaatsen daarbij opgeteld werd er 
in totaal e800.000 geïnvesteerd. Daarnaast 
moesten ook de kerken in de andere plaatsen 
verkocht worden. En dat stuitte in vele 
gevallen toch op weerstand. Want ook al 
hadden mensen niets met de kerk, als je ging 
tornen aan hun erfgoed, dan waren ze op zijn 
zachts gezegd niet blij.

Door de bestuurders en de pastores is er in die 
periode hard gewerkt om alles goed te laten 
verlopen. Zo stopten in vele oude parochies 
vrijwilligers met hun werkzaamheden. Maar 
soms keerde dat zich gelukkig ook weer ten 
goede.

Het lijkt haast onmogelijk, maar toch heeft 
de heer Van Waes energie overgehouden aan 
het gehele proces. Hij vertelde dat hij nieuwe 
positieve zaken zich zag ontwikkelen. En 
ook constateerde hij steeds meer begrip bij 
de parochianen. Over de gehele linie heeft 
Carel het gevoel van: Het is goed en ziet 
hij constante vooruitgang. Hij ziet het nog 
wel als een belangrijke taak om de mensen 
betrokken te houden bij de parochie. Hierbij 
denkt hij dat de inspiratie moet komen van 
de pastores. Hij zegt: ‘Vroeger was het een 
uitzondering als je niet naar de kerk ging, 
tegenwoordig is het juist andersom.’ 

Nu de heer Van Waes heel wat tijd minder 
aan de Elisabethparochie gaat besteden zal 
hij zeker niet in een zwart gat vallen. Hij is 
nog adviseur van het bisdom op financieel 
gebied en ook als het gaat om in andere 
parochies kerken te sluiten en te verkopen. 
Voor hem is ook een andere fase in zijn leven 
aangebroken. Een periode van meer tijd voor 
kinderen en kleinkinderen. Als mensen mens 
is hij ook nog bezig in velerlei organisaties en 
besturen. Vervelen zal hij zich dus zeker niet.

De heer van Waes wilde geen cadeaus voor 
zich zelf. Maar hij wilde graag dat iedereen 
wat stortte voor de Voedselbank. Inclusief de 
collecte in de kerk staat het voorlopige bedrag 
op 10 november jl. op e1.668,60. Het totale 
bedrag wordt binnenkort aangeboden aan de 
Voedselbank. De heer Carel van Waes dankt 
iedereen van harte voor hun bijdrage.

Foto's: Wilmar Wullems

Mevrouw Marianne 
van Waes spelt de 
onderscheiding op bij 
haar man.
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Vieringenschema Elisabeth-parochie (wijzigingen voorbehouden, zie ook www.eparochie.nl)

TERNEUZEN (en 
verzorgingshuizen)

ZUIDDORPE PHILIPPINEDATUM

Do. 24 november ‘t Verlaet 18.30 uur

Vr. 25 november De Redoute 18.30 uur

Zo. 27 november Advent I 

Di. 29 november 8.30 u  
Getijdengebed + eucharistieviering

Vrij. 2 december Aanbidding en Biecht

Za. 3 december 19.00 uur Internationale viering

Zo. 4 december Advent 2

Di. 6 december 8.30 u Getijdengebed + 
eucharistieviering

Do. 8 december ‘t Verlaet 18.30 uur

Vrij. 9 december De Redoute 18.30 uur

Zo. 11 december H. Mis voor kinderen,  
Advent 3

Di.13 december 8.30 uur Getijdengebed + 
eucharistieviering

Zo. 18 december Advent 4 

Di. 20 december De Vurssche 10.30 uur

Di. 20 december Ziekenviering Sluiskil, 14.00 uur

Di. 20 december 8.30 uur Getijdengebed + 
eucharistieviering

Do.22 december Ziekenviering Philippine, 14.00 uur

Do. 22 december, ‘t Verlaet 18.30 uur

Vrij. 23 december, De Redoute 18.30 uur

Za. 24 december Kerstavond 

Zo. 25 december 1e Kerstdag 

Ma. 26 december 2e Kerstdag

Di. 27 december 8.30 uur Getijdengebed + 
eucharistieviering

Za. 31 december, Oudjaar 17.00 uur

Zo. 1 januari Nieuwjaar

Di. 3 januari 8.30 uur

Za. 7 januari 19.00 uur, Internationale viering 

Zo. 8 januari

Di. 10 januari 8.30 uur

Do. 12 januari, Verlaet 18.30 uur

Vrij. 13 januari, Redoute18.30 uur

Zo. 15 januari

Di. 17 januari 8.30 uur

Di. 17 januari, Vurssche, 10.30 uur

Zo. 22 januari

Di. 24 januari 8.30 uur

Do. 26 januari, Verlaet 18.30 uur

Vrij. 27 januari, Redoute 18.30 uur

Zo. 29 januari 

M. Dieleman

M. Dieleman

R. Rojas Romero
The White Group

R. Rojas Romero 

R. Rojas Romero

R. Rojas Romero

K. Van de Wiele

R. Rojas Romero 

R. Rojas Romero

R. Rojas Romero

R. Rojas Romero
Valeska en de Walnoten

R. Rojas Romero 

W. Wiertz
Cantorgroep

W. Wiertz

R. Rojas Romero 

W. Wiertz

W. Wiertz

R. Rojas Romero 21.00 uur
Sjaloom

M. Dieleman
Emmaüskoor

Geen viering

R. Rojas Romero 

W. Wiertz

Geen viering

R. Rojas Romero 

R. Rojas Romero
W. Wiertz

The White Group

R. Rojas Romero

M. Dieleman

M. Dieleman

R. Rojas Romero

R. Rojas Romero

W. Wiertz

W. Wiertz

R. Rojas Romero

W. Wiertz

R. Rojas Romero

R. Rojas Romero 

M. Dieleman 
11.00 uur

Werkgroep

Werkgroep 

R. Rojas Romero 

M. Dieleman
19.00 uur

W. Wiertz 
11.00 uur

Geen viering

Geen viering

Werkgroep

W. Wiertz

Werkgroep

11.00 uur
M. Dieleman

M. Dieleman 

W. Wiertz 11.00 uur

Dr. Noëla Polet 

M. Dieleman 

M. Dieleman

M. Dieleman

R. Rojas Romero
19.00 uur

M. Dieleman 

Geen viering 

11.00 uur, R. Rojas Romero 

M. Dieleman

M. Dieleman

R. Dekker

M. Dieleman 
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Elisabethdag was mooie dag
Op zondag 20 november werd de jaarlijks parochiedag weer gevierd. Alle activiteiten vonden dit jaar plaats 
in de Kaaie te Philippine. De dag begon met een voordracht van Vincent de Haas -medewerker diakonie van 
het bisdom- over het thema: De vastenactie als instrument binnen de missionaire parochie. Na de voordracht 

konden de deelnemers meedoen aan een workshop over dit thema. Daarna ging pastoor Wiertz voor tijdens de 
eucharistieviering. De dag werd afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd.
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WIE IS DE NIEUWE VICE-VOORZITTER 
VAN DE ELISABETH PAROCHIE. 

WIJ VROEGEN HET AAN LEO BAETEN ZELF.

