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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

* 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

De Ideeenfabriek van Pieters - 

Groede

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

DRUKKE TIJDEN BREKEN AAN
Als dit Regioblad bij u op de deurmat 
valt staan we aan het begin van een 
drukke tijd. Voor velen start dit met vier 
dagen Carnavalsplezier. Zware dagen voor 
wie de Vastenavond serieus neemt. En 
dan volgt op Aswoensdag het Askruisje. 
En op deze dag wordt het begin van 
de Veertigdagentijd ingeluid. Tijdens de 
Vasten die eigenlijk 46 i.p.v. 40 dagen 
telt -zondagen tellen niet mee- is er ook 
weer van alles en nog wat te doen om het 
project in Sibusiso te ondersteunen.

Een volledig programma van alle 
activiteiten was bij het in druk gaan 
van dit blad nog niet beschikbaar. Maar 
alle gegevens vindt u vast wel in de 

nieuwsbrief en op de website. De Vasten 
wordt afgesloten met de Goede Week. 
Met daarin Witte Donderdag en Goede 
Vrijdag. Na Stille Zaterdag volgt dan het 
Feest van Pasen waarop we de verrijzenis 
van Jezus herdenken. 

Graag wens ik u namens de redactie een 
zinvolle Vastentijd en een Zalig Paasfeest.

Rob Vermoet

Het volgende Regioblad is gewijd aan 
Hemelvaart en Pinksteren.
En het verschijnt op 12 mei a.s.
Inleveren teksten e.d. uiterlijk 17 april.

BIJ DE VOORPAGINA
HET SIBUSISO CENTRUM
Het centrum van Sibusiso is gevestigd op een 
terrein van ruim zeven hectare, in de buurt 
van Arusha, gelegen tussen de koffieplanten 
aan de voet van Mount Meru. Het centrum 
bestaat onder andere uit:
een viertal woonhuizen, een school, twee 
snoezelruimten, fysio- en ergotherapie-
ruimten, een ontmoetingscentrum, een 
leskeuken, de lesboerderij met groentetuin en 
koffieplantage. Daarnaast is er een sportveld, 
speeltuin en de Sibusiso-walk, een centrale 
keuken met was- en opslagruimte en een 
eigen werkplaats/technische dienst.

De hulpverlening van het Sibusiso centrum 
is gericht op kinderen in de leeftijd van 
0 tot 18 jaar met een verstandelijke 
beperking. Bij een groot aantal kinderen 
is er naast de verstandelijke handicap ook 
sprake van een lichamelijke handicap. 
De opname op het centrum is van korte duur. 
De kinderen worden gedurende een periode 
van minimaal drie weken tot maximaal 
zes maanden opgenomen en worden hier 
intensief begeleid. Na deze periode gaan ze 
weer naar huis of worden ze geplaatst binnen 
een voorziening.

Tijdens het verblijf op het centrum staat niet 
alleen het kind, maar staan ook de ouders 
centraal. Het Sibusiso programma richt zich 
dan ook op zowel het kind als het systeem en 
kent de volgende aandachtspunten:
- Zicht krijgen op de mogelijkheden en 

beperkingen van de kinderen door middel 
van observatie.

- Ontwikkelingsstimulering door de 
kinderen vaardigheden als aankleden, 
wassen en eenvoudige huishoudelijke 
werkjes als tafeldekken, bed op maken enz. 
aan te leren. Indien het de capaciteiten van 
het kind toelaat worden ze ook begeleiden 
bij het aanleren van vaardigheden als 
naaien, tuinieren en timmeren. Daarnaast 
krijgen de kinderen uiteraard activiteiten 
aangeboden als muziek, dans, tekenen, 
knutselen, sport en spel. Bij deze 
activiteiten staan de sociale vaardigheden 
wat meer op de voorgrond.

- Ouderbegeleiding onder andere door 
ouders zicht te geven op de mogelijkheden 
en beperkingen van hun kind, ouders te 
ondersteunen in de opvoeding van hun 
kind en hun vaardigheden op dit gebied te 
vergroten.

MEER NIEUWS OVER DE VASTENAKTIE OP PAGINA 5 EN 7
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Pasen 
 

Christus en Maria Magdalena – Rembrandt van Rijn 
 
Op 10 januari overleed pater Joop Reurs, in de communiteit van de Maristen te Hulst. Hij was een 
geliefd pastor en collega. Op 18 januari namen we met velen afscheid van hem in de basiliek van 
Hulst. In zijn uitvaartliturgie werd ik verrast door een bijzonder lied: Het lied van het eeuwige leven. 
Het koor zong het bij de offerande en het leek of het Paaslicht doorbrak. Op lichte voeten liep ik in de 
rij naar voren, terwijl op het priesterkoor de tafel in gereedheid werd gebracht voor de eucharistie en 
wij Joop stilletjes groetten en zijn bidprentje ontvingen. De ervaring deed me denken aan de lichte 
voeten waarmee Maria Magdalena van Jezus’ lege graf terugkeert naar de leerlingen en hen vol 
vreugde verkondigt: ’Ik heb de Heer gezien!’  
Ik hoop dat haar blijde boodschap u ook ‘lichte voeten’ mag geven, dat Paaslicht mag doorbreken in 
uw persoonlijke situatie evenals in deze tijd, waarin we zo uitzien naar vrede. En moge de liefde van 
God die blijkt uit het lied van het eeuwige leven u een zalig Pasen geven! 
 
Marjan Dieleman-Fopma  

Pasen
Op 10 januari overleed pater Joop 
Reurs, in de communiteit van de 
Maristen te Hulst. Hij was een geliefd 
pastor en collega. Op 18 januari 
namen we met velen afscheid van 
hem in de basiliek van Hulst. In zijn 
uitvaartliturgie werd ik verrast door 
een bijzonder lied: Het lied van het 
eeuwige leven. Het koor zong het 
bij de offerande en het leek of het 
Paaslicht doorbrak. Op lichte voeten 
liep ik in de rij naar voren, terwijl op 
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deed me denken aan de lichte voeten 
waarmee Maria Magdalena van Jezus’ 
lege graf terugkeert naar de leerlingen 
en hen vol vreugde verkondigt: ’Ik heb 
de Heer gezien!’ 
Ik hoop dat haar blijde boodschap 
u ook ‘lichte voeten’ mag geven, dat 
Paaslicht mag doorbreken in uw 
persoonlijke situatie evenals in deze 
tijd, waarin we zo uitzien naar vrede. 
En moge de liefde van God die blijkt 
uit het lied van het eeuwige leven u een 
zalig Pasen geven!

Marjan Dieleman-Fopma 

Christus en Maria Magdalena – Rembrandt van Rijn

HET LIED VAN HET 
EEUWIGE LEVEN

Ik geloof in een dag van verrijzenis.
Ik geloof in een God van vergeven,
en dat mijn geluk ook het Zijne is.
Ik geloof in het eeuwige leven.

Waar Abraham, Isaak en Jacob zijn,
bij God, in Zijn glorie verheven.
Ik geloof in het erven van Zijn domein.
Ik geloof in het eeuwige leven.

En dat Hij mij vurig verlangt in Zijn land
en dat Hij mijn naam heeft geschreven,
voor nu en altijd, in de palm van Zijn hand.
Ik geloof in het eeuwige leven.

Ik geloof in een rijk dat voor mij bestaat
en dat het de dood zal beschamen.
Ik geloof in een liefde die nooit vergaat
en het eeuwige leven, amen.
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Vasten die eigenlijk 46 i.p.v. 40 dagen 
telt -zondagen tellen niet mee- is er ook 
weer van alles en nog wat te doen om het 
project in Sibusiso te ondersteunen.
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van dit blad nog niet beschikbaar. Maar 
alle gegevens vindt u vast wel in de 

nieuwsbrief en op de website. De Vasten 
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Het centrum van Sibusiso is gevestigd op een 
terrein van ruim zeven hectare, in de buurt 
van Arusha, gelegen tussen de koffieplanten 
aan de voet van Mount Meru. Het centrum 
bestaat onder andere uit:
een viertal woonhuizen, een school, twee 
snoezelruimten, fysio- en ergotherapie-
ruimten, een ontmoetingscentrum, een 
leskeuken, de lesboerderij met groentetuin en 
koffieplantage. Daarnaast is er een sportveld, 
speeltuin en de Sibusiso-walk, een centrale 
keuken met was- en opslagruimte en een 
eigen werkplaats/technische dienst.

De hulpverlening van het Sibusiso centrum 
is gericht op kinderen in de leeftijd van 
0 tot 18 jaar met een verstandelijke 
beperking. Bij een groot aantal kinderen 
is er naast de verstandelijke handicap ook 
sprake van een lichamelijke handicap. 
De opname op het centrum is van korte duur. 
De kinderen worden gedurende een periode 
van minimaal drie weken tot maximaal 
zes maanden opgenomen en worden hier 
intensief begeleid. Na deze periode gaan ze 
weer naar huis of worden ze geplaatst binnen 
een voorziening.

Tijdens het verblijf op het centrum staat niet 
alleen het kind, maar staan ook de ouders 
centraal. Het Sibusiso programma richt zich 
dan ook op zowel het kind als het systeem en 
kent de volgende aandachtspunten:
- Zicht krijgen op de mogelijkheden en 

beperkingen van de kinderen door middel 
van observatie.

- Ontwikkelingsstimulering door de 
kinderen vaardigheden als aankleden, 
wassen en eenvoudige huishoudelijke 
werkjes als tafeldekken, bed op maken enz. 
aan te leren. Indien het de capaciteiten van 
het kind toelaat worden ze ook begeleiden 
bij het aanleren van vaardigheden als 
naaien, tuinieren en timmeren. Daarnaast 
krijgen de kinderen uiteraard activiteiten 
aangeboden als muziek, dans, tekenen, 
knutselen, sport en spel. Bij deze 
activiteiten staan de sociale vaardigheden 
wat meer op de voorgrond.

- Ouderbegeleiding onder andere door 
ouders zicht te geven op de mogelijkheden 
en beperkingen van hun kind, ouders te 
ondersteunen in de opvoeding van hun 
kind en hun vaardigheden op dit gebied te 
vergroten.

MEER NIEUWS OVER DE VASTENAKTIE OP PAGINA 5 EN 7
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BEDEVAARTSTOCHT OOSTAKKER-LOURDES

In de nacht van zaterdag 20 mei naar 
zondag 21 mei aanstaande wordt weer 
de jaarlijkse  bedevaartstocht gelopen en 
gefietst van Westdorpe naar Oostakker 
en terug. De meimaand is traditioneel de 
periode om een bezoek te brengen aan 
bedevaartsoord Oostakker- Lourdes om 
Maria te vereren. Vanuit de katholieke 
geloofsovertuiging trekken ieder jaar weer  
pelgrims naar een bedevaartsoord zoals 
Oostakker.

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 of 
een ingrijpende gebeurtenis te overdenken. 
 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. Dit is ook 

de afstand die we op de heenreis lopen. 
Op de terugreis maken we een kleine 
omweg langs de Moervaart ter hoogte 
van Mendonk. De totale wandelafstand is 
ongeveer 54 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. Dat geldt zowel voor de 
wandelaars als voor de fietsers. 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 te genieten van 
een door ons verzorgd ontbijt met koffie of 
thee en om de grot te bezoeken.
Tijdens de terugtocht wordt gestopt in 
Zaffelare waar we in de eetzaal van een 
verzorgingstehuis ruime gelegenheid 
hebben om even te rusten en gezellig met 
elkaar samen te zijn. 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

van de pastores

GROOT STARTFEEST COMMUNICANTEN
Op 4 februari ging de voorbereiding van de 
Eerste Heilige Communie van start met een 
groot startfeest voor alle Zeeuws-Vlaamse 
communicanten. Samen met hun ouders, 
grootouders, broers en zussen gingen ze in de 
Emmaüskerk op zoek naar de schat van het 
Land van Geloof, Hoop en Liefde. Met een 
schatkaart zochten ze in de Emmaüskerk naar 
de vier landen waar stukjes van de schat te 
vinden waren. In ieder land hoorden de kinderen een verhaal van Jezus en 
was er ook een bijzondere activiteit te beleven, zoals een kennismaking met 
het labyrint dat ook te vinden is in de kathedraal van Chartres (Frankrijk). 
Natuurlijk was er ook een gastvrije herberg waar iedereen welkom was. Aan 
het einde van de zoektocht ontvingen de kinderen hun Doeboek, waarmee 
ze de komende weken aan de slag gaan. De voorbereiding wordt afgesloten 
met een musicaldag op 15 april. Veel dank aan de geweldige mensen die in 
grote harmonie en met veel plezier geholpen hebben bij de uitvoering van het 
startfeest! En veel dank aan alle feestgangers, jong en oud!

Pastor Katrien Van de Wiele
Pastor Marjan Dieleman-Fopma Foto´s: Paul van de Vijver

Slotfeest Het land van zoeken en vinden

Het land van vuur en enthousiasme Het land van lef in de sacristie

Het land van breken en delen De herberg 
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Elisabethdag
Het was een mooie, zinvolle dag. In het 
Regioblad van de kersttijd en ook op de 
website heeft u al enkele foto’s kunnen 
zien. In deze editie willen wij u allen graag 
meenemen, nog even laten nagenieten van 
de bijzondere Elisabeth-/gezinsdag op 20 
november 2022 in het dorpshuis De Kaaie 
in Philippine.

De dag begon al vroeg, om 9u30 een 
kopje koffie waarna de eerste activiteiten 
plaatsvonden, met name workshops. De 
werkgroep die voor de Elisabethdag de 
voorbereidingen deed, had drie onderwerpen 
gekozen, te weten: missionaire parochie, 
Sibusiso, Vastenactie. Zo’n 30 mensen 
hadden zich voor één van de onderwerpen 
aangemeld en verspreidden zich in 3 lokalen.
Bij elke groep werd informatie gegeven 
over het onderwerp waarna mensen hierover 
met elkaar in gesprek gingen. Belangrijke 
aandachtspunten werden genoteerd. Met dit 
bericht willen we de aandachtspunten graag 
aan iedereen doorgeven.

Missionaire parochie:
Doel: In een missionaire parochie zien we 
naar elkaar om, dichtbij en veraf, hebben 
we zorg voor de ander, bieden we hulp 
en ondersteuning met woord en daad. 
Bijvoorbeeld: geld bijeenbrengen door 
activiteiten, educatie, vreemdelingen welkom 
heten. Bekendheid: Wat is een missionaire 
parochie? Wat kunnen we doen om er meer 
bekendheid aan te geven?
Toekomst: als lid van de gemeenschap/
parochie, heeft ieder van ons een opdracht 
binnen onze eigen mogelijkheden en talenten 
om bij te dragen aan het welzijn en geluk van 
de ander. We kunnen er bekendheid aan 
geven door gewone eenvoudige activiteiten 
zoals de vastenactie, geld inzamelen voor 
een bepaald doel (The White Group), 
activiteiten in bepaalde tijden van het jaar 
bijvoorbeeld tijdens de vastentijd.

Vastenactie: 
Doel: elk jaar nemen we deel aan de 
landelijke vastenactie vanuit de parochies 
in heel Zeeuws-Vlaanderen. Meerdere jaren 
waren er projecten vanuit onze eigen streek. 
Verderop in dit blad en op de website kunt 
u hier meer over lezen. Welke activiteiten we 
hiervoor met elkaar opzetten om zo fondsen 
te werven kunt u daar ook lezen. 

Sibusiso:
Doel: Ons project in Tanzania, primaire zorg 
in de regio, doen wat nodig is voor  kinderen 
met een lichamelijke/geestelijke beperking.

Bekendheid: via radio, tv, ook in eigen land. 
Ook mond op mond reclame,  door de 
moeders van de kinderen in het centrum. 
Fondsenwerving! Donaties. Toekomst: het 
centrum heeft 70 voltijdse werknemers.
Kennis doorgeven: hiervoor werden 
reeds 800 trainingen gegeven aan eigen 
bevolking: er wordt nu gebouwd aan een 
trainingscentrum. 
Op dit moment zijn er 1200 kinderen actief 
in het programma. 
Al 5000 kinderen werden geholpen sinds het 
centrum 20 jaar geleden gestart is. 
Bekendheid: voor de fondsenwerving 
blijven social media, kranten (zoals het 
advertentieblad), flyers, Omroep Zeeland 
belangrijk. Alle mogelijke kanalen worden 
elk jaar weer gebruikt om mensen enthousiast 
te maken.  
Toekomst: van Sibusiso is positief.  
De aandacht voor tweedehands,  vintage, en 
de behoefte blijven groot! 

Kort samengevat willen we niet alleen de 
gebaande paden bewandelen, maar vooral 
ook de nieuwe!

Na het lezen van deze informatie nieuwsgierig 
geworden naar dit project? De activiteiten bij 
de vastenactie? Wij zoeken nog enthousiaste 
mensen die graag hun steentje willen 
bijdragen. Bijvoorbeeld enkele dagen in een 
van de winkeltjes (Terneuzen, Axel, Sas van 
Gent) helpen? Welkom!! 

We zijn te bereiken: Alle werkdagen is het 
kantoor van het parochiecentrum open van 
10-12u en wij zijn telefonisch bereikbaar op 
telefoonnummer 0115-612327.  
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BEDEVAARTSTOCHT OOSTAKKER-LOURDES

In de nacht van zaterdag 20 mei naar 
zondag 21 mei aanstaande wordt weer 
de jaarlijkse  bedevaartstocht gelopen en 
gefietst van Westdorpe naar Oostakker 
en terug. De meimaand is traditioneel de 
periode om een bezoek te brengen aan 
bedevaartsoord Oostakker- Lourdes om 
Maria te vereren. Vanuit de katholieke 
geloofsovertuiging trekken ieder jaar weer  
pelgrims naar een bedevaartsoord zoals 
Oostakker.

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 of 
een ingrijpende gebeurtenis te overdenken. 
 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. Dit is ook 

de afstand die we op de heenreis lopen. 
Op de terugreis maken we een kleine 
omweg langs de Moervaart ter hoogte 
van Mendonk. De totale wandelafstand is 
ongeveer 54 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. Dat geldt zowel voor de 
wandelaars als voor de fietsers. 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 te genieten van 
een door ons verzorgd ontbijt met koffie of 
thee en om de grot te bezoeken.
Tijdens de terugtocht wordt gestopt in 
Zaffelare waar we in de eetzaal van een 
verzorgingstehuis ruime gelegenheid 
hebben om even te rusten en gezellig met 
elkaar samen te zijn. 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

van de pastores

GROOT STARTFEEST COMMUNICANTEN
Op 4 februari ging de voorbereiding van de 
Eerste Heilige Communie van start met een 
groot startfeest voor alle Zeeuws-Vlaamse 
communicanten. Samen met hun ouders, 
grootouders, broers en zussen gingen ze in de 
Emmaüskerk op zoek naar de schat van het 
Land van Geloof, Hoop en Liefde. Met een 
schatkaart zochten ze in de Emmaüskerk naar 
de vier landen waar stukjes van de schat te 
vinden waren. In ieder land hoorden de kinderen een verhaal van Jezus en 
was er ook een bijzondere activiteit te beleven, zoals een kennismaking met 
het labyrint dat ook te vinden is in de kathedraal van Chartres (Frankrijk). 
Natuurlijk was er ook een gastvrije herberg waar iedereen welkom was. Aan 
het einde van de zoektocht ontvingen de kinderen hun Doeboek, waarmee 
ze de komende weken aan de slag gaan. De voorbereiding wordt afgesloten 
met een musicaldag op 15 april. Veel dank aan de geweldige mensen die in 
grote harmonie en met veel plezier geholpen hebben bij de uitvoering van het 
startfeest! En veel dank aan alle feestgangers, jong en oud!

Pastor Katrien Van de Wiele
Pastor Marjan Dieleman-Fopma Foto´s: Paul van de Vijver

Slotfeest Het land van zoeken en vinden

Het land van vuur en enthousiasme Het land van lef in de sacristie

Het land van breken en delen De herberg 
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NIEUW HONGERDOEK: WAT IS HEILIG VOOR ONS?
Om de twee jaar wordt er door Miserior een 
nieuw hongerdoek uitgegeven. Zo wordt 
de verzameling hongerhoeken opnieuw een 
beetje groter. Het thema van de nieuwe 
doek is: Wat is heilig voor ons? De kleurrijke 
hongerdoek van de kunstenaar Emeka 
Udemba vertelt over de schoonheid van 
onze aarde, maar ook van zijn verwoesting, 
klimaatverandering, oorlogen, pandemieën,.. 
Het stelt ons voor bijzondere uitdagingen. De 
fundamentele vraag over ons voortbestaan. 
Dat raakt elk mens, elk dier en elke plant. 
Het smelt, het brandt, het overstroomt en 
slibt dicht, mensen sterven door water en 
hitte. Wat is heilig voor ons, een collage van 
veel lagen uitgescheurde krantenknipsels, 
een verscheurde wereld. Nieuws, informatie, 
feiten en vervalsingen - laag voor laag scheurt 
en lijmt de kunstenaar deze fragmenten en 
componeert daaruit iets nieuws. 