Leo woont samen met zijn vrouw Esther 
sinds 2005 in Terneuzen. Hij is afkomstig 
uit Limburg en heeft nog 2 broers. Leo is 
directeur Supply Chain bij Dow. Zijn hobby’s 
zijn: Hardlopen, lezen, reizen/lekker eten en 
muziek luisteren. Hij is geboren en getogen 
in de katholieke traditie. Toen pastoor Wiel 
Wiertz hem vroeg of hij toe wilde treden 
tot het parochiebestuur met de bedoeling 
om vice-voorzitter te worden, moest hij wel 
even nadenken. Kon hij genoeg vrije tijd in 
deze nieuwe ‘hobby’ steken om een verschil 
te maken? Had hij de juiste achtergrond om 
mede leiding te geven aan de parochie? 

Dankzij het vertrouwen zoals o.a. 
uitgesproken door de voorzitter van het 
parochiebestuur, pastoor Wiel Wiertz, en 
begrip voor de hoeveelheid tijd die er in de 
belangrijke taak van het vice-voorzitterschap 
kan worden gestoken heeft hij besloten ‘ja’ 
te zeggen. Het parochiebestuur heeft naast 
een werkgeversrol ook een faciliterende rol 
te vervullen en vertegenwoordigt daarnaast 
mede de parochie binnen bijvoorbeeld het 
bisdom maar ook naar buiten toe. Er is 
veel te doen in de parochie; We proberen 
meer en meer te handelen naar het model 
van de missionaire parochie op basis van de 
principes en richtlijnen zoals bijvoorbeeld 
beschreven in het boek ‘Als God renoveert’ 
van Father Mallon. Dit moet in een proces 
van geleidelijkheid. Je moet de mensen 
meenemen in deze visie en cultuuromslag 
van het voortbrengen van nieuwe leerlingen 
van Jezus Christus (Matteüs 28, 19-20). 
Werken met kleine teams naar oplossingen 
toe is iets wat Leo ook bij Dow doet, dus 
deze uitdagingen in de parochie wil hij graag 
aangaan. In november 2021 volgde hij Carel 
van Waes op. Carel heeft meer dan 15 jaar 
in een zeer roerige periode de zaken geregeld 
in de parochie; kerkensluiting, nieuw- en 
verbouw van de kerken, het samensmelten 
van 9 parochies tot de Elisabethparochie. Op 

bestuurlijk vlak staan nu enkele belangrijke 
zaken te wachten om aangepakt te worden: 
De missionaire kerk. Hoe betrekken we 
de mensen als doeners en worden ze 
daadwerkelijk deelgenoot? Hoe kunnen 
we gerichter de verschillende doelgroepen 
binnen onze parochie bereiken en betrekken 
bij het vele werk dat er dient te gebeuren? 
Hoe zorgen we ervoor dat er meer jeugd , 
jongeren en jonge gezinnen gaan deelnemen 
aan de activiteiten van de parochie? Daarnaast 
is het ook van belang dat we voldoende 
gemotiveerde bestuursleden kunnen blijven 
vinden voor de verschillende PKC’s en het 
parochiebestuur zelf. Doordat de financiën 
structureel een (begrotings)tekort laten zien, 
lopen we op de middellange termijn tegen de 
grenzen van het voortbestaan als zelfstandige 
parochie aan en is bijvoorbeeld een verdere 
krimp in het aantal kerkgebouwen een 
realistisch scenario. Of dit ook daadwerkelijk 
zal gebeuren hangt voor een belangrijk deel 
af of we als parochie de opbrengstenkant 
kunnen verbeteren (bijvoorbeeld door 
het realiseren van meer inkomsten uit 
de parochiebijdragen) en de kostenkant 
onder controle kunnen houden en zelfs 
kunnen verbeteren (denk bijvoorbeeld 
aan maatregelen tegen de sterk gestegen 
energiekosten). Er is het parochiebestuur dan 
ook veel aan gelegen om nog meer energie te 
steken in het duidelijk uitleggen waarvoor 
bepaalde bijdragen nodig zijn en nog actiever 
en creatiever te zijn in het rondkrijgen 
van de financiering voor de verschillende 
activiteiten. Een financieel gezonde parochie 
kan blijven bloeien. Op de vraag hoe hij 
aankijkt tegen het kleiner wordende pastorale 
team en de samenwerking met bijvoorbeeld 
Caritas en diaconie geeft Leo aan dat het 
belang van samenwerking alleen maar groter 
is geworden en de banden met bijvoorbeeld 
met caritasbestuur binnenkort weer zullen 
worden aangehaald. Daarnaast zullen er meer 
zaken gecoördineerd moeten worden op het 
niveau van Zeeuws-Vlaanderen en zal in het 
huidige krimpscenario deze samenwerking 
in de toekomst naar verwachting alleen 
maar belangrijker worden. Ondanks de 
vele uitdagingen die er spelen is hij ervan 
overtuigd dat de omslag naar een meer 
missionaire parochie zal leiden tot een 
wellicht kleinere, maar ook hechte, actieve 
en bloeiende parochie.

Wij danken Leo voor dit openhartige 
interview. We wensen hem, het 
parochiebestuur, het pastoraal team en ons 
allen van harte dat onze parochie zal blijven 
bloeien. 

Lilian en Jos

VERKOOP VOOR 
AMNESTY

Tijdens de Advent worden er voor 
en na de diensten in de kerken 
van Philippine en Terneuzen weer 
kaarsen, kerstkaarten en servetten 
verkocht ten behoeve van Amnesty 
International

KERSTWENS
Geef het licht van de liefde door

overal waar mensen in 
duisternis leven.

Overal waar mensen ongezien
in dorpen en appartementen 

vereenzamen.

Overal waar mensen in magnetrons
kant-en-klare maaltijden opwarmen.

Overal waar mensen 
te weinig aan tijd,

aandacht en liefde ontvangen.

Overal waar mensen wel veel mensen
om zich heen hebben 
en niet alleen lijken.

Geef het licht van de liefde door.
Iedereen mag het aansteken 

en doorgeven.

Marinus van den Berg
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DOPJESACTIE GAAT MAAR DOOR
Toen Zr. Wivina verhuisde naar Etten-Leur 
was er een vacature voor het inzamelen van 
plastic dopjes. De PKC Zuidwest heeft 
dat toen van haar overgenomen, omdat we 
op deze wijze een kleine bijdrage kunnen 
leveren aan het welzijn van een blinde of zeer 
slechtziende.

Nog even wat over de achtergrond: in 
samenspraak met het Belgisch Centrum voor 
Geleidehonden te Tongeren zijn vrijwilligers 
in 2005 een actie opgestart om de vereniging 
op een ludieke manier te helpen. Dit 
initiatief bestaat uit de verkoop van 
ingezamelde plastic dopjes aan verschillende 
plastic verwerkende bedrijven.  De 
verzamelde dopjes worden verkocht aan een 
recyclagefirma en de opbrengst gaat naar de 
opleiding van de geleidehonden en naar de 
algemene werking van het centrum. Het is 
inmiddels nog steeds een succesvolle actie. 
Inmiddels worden er jaarlijks vele duizenden 
kilo's dopjes ingezameld. Wist je dat ...
- Er ongeveer 400 dopjes in 1 kg zitten? 
Dit is natuurlijk afhankelijk van de grootte 

(het ene dopje weegt nu eenmaal meer dan 
het andere), of er nog een "kraagje" aan 
vast hangt, enz. - Er ongeveer 3.400 kg 
dopjes nodig zijn om een goedgekeurde en 
geschikte pup aan te schaffen?