Van een afstand schittert de aarde op de 
hongerdoek als een juweel in turkoois 
groen en blauw. In de warmrode omgeving 
strekken vier armen zich uit: door hun 
gestalte en kleur zijn het de armen van 
twee mensen van een ander geslacht en 
etnische afkomst. Hun handen raken samen 
liefdevol de wereldbol, maar geven haar 
ook speelruimte. Een verscheurde, gewonde 
en breekbare wereld. Wordt ze nog steeds 
vastgehouden of is ze vrijgemaakt? Is ze in 

beweging? Zal ze kantelen, zoals ons klimaat 
aan het kantelen is? De Bijbel vertelt dat 
God ons de schepping toevertrouwt (Genesis 
1-2). Het is een geschenk én een taak. De 
Schepping is een geschenk dat onder onze 
verantwoordelijkheid wordt geplaatst. We 
houden haar in onze handen als het beeld van 
God. Maar het gaat verder: de Schepping is 
niet voltooid na zes dagen. Integendeel. We 
bevinden ons midden in een nieuw cruciaal 
Scheppingsverhaal. We worden uitgedaagd 
kleur te bekennen. “Het kost de aarde” is wat 
we lezen op een van de krantenknipsels. De 
werkelijke prijs van de goederen is hoger dan 
wat we zien bij de kassa van de supermarkten. 
Daarom vraagt Emeka Udemba ons met dit 
kunstwerk: Wat is voor ons heilig? Wat is 
het leven ons waard? Horen we nog steeds 
Gods stem spreken in onze medeschepselen? 
De encycliek “Laudato Si” ziet het verband 
tussen de uiterlijke woestijnen die zich 
vermenigvuldigen omdat de innerlijke 
woestijnen zo uitgestrekt zijn geworden (nr. 
217). Hoe kunnen wij een bijdrage leveren 
zodat onze wereld intact blijft en wij het 
heilige van de Schepping behouden: dat wat 
niet verhandelbaar of gemanipuleerd kan 
worden? Tussen de knipsels zijn ook oude 
krantenfragmenten opgenomen die spreken 
van bemoediging: “nieuw begin”, “vanaf het 
begin”, “vrouwelijke heldinnenkennis” of 
“waar mensen zich op hun gemak voelen”, 

waarmee we “het leven beginnen” en “kleur 
bekennen”. Emeka Udemba plakt ze als 
kleurrijke, geruststellende pleisters op de 
wonden van de Schepping. We hebben 
mensen nodig die verandering willen. 
Mensen die verantwoordelijkheid nemen 
omdat we de eerste generatie zijn die de 
volledige omvang van de crisis begrijpt, 
maar ook de laatste generatie zijn die in 
staat zal zijn om deze te stoppen. Daarom is 
de hongerdoek een oproep tot persoonlijke 
betrokkenheid, een uitnodiging om deel te 
nemen aan nieuwe “scheppingsverhalen”. 
Zolang er zulke initiatieven en moedige 
bewegingen zijn, zal het verlangen naar een 
nieuw, rechtvaardig gezicht van de aarde 
blijven leven. Het ligt in onze handen!

Het nieuwe doek komt tijdens de 
40dagentijd in de Willibrordusbasiliek te 
Hulst te hangen. In de kerken van de 
Elisabeth-parochie hangen hongerdoeken 
van de afgelopen jaren. Ze hebben allemaal 
hun eigen verhaal en roepen op ons niet in 
slaap te laten sussen. Maakt u ook van de 
40dagentijd, de Vastentijd, een tijd van actie 
en opkomen voor wat je, wat u, heilig is!

Katrien Van de Wiele
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VASTENACTIE 2023!
Ook dit jaar werken we als Zeeuws-Vlaamse 
parochies voor Sibusiso in Tanzania. Voor 
het laatste jaar, zo zijn nu eenmaal de regels 
van de landelijke Vastenactie. Een laatste 
jaar dus om alles op alles zetten om zoveel 
mogelijk geld bij elkaar te halen. Maar 
even belangrijk, we willen ook dit jaar weer 
Sibusiso en waar Sibusiso voor staat, volledig 
in het licht zetten met allerlei activiteiten.

Het Sibusiso project in Tanzania is in 
2001 gestart door Henk en Atty Hammer-
Roos. Het was hun wens om een project 
te starten voor de meest kwetsbaren in de 
samenleving. De doelgroep werd: kinderen 
met een verstandelijke beperking. Deze 
kinderen worden vaak weggestopt, nog 
steeds. Een beperking als straf van God. Je 
kan je het bijna niet voorstellen en toch, 
nog steeds…. En zo werd Sibusiso realiteit, 
een veilige haven voor heel veel kinderen en 
hun gezinnen. De kans op een volwaardig 
bestaan.
Het Sibusiso project is een totaal pakket 
waarbij niet alleen aandacht wordt besteed 
aan het kind met een beperking, maar aan 
de hele familie en de directe omgeving. Er 
is ook aandacht voor jong volwassenen met 
een mildere beperking. Ook voor deze groep 
biedt Sibusiso een programma aan. Sibusiso 
probeert de integratie van mensen met een 
verstandelijke beperking in de maatschappij 
te bevorderen. En om zo, als een olievlek van 
bewustwording, de situatie van mensen met 
een beperking te verbeteren.
In Tanzania wordt er gewerkt met enthousiaste 
en betrokken Tanzaniaanse medewerkers. 
Zelfredzaamheid en eigenwaarde op alle 
niveaus!

2022 was een succesvol jaar voor Sibusiso; 
er is veel bereikt. Er is het hoogste aantal 

nieuwe registraties genoteerd. 345 in 9 
maanden! Dit is een duidelijke indicatie 
dat de bewustwordings- en educatieve 
programma’s hun vruchten afwerpen en 
dat meer kinderen niet langer verborgen 
worden gehouden thuis.  Eén van de grootste 
verwezenlijkingen afgelopen jaar is de 
oprichting van een Kenniscentrum. In de 20 
jaar dat Sibusiso bestaat, is er gewerkt met 
ongeveer 5.250 kinderen met een beperking. 
De tijd is rijp om deze kennis te gaan 
delen met anderen die werken met kinderen 
met een verstandelijke beperking. Bij de 
rondgang door Tanzania bleek dat Sibusiso 
het enige centrum in zijn soort in het hele 
land is, en dat er ontzettend veel behoefte is 
aan opleiding en toerusting.
Subusiso groeit en maakt dromen tot realiteit. 
Nieuwsgierig naar de concrete verhalen van 

kinderen en jongeren? Neem dan eens een 
kijkje op de website van Sibusiso en laat je 
raken. www.sibusiso.nl
Subusiso groeit en maakt dromen tot 
realiteit. Maar daar is geld voor nodig. Doet 
ook u mee?

Op het moment dat dit artikel ingeleverd 
wordt, zijn de exacte data van de activiteiten 
nog niet bekend. Hou de regionale pers en 
de parochie-nieuwsbrieven in de gaten! Er zit 
heel veel in de planning: van sponsorloop tot 
pop-upwinkeltjes allerlei, de hobbymarkt, 
ontmoetingsmaaltijden, heitje voor een 
karweitje, wafels bakken, een benefiet-avond, 
een rommelroute en nog zoveel meer. Echt 
voor elk wat wils, doorheen heel Zeeuws 
Vlaanderen! We ontmoeten u graag bij onze 
activiteiten! Laat u maar verrassen!

Namens de plaatselijke werkgroepen 
Vastenactie, 

Katrien Van de Wiele

Wil u iets overmaken aan de Vastenactie voor Sibusiso, vergeet dan niet het 
projectnummer te vermelden. Het projectnummer is 402183.
Uw bijdrage overmaken kan aan:
Elisabeth-parochie: NL66 RABO 0159 5271 04 
t.n.v. Elisabeth-parochie, projectnummer 402183
Parochie H. Andreas: NL52 RBRB 0791 2211 13 
t.n.v. PCI Oostburg, projectnummer 402183
Parochie H. M. Sterre der Zee: NL80 RABO 0172 4606 38 
t.n.v. RK Caritas HMSDZ, projectnummer 402183
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Vieringenschema Elisabeth-parochie (wijzigingen voorbehouden, zie ook www.eparochie.nl)

TERNEUZEN  
(en verzorgingshuizen)

ZUIDDORPE PHILIPPINE

 

DATUM

Het is ook mogelijk om voor de Internationale Viering en voor de eucharistieviering na het getijdengebed misintenties aan te vragen. 
Dit kan op het parochiebureau van de PKC Noord in de Emmaüskerk. Op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur. tel 0115-612327

M. Dieleman

19.00 u, R.R. Romero

M. Dieleman

11.00 u 
W. Wiertz

M. Dieleman

M. Dieleman

N. Polet

11.00 u  
K. Van de Wiele

Kruisweg 
R. Rojas Romero

M. Dieleman

R. Dekker

M. Dieleman

M. Dieleman

11.00 uur 
R. Rojas Romero

R. Rojas Romero

11.00 uur
M. Dieleman

R Dekker

11.00 uur, M. Dieleman
Jubilate Deo

R. Rojas Romero

Werkgroep

M. Dieleman

Kruisweg
Werkgroep 14.50 uur

11.00 uur, M. Dieleman
Jubilate Deo  

R. Rojas Romero

Werkgroep

11.00 uur, M. Dieleman
Zuiddorpe

Werkgroep

M. Dieleman
The White Group
R. Rojas Romero

W. Wiertz

W. Wiertz
W. Wiertz
R. Rojas Romero
Rudolf Dekker
R. Rojas Romero

R. Rojas Romero

R. Dekker
Emmaüskoor 
R. Rojas Romero

M. Dieleman
M. Dieleman
R. Rojas Romero
Rudolf Dekker
R. Rojas Romero
W. Wiertz
R. Rojas Romero

W. Wiertz
W. Wiertz
M. Dieleman
R. Rojas Romero
Rudolf Dekker
R. Rojas Romero

R. Rojas Romero

M. Dieleman
The White Group
R. Rojas Romero

R. Rojas Romero
Kruisweg 
werkgroep
R. Rojas Romero
R. Rojas Romero
R. Rojas Romero
Rudolf Dekker
R. Rojas Romero

W. Wiertz
W. Wiertz
W. Wiertz
R. Rojas Romero

W. Wiertz
R. Rojas Romero
Rudolf Dekker
R. Rojas Romero
W. Wiertz
M. Dieleman
W. Wiertz

R. Rojas Romero

R. Rojas Romero

S. Rovers
Rudolf Dekker

Zo. 19 februari
carnaval
di. 21 februari 8.30 uur 
Getijdengebed + eucharistieviering
di. 21 februari Vurssche 10.30 uur
Wo. 22 februari Aswoensdag 
Do. 23 februari, Verlaet 18.30 uur
Vr. 24 februari, Redoute 18.30 uur
Zo. 26 februari, 1e van de 40 dagen 
Ter Schorre 10.30 uur
Di. 28 februari 8.30 uur 
Getijdengebed + eucharistieviering
Za. 4 maart, 19.00 uur 
Internationale viering
Zo. 5 maart 

di. 7 maart 8.30 uur
Getijdengebed + eucharistieviering
Do. 9 maart Verlaet 18.30 uur
Vr. 10 maart, Redoute 18.30 uur 
Zo.12 maart 
Ter Schorre 10.30 uur
di. 14 maart 8.30 uur
Zo. 19 maart
di. 21 maart 8.30 uur 
Getijdengebed + eucharistieviering
di. 21 maart Vurssche 10.30 uur
Do. 23 maart, Verlaet 18.30 uur
Vr. 24 maart, Redoute 18.30 uur
Zo. 26 maart
Ter Schorre 10.30 uur
Di. 28 maart 8.30 uur
Getijdengebed + eucharistieviering
Za. 1 april, 19.00 uur 
Internationale viering
Zo. 2 april 
Palmpasen
di. 4 april 8.30 uur
Getijdengebed + eucharistieviering
Do. 6 april Witte Donderdag 19.00 uur
Vr. 7 april Goede Vrijdag 
15.00 uur 
Vr. 7 april Goede Vrijdag, 19.00 uur
Za. 8 april Paaswake, 20.30 uur
Zo. 9 april Pasen, 
Ter Schorre 10.30 uur
di. 11 april 8.30 uur 
Getijdengebed + eucharistieviering
Do. 13 april Verlaet 18.30 uur 
Vr. 14 april, Redoute 18.30 uur 
Zo. 16 april
di. 18 april 8.30 uur 
Getijdengebed + eucharistieviering
di. 18 april Vurssche, 10.30 uur 
Zo. 23 april
Ter Schorre 10.30 uur
Di. 25 april 8.30 uur
Do. 27 april Verlaet 18.30 uur? Koningsdag
Vr. 28 april, Redoute 18.30 uur 
Zo. 30 april

di. 2 mei 8.30 uur
Getijdengebed + eucharistieviering
Za. 6 mei, 19.00 uur  
Internationale viering 
Zo. 7 mei
Ter Schorre 10.30 uur
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KRONIEK VAN DE ELISABETH PAROCHIE

OVERLEDEN
Axel:
8-11-2022   Fabian Eduardus Cornelis Roozen ( Fabian) 0 jr. 
 (baby geboren en gestorven op 8-11-2022 in Gent, ouders wonen in Axel)
31-12-2022   Jan Hoefman, e.v. Petra De Keyser   77 jr.

Philippine:
11-11-2022   Leonora (Nora) Maria Beatrix van Hecke, w.v. Herman Cornelis 81 j jr.

Sas van Gent:
14-11-2022    Margaretha Honorina Maria Roegiers, w.v. Ernest Buysse   102 jr.

Terneuzen:
26-11-2022   Joséa Bertha Mannaart   85 jr.
26-11-2022    Maria Alphonsa Carolina Sophia van Mosseveld,e  w.v. Ad Hijmans 90 jr.
22-01-2023 Willem Joseph Kerckhaert, e.v. Lory van Loy   89 jr. 

Zuiddorpe:
12-12-2022  Gustaaf Eduard Samijn, w.v. José Stephania Camilla Janssens  87 jr.

GEDOOPT
4-12-2022 Noa Maria ( Noa) Pepers, dochter van Robert Pepers en Andrea Pepers-Kosic

BESTEL UW PAASKAARS VOOR THUIS
Veel van onze parochianen hebben inmiddels 
de leeftijd van de zeer sterken bereikt. Dat 
betekent dat zij niet meer altijd of helemaal 
niet meer deel kunnen nemen aan de 
vieringen in de kerken.

Anderen zijn nog steeds bang om zich 
in grote groepen te bewegen en zo een 
coronabesmetting op te doen. en weer 
anderen willen de sfeer die zij in de kerk 
hebben ervaren ook graag thuis voelen.
Om de sfeer van Pasen in uw huis te 
brengen bestaat de mogelijkheid om een 
huispaaskaars te bestellen.

De  kerkelijke huispaaskaarsen  zijn 
verkrijgbaar met 4 reliëfs in verschillende 
afmetingen. Met Pasen wordt de 
wederopstanding van Jezus gevierd, drie 
dagen na zijn kruisiging. Het branden van 
een kaars tijdens de paasdagen staat symbool 
voor het licht van Christus en zijn verrijzing. 
Waarbij het goede het kwade overwint.

U kunt de kaarsen bestellen op het 
parochiebureau in Terneuzen op werkdagen 
van 10.00 tot 12.00 uur. tel 0115-612327
Ook liggen er bestelformulieren achter in de 
Emmaüskerk in Terneuzen. Ook bestellen 
per email is mogelijk. Gebruik dan email: 
bureau@eparochie.nl  

Vermeldt in alle gevallen duidelijk de letter 
en het nummer die bij de door u gekozen 

kaars staan. Bestellen is mogelijk tot 6 maart 
a.s.

U kunt vanaf maandag 13 maart de kaarsen 
op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur 
ophalen op het parochiebureau in Terneuzen. 
De kaarsen dienen contant afgerekend te 
worden. Er bestaat geen mogelijkheid om 
te pinnen.

 art. nr  lengte   Ø

A1 5568 A1  600 mm   80 mm
A2 5567 A2   500 mm   70 mm
A3 5564 A3   300 mm   60 mm
A4 5570 A4  200 mm   70 mm
B1 5568 B1   600 mm   80 mm
B2 5567 B2   500 mm   70 mm
B3 5564 B3  300 mm  60 mm
C1 5568 C1   600 mm   80 mm
C2 5567 C2  500 mm   70 mm
C3 5564 C3  300 mm   60 mm
D2 5567 D2  500 mm   70 mm
D3 5564 D3   300 mm   60 mm

Huispaaskaarsen 

A1
5568 A1

A2
5567 A2

A3
5564 A3

A4
5570 A4

B1
5568 B1

B2
5567 B2

D2
5567 D2 

D2

D3
5564 D3

C1
5568 C1

C2
5567 C2

C3
5564 C3

B3
5564 B3

 art. nr  lengte   Ø

A1 5568 A1  600 mm   80 mm
A2 5567 A2   500 mm   70 mm
A3 5564 A3   300 mm   60 mm
A4 5570 A4  200 mm   70 mm
B1 5568 B1   600 mm   80 mm
B2 5567 B2   500 mm   70 mm
B3 5564 B3  300 mm  60 mm
C1 5568 C1   600 mm   80 mm
C2 5567 C2  500 mm   70 mm
C3 5564 C3  300 mm   60 mm
D2 5567 D2  500 mm   70 mm
D3 5564 D3   300 mm   60 mm

Huispaaskaarsen 

A1
5568 A1

A2
5567 A2

A3
5564 A3

A4
5570 A4

B1
5568 B1

B2
5567 B2

D2
5567 D2 

D2

D3
5564 D3

C1
5568 C1

C2
5567 C2

C3
5564 C3

B3
5564 B3

 art. nr  lengte   Ø

A1 5568 A1  600 mm   80 mm
A2 5567 A2   500 mm   70 mm
A3 5564 A3   300 mm   60 mm
A4 5570 A4  200 mm   70 mm
B1 5568 B1   600 mm   80 mm
B2 5567 B2   500 mm   70 mm
B3 5564 B3  300 mm  60 mm
C1 5568 C1   600 mm   80 mm
C2 5567 C2  500 mm   70 mm
C3 5564 C3  300 mm   60 mm
D2 5567 D2  500 mm   70 mm
D3 5564 D3   300 mm   60 mm

Huispaaskaarsen 

A1
5568 A1

A2
5567 A2

A3
5564 A3

A4
5570 A4

B1
5568 B1

B2
5567 B2

D2
5567 D2 

D2

D3
5564 D3

C1
5568 C1

C2
5567 C2

C3
5564 C3

B3
5564 B3

 art. nr  lengte   Ø

A1 5568 A1  600 mm   80 mm
A2 5567 A2   500 mm   70 mm
A3 5564 A3   300 mm   60 mm
A4 5570 A4  200 mm   70 mm
B1 5568 B1   600 mm   80 mm
B2 5567 B2   500 mm   70 mm
B3 5564 B3  300 mm  60 mm
C1 5568 C1   600 mm   80 mm
C2 5567 C2  500 mm   70 mm
C3 5564 C3  300 mm   60 mm
D2 5567 D2  500 mm   70 mm
D3 5564 D3   300 mm   60 mm

Huispaaskaarsen 

A1
5568 A1

A2
5567 A2

A3
5564 A3

A4
5570 A4

B1
5568 B1

B2
5567 B2

D2
5567 D2 

D2

D3
5564 D3

C1
5568 C1

C2
5567 C2

C3
5564 C3

B3
5564 B3

De formaten en prijzen voor de kaarsen zijn als volgt:
Formaat A1, B1 en C1  600 x 80 mm
Formaat A2, B2, C2 en D2  500 x 70 mm
Formaat A3, B3, C3 en D3  300 x 60 mm
Formaat A4   200 X 70 mm

Prijzen: 
A1 € 75,- A2  € 60,- A3  € 35,- A4  € 25,-
B1 € 75,- B2  € 60,- B3  € 35,-
C1 € 75,- C2  € 60,- C3  € 35,-
D2 € 60,- D3  € 35,-
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Vieringenschema Elisabeth-parochie (wijzigingen voorbehouden, zie ook www.eparochie.nl)

TERNEUZEN  
(en verzorgingshuizen)

ZUIDDORPE PHILIPPINE

 

DATUM

Het is ook mogelijk om voor de Internationale Viering en voor de eucharistieviering na het getijdengebed misintenties aan te vragen. 
Dit kan op het parochiebureau van de PKC Noord in de Emmaüskerk. Op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur. tel 0115-612327

M. Dieleman

19.00 u, R.R. Romero

M. Dieleman

11.00 u 
W. Wiertz

M. Dieleman

M. Dieleman

N. Polet

11.00 u  
K. Van de Wiele

Kruisweg 
R. Rojas Romero

M. Dieleman

R. Dekker

M. Dieleman

M. Dieleman

11.00 uur 
R. Rojas Romero

R. Rojas Romero

11.00 uur
M. Dieleman

R Dekker

11.00 uur, M. Dieleman
Jubilate Deo

R. Rojas Romero

Werkgroep

M. Dieleman

Kruisweg
Werkgroep 14.50 uur

11.00 uur, M. Dieleman
Jubilate Deo  

R. Rojas Romero

Werkgroep

11.00 uur, M. Dieleman
Zuiddorpe

Werkgroep

M. Dieleman
The White Group
R. Rojas Romero

W. Wiertz

W. Wiertz
W. Wiertz
R. Rojas Romero
Rudolf Dekker
R. Rojas Romero

R. Rojas Romero

R. Dekker
Emmaüskoor 
R. Rojas Romero

M. Dieleman
M. Dieleman
R. Rojas Romero
Rudolf Dekker
R. Rojas Romero
W. Wiertz
R. Rojas Romero

W. Wiertz
W. Wiertz
M. Dieleman
R. Rojas Romero
Rudolf Dekker
R. Rojas Romero

R. Rojas Romero

M. Dieleman
The White Group
R. Rojas Romero

R. Rojas Romero
Kruisweg 
werkgroep
R. Rojas Romero
R. Rojas Romero
R. Rojas Romero
Rudolf Dekker
R. Rojas Romero

W. Wiertz
W. Wiertz
W. Wiertz
R. Rojas Romero

W. Wiertz
R. Rojas Romero
Rudolf Dekker
R. Rojas Romero
W. Wiertz
M. Dieleman
W. Wiertz

R. Rojas Romero

R. Rojas Romero

S. Rovers
Rudolf Dekker

Zo. 19 februari
carnaval
di. 21 februari 8.30 uur 
Getijdengebed + eucharistieviering
di. 21 februari Vurssche 10.30 uur
Wo. 22 februari Aswoensdag 
Do. 23 februari, Verlaet 18.30 uur
Vr. 24 februari, Redoute 18.30 uur
Zo. 26 februari, 1e van de 40 dagen 
Ter Schorre 10.30 uur
Di. 28 februari 8.30 uur 
Getijdengebed + eucharistieviering
Za. 4 maart, 19.00 uur 
Internationale viering
Zo. 5 maart 