Buiten het feit dat het hier om een edel 
rasdier gaat, worden er ook nog strenge eisen 
gesteld aan fysieke kenmerken, net als aan 
bepaalde karaktereigenschappen. Je spreekt 
dus echt niet over zo maar even een hondje 
kopen. - Er ongeveer 77.500 kg dopjes 
nodig zijn om een opgeleide en afgeleverde 
blindengeleidehond te kunnen financieren? 
Hiermee wordt bedoeld dat je wel kan 
starten met je pup, maar dit dier moet eerst 
gesocialiseerd en getraind worden in een 
pleeggezin en moet nadien opgeleid worden 
in het geleidehondencentrum.

Over welke dopjes gaat het? Dopjes van fles-
sen, ook van statiegeldflessen en bussen. Van 
dranken: frisdrank, water, melk, fruitsap, 
sportdrank (het doorzichtige kapje mag erop 
blijven). Van producten: (af )wasproducten, 
detergenten, deo's, shampoos, spuitbussen, 
Kindersurprisedopjes, Van sauzen en medi-
catie. Deksels of klepjes van choco, honing, 

koffie, ... Om te voorkomen 
dat de dopjes bij de verwer-
kende bedrijven geweigerd 

worden die-
nen stickers zo 
goed mogelijk 
verwijderd te 
worden, alsook 
p iepschuim, 

karton of rubberen ringen. Dopjes en dek-
sels worden geweigerd als ze vies zijn: vol 
zand, etensresten, schimmel en dergelijke en 
wanneer ze groter zijn dan 25 cm doorsnede. 
Wijnkurken, metalen schroefdoppen, rub-
beren doppen, kroonkurken, sleutels, afval, 
batterijen ... horen niet tussen de dopjes. 
Alle dopjes worden met de hand gesor-
teerd. Bedenk ook dat er personen met een 
visuele beperking  mee sorteren. Zij voelen 
namelijk het verschil tussen de dopjes en 
dat kan niet met handschoenen aan. Hoe 
gaan we nu in de PKC Zuidwest tewerk? 
In onze 3 kerken brengen mensen dopjes 
mee. In Terneuzen is er duidelijk de meeste 
opbrengst. Freddy Janssens verzamelt die in 
zakken met de opdruk van www.geleide-
hond.be en als er weer een aantal zakken vol 
zijn, dan worden die naar het inzamelpunt 
in Lembeke gebracht, waar Walter Boon 
als erelid van de Fifty-One (soort Rotary) 
in Gent zich bekommert over de logistiek 
van de zakken met dopjes. Als er bij Walter 
voldoende volle zakken zijn, dan komt er 
een vrachtwagen en die brengt deze naar de 
sorteercentra. Daarna worden de gesorteerde 
dopjes naar de recyclagefirma gebracht om 
te recycleren. 

Bij deze nog eens oproep aan ieder om dopjes 
te blijven verzamelen en mee te brengen of 
af te geven in de kerk of bij Freddy Janssens 
thuis aan de Kennedystraat 6 in Sas van 
Gent. Je kunt ze daar gewoon aan de deur 
zetten, als er niemand thuis mocht zijn. Met 
dank voor de moeite.

KRONIEK VAN DE ELISABETH PAROCHIE

DOPEN
10-04-2022   Stijn Jacobus Marc (Stijn) Priem zoon van Dominika Stasiakowska en Peter Priem
09-07-2022    Jamie-Lee Cynthia Joyce Angel (Jamie-Lee) Slijngaard dochter van Henthia Slijngaard en Jean-Yves Berika
10-07-2022    Marijana Paula Angelo Dalampekis dochter van Dilana Radevenjic en Andreas Dalampekis

OVERLEDEN
Axel:
30-08-2022  Edith Alida Josephina Christina Baert w.v. Alfred Josephus Julianus Johannes Beterams 72 jr.

Sas van Gent:
10-09-2022  Addy de Koeyer w.v. Gerard Doolaege 97 jr.

Westdorpe:
12-09-2022  Elza Cornelia van den Berghen w.v. Josephus Ludovicus Vervaet 93 jr.
28-10-2022  Frida Augusta Maria Inghels w.v. Benjamin Petrus ( Bennie) Herman 86 jr.

Terneuzen:
16-10-2022  Joseph Petrus van Puijvelde w.v. Maria Mathilde D'Hondt 85 jr.
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4 december 2022. 
Solidaridad. 
Eten, kleren en sieraden leggen vaak een lange 
weg af voordat ze bij ons in de winkel liggen. 
Boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden 
worden in de productie en handel niet altijd 
eerlijk behandeld en het milieu lijdt vaak 
schade. Veel factoren spelen hierbij een rol. 
Solidaridad pakt die aan. En mobiliseert actief 
alle spelers – van boer tot multinational, 
van overheden tot consument. Zo maakt 
Solidaridad de wereld eerlijker en duurzamer. 
Bewuste consumptie, eerlijke handelsregels, 
duurzame productie en verantwoord 
ondernemen. Dat zijn de vier speerpunten 
van Solidaridad. En daarmee dragen ze ook 
hun steentje bij aan de oplossing van de 
klimaatcrisis. Steun Solidaridad, zodat een 
solidaire duurzame wereld steeds dichterbij 
komt. Hartelijk dank, namens Caritas.

• • •

18 december 2022. 
Noodfonds Stichting Kerk en 
Vluchteling.
De meeste vluchtelingen in Zeeuws-
Vlaanderen hebben een laag inkomen. 
Ze moeten leningen terug betalen. 
Bijvoorbeeld de kosten voor hun studie 
aan DUO of de inrichting van hun 
huis aan de gemeente. Dat gaat vaak 
over duizenden euro’s. Daar komt bij 
dat ze ook nog extra kosten hebben, als 
ze de wens hebben tot gezinshereniging. 
Soms is de vader of moeder in een 
VN-vluchtelingenkamp achtergebleven. 
Het is prachtig als het gezin dan weer 
samen in Nederland kan wonen. Daar 
komen niet alleen kosten aan te pas 
voor de reis naar Nederland, maar ook 
voor de benodigde papieren. Aan elk 
document hangt een stevig prijskaartje. 
Door financiële steun helpt Kerk en 
Vluchteling om de gezinshereniging te 
realiseren. Helpt U mee om vluchtelingen 
te helpen? Namens caritas, hartelijk dank. 

• • •

8 januari 2023. 
Eigen kas.
Caritas verzamelt financiële middelen 
om kwetsbare groepen en mensen in 
de samenleving te ondersteunen. Het 
Noodfonds is bedoeld voor individuele 
mensen in nood. Maar de collecte van 
vandaag - voor de kas van caritas - wordt 
ook besteed aan de nood van groepen 
of organisaties. Te denken valt aan 
natuurrampen, aan een extra bijdrage 
voor de voedselbank of aan de aanvulling 
van de reguliere caritascollectes, die na 
de coronaperiode minder opbrengen 
dan gewoonlijk vanwege het lager aantal 
kerkbezoekers. Zo helpt caritas mee om 
de gevolgen van de coronacrisis voor 
kwetsbare groepen te verzachten. Namens 
caritas hartelijk dank voor uw bijdrage.

• • •

5 februari 2023. 
Memisa. 
(Stichting Memisa Medicus Mundi: MMM)
Memisa zet zich met name in voor 
verbeteren van de gezondheidszorg in de 
Derde Wereld. Dat betekent dat zij nauw 
samenwerkt met lokale partnerorganisaties, 
in ontwikkelingslanden medici opleidt en 
voorlichting geeft aan de bevolking over 
moeder- en kindzorg en het voorkomen van 
ziektes als aids en malaria. Daarnaast verleent 
Memisa medische noodhulp na rampen en 
oorlogen. Aan de activiteiten van Memisa 
ligt nog steeds één gedachte ten grondslag: 
iedereen heeft recht op goede gezondheidszorg. 
Namens caritas dank voor uw bijdrage.