di. 7 maart 8.30 uur
Getijdengebed + eucharistieviering
Do. 9 maart Verlaet 18.30 uur
Vr. 10 maart, Redoute 18.30 uur 
Zo.12 maart 
Ter Schorre 10.30 uur
di. 14 maart 8.30 uur
Zo. 19 maart
di. 21 maart 8.30 uur 
Getijdengebed + eucharistieviering
di. 21 maart Vurssche 10.30 uur
Do. 23 maart, Verlaet 18.30 uur
Vr. 24 maart, Redoute 18.30 uur
Zo. 26 maart
Ter Schorre 10.30 uur
Di. 28 maart 8.30 uur
Getijdengebed + eucharistieviering
Za. 1 april, 19.00 uur 
Internationale viering
Zo. 2 april 
Palmpasen
di. 4 april 8.30 uur
Getijdengebed + eucharistieviering
Do. 6 april Witte Donderdag 19.00 uur
Vr. 7 april Goede Vrijdag 
15.00 uur 
Vr. 7 april Goede Vrijdag, 19.00 uur
Za. 8 april Paaswake, 20.30 uur
Zo. 9 april Pasen, 
Ter Schorre 10.30 uur
di. 11 april 8.30 uur 
Getijdengebed + eucharistieviering
Do. 13 april Verlaet 18.30 uur 
Vr. 14 april, Redoute 18.30 uur 
Zo. 16 april
di. 18 april 8.30 uur 
Getijdengebed + eucharistieviering
di. 18 april Vurssche, 10.30 uur 
Zo. 23 april
Ter Schorre 10.30 uur
Di. 25 april 8.30 uur
Do. 27 april Verlaet 18.30 uur? Koningsdag
Vr. 28 april, Redoute 18.30 uur 
Zo. 30 april

di. 2 mei 8.30 uur
Getijdengebed + eucharistieviering
Za. 6 mei, 19.00 uur  
Internationale viering 
Zo. 7 mei
Ter Schorre 10.30 uur
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5 maart en 2 april 2023. 
Vastenactie 2023.
Ook dit jaar wordt de Vastenactie weer 
gehouden voor het project Sibusiso. De 
familie Hammer  uit Terneuzen heeft dit 
project in 2002 opgestart in Tanzania. De 
hulpverlening van het Sibusiso centrum 
is gericht op kinderen in de leeftijd van      
0 tot 18 jaar met een verstandelijke en 
lichamelijke beperking. De kinderen 
worden gedurende een periode van 
minimaal drie weken tot maximaal zes 
maanden opgenomen en worden intensief 
begeleid. Na deze periode gaan ze weer 
naar huis of worden ze geplaatst binnen 
een voorziening. Tijdens het verblijf op het 
centrum staat niet alleen het kind, maar 
staan ook de ouders centraal. Om dit werk 
in stand te houden vraagt caritas vandaag 
uw solidariteit. Hartelijk dank.

• • •

16 april 2023. Zieken en 
ouderen.

In onze parochie zijn verschillende 
werkgroepen actief die aandacht 
schenken aan de ouderen en zieken. Dat 
gebeurt op verschillende manieren: een 
kaartje of presentje bij een bijzondere 
gelegenheid, zoals een verjaardag of een 
jubileum;  samen Nieuwjaar vieren, 
samen Pasen vieren, een bezoekje aan 
huis; aandacht voor het verdriet van 
de weduwe of weduwnaar, of zomaar 
een gezellige 85+ middag. Activiteiten 
die door de ouderen en zieken heel erg 
worden gewaardeerd. Uiteraard brengen 
deze activiteiten kosten met zich mee. 
Uw bijdrage hieraan wordt zeer op 
prijs gesteld. Hartelijk dank namens de 
ziekengroepen/85+ groep. 

7 mei 2023. Nederlandse 
Missionarissen. 
Elke dag opnieuw gaan honderden 
Nederlandse missionarissen en missionair 
werkers wereldwijd de strijd aan tegen 
onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij 
rekenen op financiële steun van de Week 
van de Nederlandse Missionaris, zodat 
zij zich kunnen blijven inzetten voor de 
meest kwetsbaren. Gesterkt door deze 
uiting van solidariteit, zetten zij zich met 
overgave in voor anderen. In een jaarlijkse 
campagne brengen zij het missiewerk 
onder de aandacht bij de parochies 
en andere belangstellenden.  Met 
het organiseren van de collecte in uw 
parochie maakt u het belangrijke werk 
van de Nederlandse missionarissen en 
missionair werkers mede mogelijk. Uw 
steun is onmisbaar. De WNM hoopt van 
harte op uw inzet en betrokkenheid en 
ondersteunt u graag waar nodig. Caritas 
ondersteunt dit initiatief van harte.

Toelichtingen bij 
caritascollectes 2023

5 maart en 2 april 2023. 

Toelichtingen bij 
caritascollectes 2023

ziekengroepen/85+ groep. 

CARITAS, DE GROTE 
ONBEKENDE?

Er is door het bisdom Breda een nieuw 
beleid uitgezet. Dat beleid heet ‘de 
missionaire parochie”. In dat beleid gaat 
het er om, om als kerk meer naar buiten 
te treden. De bisschop wil van caritas 
/ diaconie een van de  speerpunten 
maken. Naast leerling/getuige van Jezus 
zijn, betekent dat meer samenwerken, 
collegialiteit, vorming en het starten 
van vernieuwende activiteiten. 
Barmhartigheid is van groot belang voor 
de hervorming van de Kerk van het 
bisdom Breda.

In dit nieuwe beleid past dat Caritas niet 
alleen een zaak is van werkgroepen en 
PCI-bestuur, maar van heel de parochie. 
Hier komt de belangrijkste opdracht: 
Hoe maken wij samen, de gehele 
parochie, meer diaconaal? Daarom is er in 
december 2022 een bijeenkomst geweest 
van de caritas- en parochiebesturen van 
Zeeuws-Vlaanderen, onder leiding van 
diaken Vincent de Haas en de nieuwe 
medewerker van caritas in ons bisdom 
Jos de Kreek. 

Vraagstelling hierbij was: Wat doet 
caritas en wat zijn de doelstellingen? 
Waarvoor kun je terecht bij caritas? Wat 
is de Bijbelse context?
Over het algemeen kun je zeggen 
dat caritas gedreven wordt door zijn 
doelstelling om armoede wereldwijd uit 
te bannen en menselijke waardigheid 
te herstellen en rechtvaardigheid te 
bevorderen. Caritas wil een antwoord 
geven op hulpvragen van de medemens 
d.m.v. het noodfonds, de vasten- en 
adventsactie en op allerlei andere 
manieren. Dit kan door samenwerking 
met sociale partners, kerkelijke partners 
(oecumenisch), door goede doelen te 
steunen dichtbij en veraf. Door collectes 
en inzamelingsacties en vastenwinkels 
proberen we aan middelen te komen, 
die we hiervoor inzetten. Bovenal 
hebben we behoefte aan samenwerking 
in het bestrijden van armoede en 
ongerechtigheid. We hebben daarvoor 
mensen nodig die hun schouders hier 
onder willen zetten vanuit christelijke 
bevlogenheid en barmhartigheid.

Hoe nu verder? Wij onderzoeken 
hoe we caritas tot ieders verbeelding 
kunnen laten spreken en mensen 
kunnen oproepen deel te nemen aan dit 
missionaire proces

KERKELIJKE 
DIENSTVERLENING 

EN CARITAS
De kosten voor de 
kerkelijke dienstverlening 
stijgen dit jaar met 
maar liefst met 10%.
Dit komt doordat de 
geldontwaarding (inflatie) 
vorig jaar enorm is 
gestegen. Ieder merkt 
dat behoorlijk in zijn eigen huishouding.
Daarnaast is besloten om bij de berekening van 
de kosten geen rekening meer te houden met 
de in het verleden betaalde Parochiebijdrage. 
Deze nieuwe regeling gaat ook dit jaar 
in. Een slechter moment is niet denkbaar.
Door deze 2 factoren wordt het voor sommige 
gezinnen niet meer mogelijk om nog van een 
bepaalde kerkelijke dienst gebruik te maken. 
Maar dat kan nooit de bedoeling zijn!
Mocht u in een dergelijke situatie dreigen te 
belanden, schroom dan niet om contact op te 
nemen met de pastor, die over uw zaak gaat.
U kunt ook contact opnemen met de Caritas 
van de Elisabethparochie. Deze is bereikbaar 
via het secretariaat en dat is Freddy Janssens. 
Hij is bereikbaar op het e-mailadres 
freddyjanssens@zeelandnet.nl.
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DUIDELIJKHEID TARIEVEN SACRAMENTEN  
(DOOP, EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL)

Inmiddels is het duidelijk geworden hoe om te gaan met de andere 
sacramenten (doop, eerste communie en vormsel). Er wordt hier een 
gezinsbijdrage ad € 156,- voor gevraagd, ongeacht het aantal van 
deze sacramenten in een jaar. Stel dat er uit één gezin in 2023 een 
doop en eerste communie wordt gedaan, dan betaalt men in totaal 
een gezinsbijdrage ad € 156,-. Deze gezinsbijdrage staat los van de 
parochiebijdrage. De parochiebijdrage (Actie Kerkbalans) hebben we 
hard nodig om andere kosten zoals de kerken en het pastoraal team 
te kunnen betalen.
Mocht de bijdrage voor u financieel niet haalbaar zijn? Geef dat aan 
bij de pastor, dan zoeken wij voor een oplossing. Dit mag nooit een 
reden zijn om de sacramenten niet te ontvangen. 

Tarieven 2023
Huwelijks-  of uitvaartviering € 690  
Doop, eerste communie en vormsel € 156 (gezinsbijdrage) 
Jubileumviering € 345 
Viering in crematorium of begraafplaats  
zonder voorafgaande viering  
(inclusief stipendiatoeslag)  € 690, 
Stipendium € 12,-  
Advies parochiebijdrage 1% van uw inkomen,  
voor minimuminkomens € 156,- / jaar

Actie Kerkbalans 2023
Inmiddels is het startsein voor de Actie Kerkbalans gegeven. Door 
de Actie Kerkbalans willen we onze parochie gezond maken en 
houden. Met deze actie willen we dat de kerk als instituut in balans 
komt. Helaas hebben we al veel jaren achtereen meer uitgaven dan 
inkomsten, waardoor we in onbalans zijn geraakt. Hierdoor moeten 
we als parochiebestuur de broekriem steeds strakker aantrekken. 
Om de vele activiteiten in de kerk en in de parochie vol te kunnen 

blijven houden, dan is een vaste vrijwillige bijdrage van alle gelovigen 
noodzakelijk. Het bisdom Breda heeft een richtbedrag vastgesteld  
van 1% van uw inkomen met een minimum van  € 156,- per jaar. 
Mogen we dit jaar ook weer op u rekenen?

Periodiek gift
Wilt u het schenken fiscaal aantrekkelijker maken, kies dan voor 
een periodieke gift. Hierdoor is er geen drempel van 1% meer van 
toepassing en kunt u de gift geheel aftrekken. Afhankelijk van uw 
leeftijd en inkomen kan dit voordeel oplopen tot 49,5%. 

Wanneer is een gift een periodieke gift?
Uw gift is een periodieke gift als:
• de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
• u conform de overeenkomst regelmatig (minstens een keer per 

jaar) de bedragen overmaakt;
• deze bedragen steeds even hoog zijn;
• u deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt;
• de begunstigde (de Elisabeth-parochie) geen tegenprestatie levert 

voor de gift. Begunstigde dient wel een ANBI doel te zijn, en dit 
is de Elisabeth-parochie. 

• 
Wilt u hier meer informatie over, neem dan gerust contact met 
mij of onze kasbeheerders op. Wij helpen u er graag mee door het 
papierwerk van u over te nemen. 

Marco Veer
Penningmeester Elisabeth-parochie
penningmeester@eparochie.nl

Hieronder de voorlopige totalen per geloofsgemeenschap op 
31-12-2022  van de kerkbijdrage. 

KANSFONDS PAKT UIT!
Het Kansfonds heeft besloten om een eenmalige donatie 
te verstrekken om in Zeeuws-Vlaanderen financieel bij te 
springen bij alleenstaanden of gezinnen in acute nood. Vanuit 
de 3 Caritasbesturen in Zeeuws-Vlaanderen is er al wat langer 
contact met een van de grotere vermogensfondsen in ons land 
en wel met het Kansfonds, dat nu dus ook de noden in Zeeuws-
Vlaanderen onderkent. Voor het bereiken en benaderen van de 
doelgroep doet het Kansfonds een beroep op de Caritasbesturen.

De besteding kan divers zijn. Bijvoorbeeld: een gift in contanten, 
waardebonnen, warme dekens, betalen van een rekening, een 
maand huur voor mensen in armoede en voor specifiek niet 
gedocumenteerde personen.
De besteding van de donatie moet snel gebeuren en wel 
onmiddellijk met een uiterste uitloop tot eind mei 2023.

De 3 Caritasbesturen in Zeeuws-Vlaanderen nodigen diaconieën 
en charitatieve instellingen uit om mee te doen aan deze unieke 
kans om mensen extra te ondersteunen vanuit een royaal budget. 
De Caritasinstellingen bepalen zelf op basis van de door het 
Kansfonds gestelde criteria of een hulpvraag gehonoreerd kan 
worden. Aanspraken op deze voorziening kunnen ingediend 
worden via de lokale diaconieën of Caritasbesturen. De aanvraag 
dient een korte toelichting te bevatten van de concrete hulpvraag. 
De Caritas voor onze parochie is bereikbaar via de secretaris en 
dat is Freddy Janssens. 
Het e-mailadres is freddyjanssens@zeelandnet.nl.

Ontvangen parochiebijdragen per 31-12-2022 
H. Gregorius de Grote, Axel 13.856,95
H. Maria Hemelvaart, Philippine 15.956,69
H. Maria Hemelvaart, Sas van Gent 15.645,29
H. Antonius van Padua, Sluiskil 6.469,48
H. Maria Visitatie, Westdorpe 5.773,00
H. Maria Hemelvaart, Zuiddorpe 4.799,25
Emmaus, Terneuzen 61.626,82
Eindtotaal 124.127,48
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5 maart en 2 april 2023. 
Vastenactie 2023.
Ook dit jaar wordt de Vastenactie weer 
gehouden voor het project Sibusiso. De 
familie Hammer  uit Terneuzen heeft dit 
project in 2002 opgestart in Tanzania. De 
hulpverlening van het Sibusiso centrum 
is gericht op kinderen in de leeftijd van      
0 tot 18 jaar met een verstandelijke en 
lichamelijke beperking. De kinderen 
worden gedurende een periode van 
minimaal drie weken tot maximaal zes 
maanden opgenomen en worden intensief 
begeleid. Na deze periode gaan ze weer 
naar huis of worden ze geplaatst binnen 
een voorziening. Tijdens het verblijf op het 
centrum staat niet alleen het kind, maar 
staan ook de ouders centraal. Om dit werk 
in stand te houden vraagt caritas vandaag 
uw solidariteit. Hartelijk dank.

• • •

16 april 2023. Zieken en 
ouderen.

In onze parochie zijn verschillende 
werkgroepen actief die aandacht 
schenken aan de ouderen en zieken. Dat 
gebeurt op verschillende manieren: een 
kaartje of presentje bij een bijzondere 
gelegenheid, zoals een verjaardag of een 
jubileum;  samen Nieuwjaar vieren, 
samen Pasen vieren, een bezoekje aan 
huis; aandacht voor het verdriet van 
de weduwe of weduwnaar, of zomaar 
een gezellige 85+ middag. Activiteiten 
die door de ouderen en zieken heel erg 
worden gewaardeerd. Uiteraard brengen 
deze activiteiten kosten met zich mee. 
Uw bijdrage hieraan wordt zeer op 
prijs gesteld. Hartelijk dank namens de 
ziekengroepen/85+ groep. 

7 mei 2023. Nederlandse 
Missionarissen. 
Elke dag opnieuw gaan honderden 
Nederlandse missionarissen en missionair 
werkers wereldwijd de strijd aan tegen 
onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij 
rekenen op financiële steun van de Week 
van de Nederlandse Missionaris, zodat 
zij zich kunnen blijven inzetten voor de 
meest kwetsbaren. Gesterkt door deze 
uiting van solidariteit, zetten zij zich met 
overgave in voor anderen. In een jaarlijkse 
campagne brengen zij het missiewerk 
onder de aandacht bij de parochies 
en andere belangstellenden.  Met 
het organiseren van de collecte in uw 
parochie maakt u het belangrijke werk 
van de Nederlandse missionarissen en 
missionair werkers mede mogelijk. Uw 
steun is onmisbaar. De WNM hoopt van 
harte op uw inzet en betrokkenheid en 
ondersteunt u graag waar nodig. Caritas 
ondersteunt dit initiatief van harte.

Toelichtingen bij 
caritascollectes 2023

5 maart en 2 april 2023. 

Toelichtingen bij 
caritascollectes 2023

ziekengroepen/85+ groep. 

CARITAS, DE GROTE 
ONBEKENDE?

Er is door het bisdom Breda een nieuw 
beleid uitgezet. Dat beleid heet ‘de 
missionaire parochie”. In dat beleid gaat 
het er om, om als kerk meer naar buiten 
te treden. De bisschop wil van caritas 
/ diaconie een van de  speerpunten 
maken. Naast leerling/getuige van Jezus 
zijn, betekent dat meer samenwerken, 
collegialiteit, vorming en het starten 
van vernieuwende activiteiten. 
Barmhartigheid is van groot belang voor 
de hervorming van de Kerk van het 
bisdom Breda.

In dit nieuwe beleid past dat Caritas niet 
alleen een zaak is van werkgroepen en 
PCI-bestuur, maar van heel de parochie. 
Hier komt de belangrijkste opdracht: 
Hoe maken wij samen, de gehele 
parochie, meer diaconaal? Daarom is er in 
december 2022 een bijeenkomst geweest 
van de caritas- en parochiebesturen van 
Zeeuws-Vlaanderen, onder leiding van 
diaken Vincent de Haas en de nieuwe 
medewerker van caritas in ons bisdom 
Jos de Kreek. 

Vraagstelling hierbij was: Wat doet 
caritas en wat zijn de doelstellingen? 
Waarvoor kun je terecht bij caritas? Wat 
is de Bijbelse context?
Over het algemeen kun je zeggen 
dat caritas gedreven wordt door zijn 
doelstelling om armoede wereldwijd uit 
te bannen en menselijke waardigheid 
te herstellen en rechtvaardigheid te 
bevorderen. Caritas wil een antwoord 
geven op hulpvragen van de medemens 
d.m.v. het noodfonds, de vasten- en 
adventsactie en op allerlei andere 
manieren. Dit kan door samenwerking 
met sociale partners, kerkelijke partners 
(oecumenisch), door goede doelen te 
steunen dichtbij en veraf. Door collectes 
en inzamelingsacties en vastenwinkels 
proberen we aan middelen te komen, 
die we hiervoor inzetten. Bovenal 
hebben we behoefte aan samenwerking 
in het bestrijden van armoede en 
ongerechtigheid. We hebben daarvoor 
mensen nodig die hun schouders hier 
onder willen zetten vanuit christelijke 
bevlogenheid en barmhartigheid.

Hoe nu verder? Wij onderzoeken 
hoe we caritas tot ieders verbeelding 
kunnen laten spreken en mensen 
kunnen oproepen deel te nemen aan dit 
missionaire proces

KERKELIJKE 
DIENSTVERLENING 

EN CARITAS
De kosten voor de 
kerkelijke dienstverlening 
stijgen dit jaar met 
maar liefst met 10%.
Dit komt doordat de 
geldontwaarding (inflatie) 
vorig jaar enorm is 
gestegen. Ieder merkt 
dat behoorlijk in zijn eigen huishouding.
Daarnaast is besloten om bij de berekening van 
de kosten geen rekening meer te houden met 
de in het verleden betaalde Parochiebijdrage. 
Deze nieuwe regeling gaat ook dit jaar 
in. Een slechter moment is niet denkbaar.
Door deze 2 factoren wordt het voor sommige 
gezinnen niet meer mogelijk om nog van een 
bepaalde kerkelijke dienst gebruik te maken. 
Maar dat kan nooit de bedoeling zijn!
Mocht u in een dergelijke situatie dreigen te 
belanden, schroom dan niet om contact op te 
nemen met de pastor, die over uw zaak gaat.
U kunt ook contact opnemen met de Caritas 
van de Elisabethparochie. Deze is bereikbaar 
via het secretariaat en dat is Freddy Janssens. 
Hij is bereikbaar op het e-mailadres 
freddyjanssens@zeelandnet.nl.



12 - Regioblad

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

HERDERTJESTOCHT 
2022

We willen toch nog even achterom kijken 
naar de Herdertjestocht die nog vers in het 
geheugen ligt bij veel mensen. Er was weer 
hard gewerkt door een groep vanuit de 
katholieke, hervormde en gereformeerde 
kerken in Axel.
Het weer beloofde niet veel goeds, maar 
desondanks werd het een prachtige tocht 
met als einddoel het restaurant van de 
Vurssche. Het is heel fijn dat niet alleen 
kleine kinderen het een feest vonden, maar 
ook veel bewoners van de Vurssche. Zij 
genoten van de 2 ezels, van Jozef en Maria 
en het prachtige pasgeboren kindje.
Hopelijk volgend jaar weer!!!

RIA DE CLERCK PASTORAAL ASSISTENTE WERKZAAM IN ZUIDOOST

Van oktober 2019 tot mei 2022 volgde 
Ria de cursus pastoraal assistent. In 2 
jaar de basiscursus, aangevuld met een 
verdiepingsjaar. Het was een stevige cursus 
bestaande uit 6 modules: geloofsverdieping, 
pastorale gespreksvoering catechetiek en 
initiatie sacramenten, getijdengebed en 
bezinningsdag, sociale leer van de kerk 
inclusief Caritas en structuur van de parochie 
en kerkopbouw. Ria is erg trots op deze hele 
praktische opleiding en heeft dit traject 
afgerond met een diploma.