Toelichtingen bij 
caritascollectes 2022

4 december 2022. 
Solidaridad. 

Toelichtingen bij 
caritascollectes 2022

DE ROUTE NAAR EEN 
KERKELIJK HUWELIJK

Hoe ontroerend is het, als mensen er voor 
kiezen om in de Kerk te trouwen, om die 
sprong die ze samen wagen, te maken in 
de nabijheid van God. Ze doen er alles 
voor om dat uur en die dag zo mooi 
mogelijk te maken. Het is een voorrecht om 
daar als geloofsgemeenschap aan te kunnen 
bijdragen. Het vraagt veel voorbereiding, 
maar het is de moeite waard. Het begint 
meestal met een datum: zou het dan kunnen? 
Is onze kerk dan vrij? En wie zou ons 
willen begeleiden op de weg ernaartoe? De 
teamassistente gaat ermee aan de slag. Zodra 
een en ander duidelijk is, brengt ze het paar 
op de hoogte. 

De volgende stap is de afspraak met de 
pastoor. Hij gaat met de aanstaande bruid en 
bruidegom in gesprek. Wat verwachten jullie 
van het huwelijk? Wat verwacht je van elkaar, 
van samen leven? Heb je vragen over hoe de 
kerk naar het huwelijk kijkt? Het levert 
mooie gesprekken op, waarna er met goed 
begrip kerkelijk ondertrouw kan worden 
gedaan, ofwel het huwelijksformulier kan 
worden ingevuld. Regelmatig zijn er redenen 
waarvoor de pastoor dispensatie moet vragen 
bij de bisschop, bijvoorbeeld als er een 
eerder huwelijk is geweest, of als één van 
de partners niet katholiek is. Dat vraagt het 
nodige papierwerk. 

Dan vraagt de pastoor wat het paar verwacht 
van de kerkelijke huwelijksviering. Welke 
wensen zijn er, en wat zeggen die van hun 
liefde en hun geloof? Zo komt langzaam 
maar zeker een persoonlijke en passende 
huwelijksviering tot stand. Keuzes worden 
gemaakt over de lezing uit de Bijbel, over 
gedichten, muziek, versiering. 
In de tijd tussen de gesprekken en het 
huwelijk is er regelmatig contact tussen de 
pastoor en het paar. Zoals over het boekje 
voor de huwelijksviering, het aanleveren van 
muziek, over doop- en huwelijkskaars, en, 
kort voor de huwelijksdag: de repetitie in de 
kerk. De koster kijkt mee: welke techniek 
is nodig, komen er musici, waar zitten de 
getuigen, de ouders, de kinderen, de gasten? 
Moet er een loper zijn in het middenpad? 
Moet deze nog gestofzuigd worden? Wie is er 
om de knielbank te helpen klaarzetten? Wie 
zorgt voor versiering? Als alles duidelijk is, 
en iedereen moe maar voldaan weer thuis is, 
verzamelt de pastoor al zijn indrukken van 
de gesprekken met bruid en bruidegom, en, 
in samenhang met wat zij aandroegen aan 
teksten en muziek, schrijft hij zijn homilie. 
Zo komt alle voorbereiding samen, om dat 
ene uur van de kerkelijke huwelijksviering 
onvergetelijk te maken, om de liefde tussen 
mensen te eren, liefde die met recht ervaren 
wordt als genade van God.
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GESPREK MET DE PENNINGMEESTER
Het besturen van onze parochie 
staat in de steigers. Nadat we 
eerst alle gebouwen opgeknapt 
en toekomst bestendig gemaakt 
hebben, gaan we ons in de 
komende periode toeleggen op 
o.a. gezin, kinderen, nieuwe 
parochianen en samen kerk. Dit 
om de   missionaire kerk beter 
voor het voetlicht te brengen. 
Dit alles kost ook geld, moed 
en doorzettingsvermogen. Een 
handicap is dat de parochie al 
jaren vuurrode cijfers schrijft. 

We zullen ook moeten 
bezuinigen. In overeenstemming 
met het diocesane beleid 
vanaf 2018(!) is ook in onze 
parochie per   01-01-2023 de 
reductieregeling niet langer 
meer mogelijk. We kunnen 
dan de betaalde gezinsbijdrage 
van de afgelopen 3 jaar niet 
meer verrekenen met gevraagde 
diensten zoals huwelijk of 
uitvaart. Uiteraard willen wij 
wel helpen met het zoeken van 
een oplossing indien u financiële 
problemen ondervindt. Te 
vaak werd de genoemde 
reductieregeling   gezien als een 
soort (uitvaart)verzekering. 
Hoe zich dit gaat verhouden 
met andere sacramenten (doop, 
eerste communie en vormsel) 
is nog niet bekend. Zodra 
dit bekend is, zullen we dit 
publiceren op de website van 
de Elisabeth parochie (www.

eparochie.nl) en in onze email 
nieuwsbrief.
Vaak worden ook tijd en kosten 
onderschat. Als we bijvoorbeeld 
naar ons kerkelijk huwelijk 
kijken merk ik op dat onze 
pastoor hier makkelijk 20 uur 
aan besteedt en daar bovenop 
komen nog allerlei andere 
kosten. Dan blijkt het   tarief 
van e690,- opeens ver onder 
de kostprijs. Als hier dan nog 
de reductieregeling vanaf moet 
gaan, behoeft het geen uitleg dat 
dit financieel onmogelijk is. 

Een kerk zijn waarin je God en 
je naaste ontmoet, kost helaas 
geld. De mensen bereik je door 
samen verantwoording dragen en 
verbinding te zoeken tussen alle 
generaties. Door uw financiële 
parochie bijdrage kunnen wij 
dit doen. Maar willen we dit 
blijven doen, dan is het van 
belang dat wij als parochianen 
veel meer doneren. Ik begrijp 
dat dit moeilijk is tijdens deze 
(energie) crisis. Maar het is echt 
nodig. Bij de volgende editie 
van het Regioblad gaan we een 
begroting publiceren welke past 
bij het openhouden van onze 
drie mooie kerken. En dat we 
dit het liefst zo willen houden 
spreekt voor zich. 

Wij willen een kerk zijn 
voor en van mensen. En dat 
is natuurlijk meer dan alleen 

gebouwen. Daarom is het zo 
belangrijk dat u actief meehelpt 
als vrijwilliger. Wat is er fijner 
dan om elkaar te helpen en voor 
elkaar te zijn. Te denken valt 
aan de het opnieuw oppakken 
van de kindernevendiensten, 
gezinsviering, Alpha-cursussen 
of het kopje koffie na de viering. 
Zo heeft onze parochie veel 
bevlogen vrijwilligers die met 
passie hun taken uitvoeren. We 
kunnen hiervoor niet dankbaar 
genoeg zijn. Maar willen wij als 
missionaire kerk al onze taken 
goed kunnen uitvoeren, is ook 
uw hulp als vrijwilliger nodig. 
Hierover volgt nog meer. 