Ze vindt dat de missionaire kerk de kerk 
van de toekomst is. Hierin staan het samen 
kerk zijn, binding en samenwerken centraal. 
Dit is niet de weg van de minste weerstand. 
Samen-kerk-zijn is eigenlijk een werkwoord.  
We zoeken houvast bij elkaar en in ons 

geloof. Hier ligt een taak voor 
ons allen als parochianen en 

voor het pastorale team 
in het bijzonder. We 
moeten elkaar vast-
houden. De huidige 
tijd met kerksluitin-
gen en minder men-
sen in de kerk bij de 

vieringen geeft uitda-
gingen voor ons allen.

Zo’n 20 jaar geleden 
deed ze steeds 

vaker vrijwil-
ligerswerk in 

de parochie in Overslag. Daarvoor  volgde 
Ria cursussen bij het bisdom Gent en was 
ze vrijwilligster in de kerk van Overslag. Ze 
was gebedsleidster, waarvoor cursus gevolgd 
werd in Aalter. Tegenwoordig is Ria lid van 
het Caritasbestuur  in Overslag. Deze Caritas 
was vroeger verbonden aan deze Belgische 
kerk, maar was een Nederlandse Caritas. 
Toen toch nog vrij onverwacht besloten werd 
dat de kerk van Overslag gesloten zou wor-
den, meldde Ria zich aan bij de E-parochie 
in de kern zuidoost. Sinds 3 jaar (juli 2019) 
is de kerk in Overslag gesloten. De Caritas 
in Overslag is nog wel zelfstandig gebleven. 

Ria was mantelzorger voor haar drie ooms 
en haar moeder. Ze is dankbaar en blij dat 
ze dit heeft mogen en kunnen doen. Sinds 
haar moeder verhuisde naar ‘t Verlaet in 
Westdorpe, werd Ria daar, naast vrijwilligster, 
ook nauw betrokken bij de wekelijkse 
vieringen. Ze vindt het werken in ‘t Verlaet 
mooi en dankbaar werk. Steeds ervaart Ria 
veel dankbaarheid door de bewoners, of 
het nu is bij de vieringen, het communie 
brengen op de kamers, of het werk in de 
beautysalon; de mensen verwachten haar. 
Alle aandacht voor hen als mens, daarvan zie 
je de mensen genieten.

Met de cursus die Ria gevolgd heeft als 
pastoraal assistente, heeft ze nog meer 
gereedschap in handen gekregen om de 
mensen in de Redoute, ‘t Verlaet en in de 

kerk te Zuiddorpe te ondersteunen in het 
beleven van hun geloof. Ze is lector, lid van 
de liturgiegroep en duizendpoot in de eerder 
genoemde verpleeghuizen. 

Ria heeft meegemaakt dat zo ontheemd 
raakte toen de kerk in Overslag dicht ging. 
Zij is goed terecht gekomen in Zuiddorpe, 
maar ziet tegelijk ook dat vele dorpsgenoten 
de weg naar de kerk verloren zijn. Ook 
in Zuiddorpe krimpen de aantallen 
kerkbezoekers. Als er iets tegen deze krimp 
te doen is, dan wil ze haar schouders er 
onder zetten. De kerk moet iets zijn van 
de geloofsgemeenschap onder leiding van 
het pastorale team die de mensen weet te 
motiveren en enthousiasmeren door goede 
verhalen en daden.

We hebben lang en indringend een mooi 
gesprek gehad. We konden diep doorspreken. 
We waren in gesprek, terwijl haar man zijn 
bardienst draaide in de soos te Wachtebeke. 
De grens van België en Nederland loopt 
dwars door haar leven. Het liefst pakt ze het 
beste van beide landen. Haar man geeft haar 
de ruimte. Daardoor kon ze in het verleden 
ook fietsen naar Santiago de la Compostella 
en met de fiets op bedevaart naar Rome. Ria 
en het geloof, ze horen bij elkaar. 

Ria, bedankt voor dit mooie gesprek.

Jos oude Kempers

ons allen als parochianen en 
voor het pastorale team 

in het bijzonder. We 
moeten elkaar vast-
houden. De huidige 
tijd met kerksluitin-
gen en minder men-
sen in de kerk bij de 

vieringen geeft uitda-
gingen voor ons allen.

Zo’n 20 jaar geleden 
deed ze steeds 

VASTENZAKJES IN DE KERK

Veel jaren geleden was het hier in Zuiddorpe en Axel de 
goede gewoonte dat de vastenzakjes bij de mensen thuis 
werden gebracht en later weer opgehaald. Door een 
sterke daling van het aantal vrijwilligers is hier jammer 
genoeg een eind aan gekomen.
In samenspraak met de PKC is nu besloten om deze zakjes tijdens de 
vastentijd na de zondagsvieringen uit te delen. Thuis kan dan een mooie bijdrage 
in het zakje gedaan worden en dit kan later in de Kerk van Zuiddorpe in de daarvoor 
bestemde bus gedaan worden.

Help ons om een bijna vergeten goede gewoonte weer op te pakken. Het kan een 
welkome extra gift zijn voor het project Sibusiso. In de kern Westdorpe worden de 
zakjes nog bij de mensen thuis afgeleverd.

Alvast hartelijk dank 
voor uw mooie bijdrage

Conrad van Waes, Graafjansdijk B31, 4554 CB Westdorpe  T 06 14045066  E conrad@zeelandnet.nlConrad van Waes, Graafjansdijk B31, 4554 CB Westdorpe  T 06 14045066  E conrad@zeelandnet.nlConrad van Waes, Graafjansdijk B31, 4554 CB Westdorpe  T 06 14045066  E conrad@zeelandnet.nlConrad van Waes, Graafjansdijk B31, 4554 CB Westdorpe  T 06 14045066  E conrad@zeelandnet.nl
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KAPEL IN DE KIRKE  
WESTDORPE

In de tijd rond Kerst hebben we bij de kapel veel bezoekers geteld.  
Uiteraard zijn we er heel blij mee, vooral omdat er ook veel 
kinderen met hun ouders kwamen om een kaarsje op te steken 
bij het stalletje. Ook nu komen er wekelijks mensen een kaarsje 
opsteken. De kapel leeft onder de Westdorpenaren. 

F. Diericx

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

KOFFIE MET GEBAK  
IN DE VASTENTIJD

We willen graag weer starten met koffie en gebak na de zondagsdienst 
in de kerk in Zuiddorpe. In verband met corona kon het een paar 
jaar niet doorgaan, maar we willen graag de draad weer oppakken.

Bij toerbeurt wordt door een vrijwilliger cake of taart gebakken 
(kosteloos). Daar kunnen de kerkgangers na de viering lekker van 
smullen met een kopje koffie of thee. In de vastentijd is dit echter 
niet gratis, maar enkel tegen betaling. De opbrengst gaat ook naar 
Sibusiso.

Vrijwilligers die 
willen bakken, 
kunnen contact 
opnemen met 
Rita Pollet of 
Carlien Goense.

HET BENEFIETCONCERT 2023
Het lijkt nu nog ver weg, maar toch… schrijf de datum maar 
vast in uw agenda. Want op vrijdag 31 maart om 19.30 uur barst 
de kerk in Zuiddorpe weer uit haar voegen door al het muzikaal 
“geweld” dat daar gaat optreden. Het draaiboek is nog niet rond, 
maar er zijn al verschillende inschrijvingen binnen. Komt dat 
door het grote succes van vorig jaar? Wij weten het niet, maar 
wel weten we dat het vorig jaar een echt feest was. Dat willen we 
natuurlijk weer evenaren. 

Dit jaar werken we nog een keer voor het goede doel van meneer 
(dokter) en mevrouw Hammer; Sibusiso. We hebben mevrouw 
Hammer bereid gevonden om bij aanvang van de avond iets meer 
te vertellen over het mooie project dat zij en haar man in Tanzania 
hebben opgestart.

Graag willen we al een tipje van de sluier oplichten over de 
optredens: we hebben weer 2 prachtige koren die gaan zingen, er 
komt een hele jonge pianiste van 8 jaar en nog een jonge pianist 
en er is tijd voor komedie. Voor elk wat wils dus. Natuurlijk is 
er nog veel meer aan optredens, maar we willen nog niet alles 
verklappen. De toegang is gratis, wel mag het publiek aan het 
einde van de optredens een vrijwillige bijdrage geven. Voor koffie, 
thee, limonade en wat lekkers zoeken we weer een paar goede 
sponsoren, zodat we geen onkosten hebben.

Dus, mensen, kom genieten op vrijdag 31 maart. Reserveren is 
niet nodig. Tot ziens in de kerk in Zuiddorpe.

De werkgroep Benefietconcert; 
Sabine en Rita
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Parochiekern zuid-oost
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HERDERTJESTOCHT 
2022

We willen toch nog even achterom kijken 
naar de Herdertjestocht die nog vers in het 
geheugen ligt bij veel mensen. Er was weer 
hard gewerkt door een groep vanuit de 
katholieke, hervormde en gereformeerde 
kerken in Axel.
Het weer beloofde niet veel goeds, maar 
desondanks werd het een prachtige tocht 
met als einddoel het restaurant van de 
Vurssche. Het is heel fijn dat niet alleen 
kleine kinderen het een feest vonden, maar 
ook veel bewoners van de Vurssche. Zij 
genoten van de 2 ezels, van Jozef en Maria 
en het prachtige pasgeboren kindje.
Hopelijk volgend jaar weer!!!

RIA DE CLERCK PASTORAAL ASSISTENTE WERKZAAM IN ZUIDOOST

Van oktober 2019 tot mei 2022 volgde 
Ria de cursus pastoraal assistent. In 2 
jaar de basiscursus, aangevuld met een 
verdiepingsjaar. Het was een stevige cursus 
bestaande uit 6 modules: geloofsverdieping, 
pastorale gespreksvoering catechetiek en 
initiatie sacramenten, getijdengebed en 
bezinningsdag, sociale leer van de kerk 
inclusief Caritas en structuur van de parochie 
en kerkopbouw. Ria is erg trots op deze hele 
praktische opleiding en heeft dit traject 
afgerond met een diploma.

Ze vindt dat de missionaire kerk de kerk 
van de toekomst is. Hierin staan het samen 
kerk zijn, binding en samenwerken centraal. 
Dit is niet de weg van de minste weerstand. 
Samen-kerk-zijn is eigenlijk een werkwoord.  
We zoeken houvast bij elkaar en in ons 

geloof. Hier ligt een taak voor 
ons allen als parochianen en 

voor het pastorale team 
in het bijzonder. We 
moeten elkaar vast-
houden. De huidige 
tijd met kerksluitin-
gen en minder men-
sen in de kerk bij de 

vieringen geeft uitda-
gingen voor ons allen.

Zo’n 20 jaar geleden 
deed ze steeds 

vaker vrijwil-
ligerswerk in 

de parochie in Overslag. Daarvoor  volgde 
Ria cursussen bij het bisdom Gent en was 
ze vrijwilligster in de kerk van Overslag. Ze 
was gebedsleidster, waarvoor cursus gevolgd 
werd in Aalter. Tegenwoordig is Ria lid van 
het Caritasbestuur  in Overslag. Deze Caritas 
was vroeger verbonden aan deze Belgische 
kerk, maar was een Nederlandse Caritas. 
Toen toch nog vrij onverwacht besloten werd 
dat de kerk van Overslag gesloten zou wor-
den, meldde Ria zich aan bij de E-parochie 
in de kern zuidoost. Sinds 3 jaar (juli 2019) 
is de kerk in Overslag gesloten. De Caritas 
in Overslag is nog wel zelfstandig gebleven. 