Kerkbalans t/m september 2022 2022 2021 Verschil
 € € €
H. Gregorius de Grote, Axel 12.600 10.734 1.866
H. Maria Hemelvaart, Philippine 10.815 12.734 -1.919
H. Maria Hemelvaart, Sas van Gent 11.266 12.167 -900
H. Antonius van Padua, Sluiskil 5.089 5.056 33
H. Maria Visitatie, Westdorpe 4.712 4.899 -187
H. Maria Hemelvaart, Zuiddorpe 4.537 5.540 -1.003
Emmaus, Terneuzen 39.576 47.926 -8.350
 88.595 99.056 -10.461

Nieuwe tarieven per 1-1-2023
De tarieven voor kerkelijke vieringen zouden per 01-01-23 volgens 
de gezinsindex met 14,3% moeten worden verhoogd. Het bisdom 
heeft gekozen 10%, wij volgen dit ook. 
De tarieven zijn dan als volgt:
Huwelijks-  of uitvaartviering  ..............................e690
Doop, eerste communie en vormsel  ..............nog nader te bepalen
Jubileumviering ..................................................................e345 
Viering in crematorium of begraafplaats 
zonder voorafgaande viering  .................................e690, ,-
 (inclusief stipendiatoeslag)
Stipendium  ............................................................................e12,-
Advies parochiebijdrage 1% van uw 
inkomen, voor minimuminkomens ...............e156,-/ jaar

Met vriendelijke groet, 
Elisabeth parochie

Namens deze:
Marco Veer
Penningmeester
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De Zeeuwse Uitvaartverzorging

24 uur per 
dag bereik-

baar

info@zeeuwseuitvaartverzorging.nl
www.zeeuwseuitvaartverzorging.nl

Henk in den Bosch

0115-785674  |  06-53711948

De Zeeuwse Uitvaartverzorging
ontzorgt u volledig met

aandacht voor al uw wensen.
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0115-785674  |  06-53711948

De Zeeuwse Uitvaartverzorging
ontzorgt u volledig met

aandacht voor al uw wensen.

drukkerij  
Polka  
P r i n t 

drukwerk
nodig?

MOLENDIJK 3 • HOEK
T. 0115-442397

 WWW.POLKAPRINT.NL

Iedere kaars
opnieuw

een stukje
vakmanschap

en kwaliteit

Kaarsenfabriek Hoogeland-Kristen
Albert Einsteinweg 21, 6045 GX, Roermond
T: +31(0)475 33 20 51 - F: +31(0)475 33 46 10
E: roermond@nl.bolsius.com - I: www.hoogeland-kristen.nl

Bekijk ons gehele assortiment op www.hoogeland-kristen.nl

hoogeland-kristen
Kaarsenfabriek

Member of the Bolsius Group

Wilt u ook adverteren  
in het Regioblad?

Dat kan!

Stuur een mailtje aan 
robvermoet@zeelandnet.nl
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KERKHOF ZUIDDORPE
De fIrma de Vliegher uit Koewacht heeft langs verschillende paden op het kerkhof 
nieuwe opsluitbanden geplaatst. De vorige waren gebroken, scheefgezakt of onder het 
oppervlak beland. Daarna zijn de paden van een nieuwe laag grind voorzien. Nu kunnen 
we er weer een lange tijd van genieten. Ook de onderhoudsploeg is met regelmaat druk 
bezig om het kerkhof in goede staat te houden. Op dit moment is bladruimen het 
grootste karwei en wordt hier en daar ook nog wat onkruid weggehaald. Fijn dat we 
op zo’n grote en toegewijde club vrijwilligers kunnen blijven rekenen.

Parochiekern zuid-oost
Conrad van Waes, Graafjansdijk B31, 4554 CB Westdorpe  T 06 14045066  E conrad@zeelandnet.nl

OP ZOEK NAAR HET KERSTKIND
Als je op zoek bent naar hèt kerstverhaal, 
dan kom je al snel bij het verhaal over de 
geboorte van Jezus (Lucas 1:26-38 en 2:1-
21). In de bijbel wordt dit verhaal rond de 
geboorte van Jezus beschreven in het Nieuwe 
Testament. De andere evangelisten hebben 
geen van allen zo’n mooi romantisch verhaal 
geschreven. Het verhaal van Mattheüs is veel 
zakelijker. 

Wie was die evangelist Lucas die dit verhaal 
geschreven heeft? We lezen niet zoveel over de 
evangelisten. Het gaat in het evangelie immers 
niet om hen, maar om Jezus. Toch vind je op 
veel plaatsen belangrijke verwijzingen naar 
die evangelisten. Mijn echte kennismaking 
met die evangelisten was via het fraaie 
beeldhouwwerk op de uit 1637 daterende 
preekstoel in de Zuiddorpse kerk, links 
naast het middenpad. Op deze eikenhouten 
preekstoel staan de 4 evangelisten afgebeeld, 
even als hun alter ego: Mattheüs – een engel, 
Marcus – een leeuw, Johannes -een adelaar 
en Lucas als een stier. Meestal kom je deze 
alleen gevleugeld tegen als een engel. Elk van 
deze 4 evangelisten heeft het levensverhaal 
van Jezus Christus beschreven. Ieder deed dat 
vanuit zijn eigen perspectief, de evangelisten 
waren geen tijdgenoot van Jezus, maar 

leefden in de 2e helft van de eerste eeuw na 
Jezus. Ze waren geen geschiedschrijver, maar 
volgeling of zendeling van Jezus. Zij hebben 
het verhaal van het leven en de werken van 
Jezus opgeschreven. Dit pas nadat Jezus 
gestorven, begraven en verrezen was. Het 
N.T. is geen historisch boek . De evangelisten 
wilden met hun geschriften de wereld van 
Jezus’ grootheid overtuigen. Belangrijk is 
in dezen de verwijzing van deze Mattheus 
en Lucas naar Micha (5;1 in het O.T.) . 
Mattheüs verwijst ook nog naar Numeri 24:7 
(O.T.) over een ster die opgaat uit Jacob. 
Er waren meer evangelisten, maar daarvan 
staan de verhalen niet in de bijbel en daarom 
ontbreken dezen ook in het beeldhouwwerk 
op de preekstoel. 

Wat niet op de preekstoel ontbreekt, zijn 
fraaie houtsnijwerken van druivenranken, 
vogels en Cherubijnen. Kortom het is de 
moeite waard om eens de tijd te nemen en de 
preekstoel in detail te bekijken. Onze kerk is 
een verhalende kerk met veel voorstellingen 
en illustraties; de kerststal, de kruisweg en 
de beelden van de heiligen. Elke voorstelling 
heeft een verhaal , een verhaal wijzend 
naar Christus, verwijzend naar een diepere 
betekenis van ons geloof. 

BERICHTEN VAN HET 
KOOR JUBILATE DEO

Het koor Jubilate Deo heeft onlangs 2 
nieuwe koorleden kunnen verwelkomen bij 
de herenpartij waar wij erg blij mee zijn. 
We zijn nog op zoek naar nieuwe koorleden 
die de altpartij kunnen komen versterken. Je 
bent van harte welkom. Wij repeteren elke 
maandagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur 
in ‘t Kaaike in Zuiddorpe. Elke tweede zondag 
van de maand luisteren we de misviering op 
in de kerk van Zuiddorpe. Op 11 december 
verzorgen we de zang tijdens de misviering 
om 9.30 uur in de kerk in Zuiddorpe. Op 25 
december zingen wij bij de Kerstviering in de 
kerk in Zuiddorpe die om 11.00 uur aanvangt. 
Verder treden we op bij de Kerstvieringen van 
de KBO en bij de Zonnebloem. We vormen 
een hechte groep en de sfeer is goed dus als je 
interesse hebt horen we dit graag.

Namens het bestuur van Jubilate Deo.

M. Gijsel

Kerkhof Zuiddorpe 

De fIrma de Vliegher uit Koewacht heeft langs verschillende paden op het kerkhof nieuwe 
opsluitbanden geplaatst. De vorige waren gebroken, scheefgezakt of onder het oppervlak beland.  
Daarna zijn de paden van een nieuwe laag grind voorzien. Nu kunnen we er weer een lange tijd van 
genieten. 

Ook de onderhoudsploeg is met regelmaat druk bezig om het kerkhof in goede staat te houden. Op 
dit moment is bladruimen het grootste karwei en wordt hier en daar ook  nog wat onkruid 
weggehaald. Fijn dat we op zo’n grote en toegewijde club vrijwilligers kunnen blijven rekenen.  
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OPKNAPBEURT VAN EEN MOOI KERKHOF IN WESTDORPE
Op onze begraafplaats was het reeds geruime 
tijd geleden dat er verlopen graven geruimd 
zijn. We hebben het dan over graven waarvan 
de rechten verlopen zijn en de betalingen niet 
meer plaats vinden. Onze vrijwilligersgroep 
vonden het dan ook weer eens tijd om dit 
serieus aan te pakken naast hun wekelijkse 
onderhoudsbeurten. Hiervoor moesten 
eerst ongeveer 320 nabestaanden en of 
belanghebbenden aangeschreven worden om 
te beslissen over hun graf. Dit strekt in veel 
gevallen over grote families in binnen en 
buitenland. Veel voorbereidingen gingen in 
vele maanden hieraan vooraf met als resultaat: 

Van 150 graven werden de rechten weer 
financieel voldaan voor 5 , 10 of meerdere 
jaren. (Een succes toch?) Ook 150 meenden 
dit niet meer te voldoen. Meestal waren die 
al vele jaren verlopen, en was de band met 
deze nabestaanden niet meer zo betrokken. 
Een 30 tal daarvan vergen meer en langdurig 
onderzoek om volgens de wet tot ruiming 
te mogen overgaan. Daarvoor is bij de 
ingang van de begraafplaats een hagelnieuw 
publicatiebord geplaatst ter ondersteuning 
van deze zoektocht. Inmiddels kon de 
werkgroep de handen uit de mouwen steken 
en de spierballen tonen om 6 grote containers 

met zerken en stenen te vullen. Dit enkel 
bovengronds. De opengevallen plaatsen, 
soms grotere plekken, worden naderhand 
keurig aangevuld en passend in het geheel 
weer beplant of anderzijds gerenoveerd. 
De toch al jaren mooi onderhouden 
begraafplaats krijgt hierdoor in het voorjaar 
van 2022 een nog mooiere aanblik waarop 
door de Westdorpse gemeenschap, maar 
zeker ook door de vrijwilligersgroep zelf 
met welverdiende genoegdoening terug kan 
worden gezien.

Van onderstaande overledenen zijn geen gegevens van nabestaanden bekend:
Lima v d Berghe.  geb. 03-04-1894  overl. 14-09-1979,  wed. v. Johannes v d Maas
Juliana de Guytenaer:  geb. 01-05-1905  overl. 12-07-1994,  wed. v. Alphons Wille
Martha Kamoen  geb. 23-10-1893  overl. 26-08-1983,  wed. v. Adolf de Vos 1888-1983 (2x)
Emerentie Laurijs,  geb. 16-06-1892  overl. 10-08-1968,  wed. v. Gustaaf v Bastelaere.
Mathilde de Coninck  geb. 17-09-1880,  overl. 25=07-1972,  wed. v. Cyrillus Pollet
Bertha Wasserkordt  geb. 12-01-1916  overl. 14-06-1989  wed. v. Johann van Huet.
Serphinus Berghgracht  geb. 20-09-1900  overl. ?-07-1986  wed. v. Magdalena v Laere 1905-1969(2x
Willem Gillissen  geb.10-10-1917  overl. 29-12-1989  echtgen. Maria Willem 1936=1991 (2x)
Leons van Dam  geb. 22-12-1889  overl. 13-12-1967  echtgen. Maria Janssens.
Elodie Acke geb.  geb. 03-05-1888  overl. 14-06-1989  echtgen. Edmond Renique.
Adriénne Herman  geb. 06-07-1906  overl. 08-10-1984  echtgen. Theophilus Geirnaert.
Julia de Vrieze geb.  geb. 18-09-1897  overl. 21=03-1974  echtgen. Philemon v d Spiegel.
Florimond v d Calseyde  geb. 02-02-1889   overl. 14-05-1959  echtgen. Juliana de Block
H de Jonge  geb. 24-01-1895  overl. 29-04-1965  echtgen. Jo Ubbink.
Franciscus Verschorre  geb. 13-05-1889  overl. 21-03-1976  echtgen. Elodie Obrie.
Johanna v Hecke  geb. 26-10-1905  overl. 19-03-1960  echtgen. Bernardus de Vos.
Adriana van den Ancker  geb. 20-08-1904  overl. 20-04-1976.
Emiel de graeve,  geb  ????  overl. ?? ?? 1976
Eduard Callens  geb. 15-06-1996  overl. 17-0601996
Antoinette Willems  geb. 27.08-1879  overl. 23-05-1974.
Gerardus de Vrieze  geb. 20-07-1916  overl. 18-10-1992.

Mochten er mensen zijn die iets van deze overledenen weten, of een tip kunnen geven
over nabestaanden, gelieve contact op te nemen met W van Bunder 0115-452686 of met Henk de Jaeger: 0115-453100.

OPENINGSTIJDEN 
MARIAKAPEL 
WESTDORPE

De Mariakapel in de Kirke te Westdorpe 
is in principe alle eerste zaterdagen van 
de maand geopend, altijd tussen 13.00 
uur en 17.00 uur. Dikwijls is de kapel al 
iets vroeger geopend. Het gaat in 2022 
nog om de volgende data: 3 december 
en als extra dagen zaterdag 24 en zondag 
25 dec. (Kerst). In 2023 is ook steeds 
weer de eerste zaterdag van de maand de 
kapel geopend: 07 januari, 04 februari 
en 04 maart.

Freddy Dierickx

MOGE DE ENGELEN JE NAAR HET PARADIJS BEGELEIDEN

 MARTIN ARTHUR MARIA POLSPOEL
Op de leeftijd van bijna 84 jaar is Martin Polspoel overleden. Bijna geheel zijn leven 
schreef hij muziek met hoofdletters. We kennen hem in onze parochie vooral als 
organist. Als er geen koor voorhanden was, dan kon je altijd een beroep doen op 
Martin. Als er wel een koor was, dan kon je Martin vragen om het koor te begeleiden 
en dat deed hij dan vakkundig. Overleg met de dirigent(e) was altijd in goede 
harmonie en meedenkend. 

Het wordt stil in de kerk zonder Martin. Helemaal nu er ook minder koren zijn. 
Zijn liefde voor het Gregoriaans sprak hij uit, aan wie het horen wilde. Dan hoorde 
je zijn passie voor de kerkmuziek. We danken voor de goede samenwerking. 

We wensen zijn vrouw Emmy en zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het 
verlies van deze markante mens.

Kerkbestuur Elisabethparochie
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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

WERKZAAMHEDEN OP HET OUDE RK-KERKHOF
Afgelopen zomer is de Mariakapel 
op het oude kerhof / Szydlowskipark 
grondig gerenoveerd. Het is een plaatje 
geworden. Omdat het weer het afgelopen 
jaar vaak bestond uit uitersten, was er veel 
onderhoud nodig. Veel planten zijn gepoot 
maar ook omgewaaide grafzerken werden 
gerestaureerd. Het gebeurde allemaal door de 
vrijwilligers. De planken op de banken zijn 
met lijnolie behandeld en kunnen er weer 
een tijdje tegen. Helaas was er in het begin 
van dit jaar veel overlast van hondenpoep. 
Nadat we bordjes geplaatst hebben, was dit 
gelukkig voorbij.

Het is geen probleem om met je hond in 
het park te wandelen, maar het is belangrijk 
om geen hondenpoep achter te laten. Op 
die manier kan iedereen genieten van een 
wandeling door het park en zonder overlast 
de graven bezoeken. De perken en paden 
zijn goed onderhouden. De laurierhaag is 
over de hele lengte flink terug gesnoeid. De 

kruisjes die eerst in de heg stonden, staan 
weer volledig vrij. De heg begint nu alweer 
uit te lopen. In november starten we met 
het snoeien van de leilindes en wordt de heg 
rondom in de hoogte gesnoeid met behulp 
van Stichting Landschapsbeheer Zeeland.

Zoals elk jaar hebben we dit ook jaar ook 
weer meegedaan. We hebben u gevraagd te 
stemmen indien dit mogelijk was. En velen 
hebben ons een stem gegeven. We hebben 
527,36 eopgehaald. Iedereen heel hartelijk 
bedankt. 

Wij willen iedereen die ons op welke manier 
dan ook het afgelopen jaar heeft gesteund 
heel hartelijk bedanken en we hopen dat 
we blijvend op uw steun mogen rekenen. 
Ons rekeningnummer is NL81RABO 
0302579427 t.n.v. begraafplaats Axel 

Als u nog vragen hebt dan kunt u ons 
telefonisch of via email bereiken. C. Goense 
van Middelhovenstraat 24, 4571 AD Axel. 
Tel.0115-691223. carliengoense@gmail.com

Parochiekern zuid-west
Secretaris, Kennedystraat 6, 4551 TW Sas van Gent T. 0115-461001 E. freddyjanssens@zeelandnet.nl

Werkzaamheden op het oude RK-kerkhof 
Afgelopen zomer is de Mariakapel op het oude kerhof / Szydlowskipark grondig 
gerenoveerd. Het is een plaatje geworden.  

                      
Omdat het weer het afgelopen jaar vaak bestond uit uitersten, was er veel 
onderhoud nodig. Veel planten zijn gepoot maar ook omgewaaide grafzerken 
werden gerestaureerd. Het gebeurde allemaal door de vrijwilligers. 
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Bethjes paginaBethjes pagina
Hoi iedereen,

Bijna kerst! Cool. Met Kerst ben ik het liefst bij oma Polder. Mijn verhaaltjes-oma. Een mok warme choco-
lademelk… hier en daar een kaarsje en dan oma die vertelt. Verhalen over sterren en engelen, over wensen, 
over een kindje in een stal, over vrede op aarde… en dan 's avonds samen naar de kerk. Na de kerk heeft 
oma altijd een klein kerstcadeautje voor me, meestal zelfgemaakt. Vorig jaar kreeg ik een zelfgemaakte 
mobile met sterren eraan en op 4 van de 5 sterren een wens-gedichtje. En de vijfde ster? Daar was plaats 
voor mijn eigen wens. Ik wenste toen dat er vrede mocht zijn en geluk voor iedereen.

Ik wens jullie allemaal heel veel mooie wensen toe!

Doeoeg!

Beth.

Maria heeft een dikke, ronde buik. Daarin draagt ze 
de baby. Die wordt al groot. Het is bijna zover dat hij 
geboren zal worden. Soms neemt Maria haar buik met 
twee handen vast en wiegt hem zachtjes. Op een dag komt 
Jozef helemaal overstuur thuis. ‘We moeten op reis!‛ Zegt 
hij. ‘Helemaal naar Betlehem, naar de stad van mijn familie. 
Dat heeft de keizer beslist.‛ ‘Maar hoe kan ik zo ver 
stappen met die dikke buik?‛ vraagt Maria. Jozef leent de 
ezel van de buren. Hij zet Maria op de rug van de ezel. De 
ezel draagt Maria en Maria draagt de baby. Nu laat Maria 
zich wiegen op de maat van de stappen van de ezel. 

In Betlehem is het druk. ‘Kunnen we hier slapen?‛ vraagt 
Jozef. ‘Nee, alle kamers zijn vol‛, zegt de man van het 
hotelletje. ‘Maar er is nog wel een stal. Daar kunnen jullie 
slapen.‛ Maria en Jozef volgen hem. Daar wordt de baby 
geboren. Maria en Jozef geven hem de naam ‘Jezus‛. 
Maria wikkelt hem in een zachte doek. Jozef wiegt Jezus 
in zijn armen. Jezus voelt zich veilig in de warme armen 
van Jozef. ‘Waar kunnen we de baby neerleggen?‛ vraagt 
Jozef. In de stal staat een voederbak vol stro. Die ziet 
eruit als een klein bedje. Jozef legt Jezus lekker warm in 
het stro. 

Wat verderop slapen de herders, buiten, bij hun schapen. 
Ze worden wakker van een groot licht. Eerst zijn ze heel 
bang. Maar een engel van God zegt hun: ‘Jullie hoeven 
niet bang te zijn. Ik heb goed nieuws voor jullie. Jezus 
is geboren!‛ De herders zijn heel verwonderd. Ze gaan 
op zoek naar Jezus. Ze nemen de pasgeboren schaapjes 
op hun schouders. De andere schapen gaan ook mee. De 
herders vinden de stal gemakkelijk. Ze zijn heel blij dat ze 
Jezus en zijn ouders hebben gevonden. Gelukkig hebben ze 
geluisterd naar de engel!

Maria verwacht een kindje

KLEURPLAAT
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Voor wie zou jij een 
standbeeld oprichten?

Voor wie zou jij een standbeeld oprichten? 
 

Wie verdient er één? Je juf? Opa? Mama? 
 
 
Weet je van wie de 
allermeeste standbeelden  
zijn gemaakt? 
 

Van Maria,  
de moeder  
van Jezus. 
 

Misschien heb je er thuis 
ook wel één.  
 

Bijvoorbeeld in jullie 
Kerststal? 
 
 
 
 
Afbeelding uit het  Adventsproject van Kind op 
Zondag  

 
Wil je meer over Maria 

weten, en ook over andere moedige vrouwen in de Bijbel? Dat kan, 
binnenkort, bij de kindernevendienst in de kerk van Philippine. 
Je zult het zien: ze verdienen allemaal een standbeeld. 
 
Hartelijke groeten van de leiding van de kindernevendienst 

Wie verdient er één? Je juf? Opa? Mama?

Weet je van wie de allermeeste standbeelden 
zijn gemaakt? Van Maria, de moeder van 
Jezus. Misschien heb je er thuis ook wel één. 

Bijvoorbeeld in jullie Kerststal?

Wil je meer over Maria weten, en ook over 
andere moedige vrouwen in de Bijbel? Dat 
kan, binnenkort, bij de kindernevendienst in 
de kerk van Philippine. Je zult het zien: ze 
verdienen allemaal een standbeeld.

Hartelijke groeten van de leiding van de 
kindernevendienst

ADVENT en KERST 2022
     

Welkom bij de kindernevendienst!

Katholieke kerk van Philippine  - Philipsplein 10
Zondag 27 november 9.30 uur

Zondag 4 december 11.00 uur

Zondag 11 december 9.30 uur

Zondag 18 december 9.30 uur

Zondag 25 december
Kerstmis

9.30 uur

En dit wil je natuurlijk ook niet missen
Donderdag 22 december Herdertjestocht Axel

Verzamelen vanaf 17.30 uur bij de 
Protestantse Kerk, Koestraat 2, 
ingang Kerkdreef

Zaterdag 24 december Kindje wiegen & Kerstviering 
Kerk Zuiddorpe, 19.00 uur,
Dorpsplein 1

Zondag 25 december Kerstviering voor jong en oud 
Kerk Terneuzen, 11.00 uur
Alb. Thijmstraat 2

www.eparochie.nl
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Zondag 25 december Kerstviering voor jong en oud 
Kerk Terneuzen, 11.00 uur
Alb. Thijmstraat 2

www.eparochie.nl(Ook in Philippine en Zuiddorpe 
op 25 december kerstvieringen)
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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
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vloerverwarming
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iVenture IT Solutions BV //
Deltahoek 7 // 4511 PA Breskens // info@iventure.nl

// Ontwerp // Implementatie // Netwerken // Cloud oplossingen //
// Managed IT-services // Hosting // Virtualisatie //

// WiFi // Hard- & Software // Microsoft 365 // IT-Advies //
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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:
................................................................

ROUWZORG KANAALZONE

Rouw is één van 
de meest complexe 
menselijke emo-
ties. Het is een 
proces van zoe-
ken naar nieuwe 
levenszin. Zoeken 
naar de mens die 
je wilt en kunt zijn 

zonder de fysieke aanwezigheid van de ander 
die zo gemist wordt.

Rouwzorg Kanaalzone biedt één op één 
begeleiding door goed opgeleide vrijwilligers, 

voor rouwenden 
die door overlijden 
iemand verloren hebben met wie ze een 
betekenisvolle relatie hebben gehad, 
ongeacht de levensvisie. 

De vrijwilligers zijn getraind om elke vorm 
van rouw te herkennen en zodoende de 
begeleiding te geven die bij de rouwende 
past. De aangeboden rouwzorg is kosteloos.
Voor meer informatie: 
rouwzorg-kanaalzone@outlook.com 
of ingridwojtal@hotmail.com 
T. 06 57027940

HET REGIOBLAD BLIJVEN ONTVANGEN KAN GEWOON
Net als in 2022 blijven de mensen die parochiebijdrage hebben betaald het Regioblad in 2023 normaal ontvangen. Voor mensen die in 
2022 hun parochiebijdrage hebben betaald verandert er dus niets. Zij blijven het Regioblad gewoon ontvangen. Ook voor mensen die 
in 2020 voor twee jaar (2020+2021) 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 2023 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

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

JUBILEUM ROUWZORG
Beste mensen, op 4 oktober maakte George 
v.d. Sijpt een filmpje van ons 22jarig 
bestaan. Het filmpje is terug te vinden op 
You Tube via onderstaande link of via de 
site van Kerkbelang Koewacht. We denken 
met warmte terug aan 4 oktober en danken 
iedereen voor de steun en bijdrage aan de 
avond voor en achter de schermen. Graag 
tot ziens, namens de stuurgroep en het 
rouwzorgteam Katrien Van de Wiele, Fien 
Martinet en Maggie Sandkuyl.

www.youtube.com/watch?v=cdYrRUP85HY&t=1168s

Jubileum Rouwzorg

Beste mensen, op 4 oktober maakte George v.d. Sijpt een filmpje van ons 22jarig bestaan. Het filmpje 
is terug te vinden op You Tube via onderstaande link of via de site van Kerkbelang Koewacht. We 
denken met warmte terug aan 4 oktober en danken iedereen voor de steun en bijdrage aan de avond 
voor en achter de schermen. Graag tot ziens, namens de stuurgroep en het rouwzorgteam Katrien 
Van de Wiele, Fien Martinet en Maggie Sandkuyl.

https://www.youtube.com/watch?v=cdYrRUP85HY&t=1168s



ACTIVITEITENAGENDA

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

Zaterdag 26 november 14.00:  bijeenkomst Spaanstalige groep
 16.00:  cathechese en gebedsmoment
Donderdag 1 december 14.00:  85+ middag
Vrijdag 9 december 14.30:  Caritas
Dinsdag 13 december 13.00:  teamoverleg
 14.00:  leeskring Noëla Polet
Zondag 18 december 15.00:  Lessons & Carols in de kerk van Philippine met medewerking van het Zeeuws Vlaams 

Kamerkoor. Voorgangers: pastoor W. Wiertz en ds. Ketelaar. Toegang gratis, wel wordt 
een vrijwillige bijdrage gevraagd. 

Dinsdag 20 december 19.30:  vergadering parochiebestuur
Donderdag 22 december vanaf 17.30:  Herdertjestocht in Axel, start bij de Protestantse Kerk
Zaterdag 24 december 14.00:  bijeenkomst Spaanstalige groep
 16.00:  cathechese en gebedsmoment
 19.00:  Kindje wiegen en Kerstviering in de kerk van Zuiddorpe
Zondag 25 december 11.00:  Kerstviering voor jong en oud in de Emmaüskerk 
Zaterdag 31 december 14.00:  bijeenkomst Spaanstalige groep  o.v.b.
Woensdag 11 januari Start Vastenaktie
Donderdag 16 februari 14.00:  85+ middag
Vrijdag 17 februari verspreiding Regioblad

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

EEN OUD GEBRUIK IN ERE HERSTELD

Vroeger was het een goed gebruik om je 
huis bij het nieuwe jaar in te laten zegenen 
door een priester. In de tegenwoordige 
tijd kan dit (bijna) niet meer vanwege 
een schrikbarend tekort aan priesters. 
In onze parochie heeft men geprobeerd 
in deze leemte te voorzien door rond 
driekoningen een huiszegen op papier 
mee te geven, als geschenk van de kerk. 
Deze huiszegen kun je dan thuis boven de 
deur ophangen of in de woonkamer een 
mooi plekje geven.

De gedrukte huiszegen draagt het 
opschrift C+M+B. Het zijn de begin 
letters van de Latijnse zegenwens Christus 
Mansionem Benedicat. Dit betekent: 
“Moge Christus dit huis zegenen”.

Je kunt in deze hoofdletters ook de 
beginletters van de drie koningen zien: 
Caspar, Melchior en Balthasar. Dit zijn 
de namen die we in de bijbel vinden 
en die behoren bij de drie wijzen uit 
het oosten. Hierdoor worden deze drie 
hoofdletters ook in verband gebracht met 

de drievoudige openbaring van de Heer. 
Dit feest, vroeger epifanie genoemd, heeft 
alles te maken met Kerstmis. Kerst het 
feest van de vrede. Dit feest van de vrede 
wordt in onze streken gevierd op 25 
december en in de orthodoxe kerk (oost 
Europa) in onder andere Rusland en 
Oekraïne op 6 januari. Laten we hopen 
dat de huiszegening ervoor zorgt dat ieder 
land een goed en vredig thuis is voor al 
zijn inwoners. Alleen zo kan ieder Gods 
liefde ervaren en een lichtpuntje zijn voor 
al de mensen om je heen. 

De redactie van Regioblad 

wenst een ieder een zalig 

en gelukkig, maar vooral een 

vredig nieuw jaar.