Ria was mantelzorger voor haar drie ooms 
en haar moeder. Ze is dankbaar en blij dat 
ze dit heeft mogen en kunnen doen. Sinds 
haar moeder verhuisde naar ‘t Verlaet in 
Westdorpe, werd Ria daar, naast vrijwilligster, 
ook nauw betrokken bij de wekelijkse 
vieringen. Ze vindt het werken in ‘t Verlaet 
mooi en dankbaar werk. Steeds ervaart Ria 
veel dankbaarheid door de bewoners, of 
het nu is bij de vieringen, het communie 
brengen op de kamers, of het werk in de 
beautysalon; de mensen verwachten haar. 
Alle aandacht voor hen als mens, daarvan zie 
je de mensen genieten.

Met de cursus die Ria gevolgd heeft als 
pastoraal assistente, heeft ze nog meer 
gereedschap in handen gekregen om de 
mensen in de Redoute, ‘t Verlaet en in de 

kerk te Zuiddorpe te ondersteunen in het 
beleven van hun geloof. Ze is lector, lid van 
de liturgiegroep en duizendpoot in de eerder 
genoemde verpleeghuizen. 

Ria heeft meegemaakt dat zo ontheemd 
raakte toen de kerk in Overslag dicht ging. 
Zij is goed terecht gekomen in Zuiddorpe, 
maar ziet tegelijk ook dat vele dorpsgenoten 
de weg naar de kerk verloren zijn. Ook 
in Zuiddorpe krimpen de aantallen 
kerkbezoekers. Als er iets tegen deze krimp 
te doen is, dan wil ze haar schouders er 
onder zetten. De kerk moet iets zijn van 
de geloofsgemeenschap onder leiding van 
het pastorale team die de mensen weet te 
motiveren en enthousiasmeren door goede 
verhalen en daden.

We hebben lang en indringend een mooi 
gesprek gehad. We konden diep doorspreken. 
We waren in gesprek, terwijl haar man zijn 
bardienst draaide in de soos te Wachtebeke. 
De grens van België en Nederland loopt 
dwars door haar leven. Het liefst pakt ze het 
beste van beide landen. Haar man geeft haar 
de ruimte. Daardoor kon ze in het verleden 
ook fietsen naar Santiago de la Compostella 
en met de fiets op bedevaart naar Rome. Ria 
en het geloof, ze horen bij elkaar. 

Ria, bedankt voor dit mooie gesprek.

Jos oude Kempers

ons allen als parochianen en 
voor het pastorale team 

in het bijzonder. We 
moeten elkaar vast-
houden. De huidige 
tijd met kerksluitin-
gen en minder men-
sen in de kerk bij de 

vieringen geeft uitda-
gingen voor ons allen.

Zo’n 20 jaar geleden 
deed ze steeds 

VASTENZAKJES IN DE KERK

Veel jaren geleden was het hier in Zuiddorpe en Axel de 
goede gewoonte dat de vastenzakjes bij de mensen thuis 
werden gebracht en later weer opgehaald. Door een 
sterke daling van het aantal vrijwilligers is hier jammer 
genoeg een eind aan gekomen.
In samenspraak met de PKC is nu besloten om deze zakjes tijdens de 
vastentijd na de zondagsvieringen uit te delen. Thuis kan dan een mooie bijdrage 
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Parochiekern zuid-west
Secretaris, Kennedystraat 6, 4551 TW Sas van Gent T. 0115-461001 E. freddyjanssens@zeelandnet.nl

NU OOK EEN 
URNENZERKJE 

PLAATSEN OP DE 
R.K. BEGRAAFPLAATS 

IN PHILIPPINE
Op onze begraafplaats is er keuze voor 
het begraven van de overledene en na 
crematie kan de urn in een urnenmuur 
geplaatst worden. Na voorbeeld op 
enkele andere begraafplaatsen, zoals op 
Koewacht is er nu ook de mogelijkheid 
voor het plaatsen van een zerkje, waar 
de urn of urnen geplaatst kunnen 
worden. Natuursteenbedrijf Hamelink 
in Terneuzen kan dat realiseren. De 
prijs in gepolijst Jasberg marmer van 
hoofdzakelijk 5 cm dik bedraagt € 
638, inclusief btw en plaatsing. De 
belettering en eventueel een foto zit 
daar niet bij. De grafrechten voor 20 
jaar bedragen € 325 en € 180 voor het 
bijzetten van de urn, dit alles volgens het 
prijspeil van 2022. 

Het zerkje wordt niet voorzien van een 
afdekplaat op de grond, zodat eenvoudig 
de urn en eventueel later een 2e urn 
geplaatst kan worden door bijvoorbeeld 
het schuin boren van een gat. In het 
gat wordt de urn geplaatst en wordt het 
gat gedicht met grond. De afwerking 
kan met keitjes naar eigen keuze. Op 
bijgaande foto is te zien hoe het dan in 
de praktijk is.

UITVOERING LESSONS AND CAROLS 2022
Het is al meer dan 25 jaar de gewoonte 
om kort voor Kerstmis een uitvoering te 
verzorgen van Lessons and Carols in Sas van 
Gent. Pastor Erpelink heeft dat, zolang zijn 
gezondheid dat toeliet, georganiseerd. In 
2021 moesten we kort voor de uitvoering 
van Lessons and Carols besluiten om het 
niet te laten doorgaan. De vele beperkingen 
vanwege de vele besmettingen met het 
coronavirus waren de oorzaak. In het najaar 
van 2022 waren er nog wel besmettingen, 
maar veel minder dan in 2021 en ook de 
gevolgen waren beduidend milder. 

We begonnen met de voorbereidingen: 
het verspreiden van de posters, het bekend 
maken van de uitvoering op zondag 18 
december, de taken in de kerk werden 
verdeeld en het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor 

repeteerde de liederen. Alles was gereed, 
maar het weerbericht was verontrustend met 
gladheid vanaf de namiddag. Verscheidene, 
min of meer vaste bezoekers waagden de 
rit naar Philippine en terug niet. Ook het 
koor kampte hiermee en er waren ook 
ziekmeldingen. Maar, we kunnen terugkijken 
op een zeer mooie en sfeervolle uitvoering, 
zoals we dat gewend waren: mooie lezingen, 
afgewisseld met pakkende liederen met 
professionele begeleiding op het orgel en de 
piano. Voor het eerst was er ook een dominee 
als voorganger. Het was lekker warm in de 
kerk en de collecte bracht een zeer mooi 
bedrag op, zodat daarmee een deel van kosten 
betaald konden worden. Dank aan ieder die 
heeft bijgedragen. Hopelijk kunnen we dit 
jaar ook weer de uitvoering organiseren met 
betere weersomstandigheden.

VERKOOP KAARSEN 
AMNESTY WEER SUCCES

De verkoop van kaarsen, servetten en kaarten 
ten bate van Amnesty International tijdens de 
Adventzondagen en Lessons & Carols in de 
Parochiekerk van Philippine heeft in totaal € 498,10 
opgeleverd. In de Parochiekerk van Terneuzen is voor 
€ 220 verkocht. Iedereen die hieraan zijn steentje heeft 
bijgedragen: Zeer hartelijk bedankt!

Clara Schuman, Marieke Coppejans 
en Jeanine de Maat.
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Parochiekern noord
Secretaris Inge Zijlstra, 

Postadres: Koninginnestraat 6, 4551 CJ Westdorpe. Tel. 0115-691294 / 06-20189140, 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

SINT NICOLAAS 
BIJ 85+ GROEP

Op donderdag 1 december heeft de 85+ groep het 
Sinterklaasfeest gevierd. In afwachting van de Sint hebben 
we eerst koffie gedronken met wat lekkers erbij en toen 
maar afwachten wanneer hij kwam. Sint was in de 
problemen gekomen want hij was delen van zijn kostuum 
kwijtgeraakt en het pak van Zwarte Piet. Dus het was maar 
afwachten geblazen. 
  
Uiteindelijk kwam hij in alternatief gekleed waar we erg om 
moesten lachen allemaal. Staf was plots een wandelstok, de 
mijter had hij even gauw laten maken bij de kinderopvang, 
pruik en baard waren ook kwijt en zwarte Piet kwam ook 
alternatief tevoorschijn. Maar gelachen dat we hebben want 
de mijter was wel een beetje groot uitgevallen deze keer. 
  
Sint had nog wat te vertellen tegen een paar mensen en 
het uitreiken van de kadootjes vertrokken ze weer. Voor 
iedere 85 + er was er een lekkere chocolade letter en allerlei 
traktaties. 
  
Kortom het was weer een geslaagde middag geworden en 
nu op naar het Carnaval op 16 februari!

JUBILEUM IRENE VAN DRIEL

Tijdens een drukbezochte 
eucharistieviering op 22 januari 
j.l. in de Emmaüskerk is bij Irene 
van Driel de Gregoriuspenning 
opgespeld door medekoorlid Irene 
Ysebaert en de daarbij behorende 
oorkonde uitgereikt. Dit met name 
voor haar koorlidmaatschap van 
ruim 40 jaar. In 1981 startte Irene 
bij de alten van het Gemengd Koor 
van de parochie van De Verrezen 
Christus aan de Bellamystraat in 
Terneuzen, bij pastoor Leo Heynen 
en dirigent Theo van den Berg. Er 
waren toen, na korte tijd, meer dan 
55 koorleden! Irene werd toen ook 
gevraagd of ze bestuurslid wilde 
zijn en in de hoedanigheid van 
secretaris heeft ze 3 of 4 voorzitters 
“versleten”.

Ceciliafeesten met koud buffet met 
de club van Mieke Bliek in de 
Opstandingskerk en kort daarna 
meestal het verjaardagsfeest van 
pastoor Leo Heynen. Dan werd 
menige voordracht, bingo en 
feestzang twee keer uitgevoerd! 

Koorreis naar Amsterdam en daar 
zingen in de kerk van “De Stad 
Gods”, daarna naar OLH Op 
Zolder waar het “Pater Noster” 
gezongen werd. Koorzang in 
Westmalle en eten bij “De Boer 
van Zoersel”. Zingen in de Sint 
Servaes te Maastricht, geregeld 
door de zus van Irene.

Aanvankelijk stond alles onder 
begeleiding van organist Annie 
Lagerweij, later Kia Wijnstra. 
Menig koorlid heeft echter na lange 
tijd af moeten haken om allerlei 
redenen. Vooral Corona heeft de 
koorzang geen goed gedaan. Maar 
samen zingen in het Gemengd 
Koor, hopelijk gaan ze daar goed 
gestemd nog lang mee door. Dus 
koorzangers in notendop, kom 
erbij!! Onder leiding van dirigent 
Jenny de Wolf en muzikale 
begeleiding door Gerard van de 
Langkruis en Louisa de Groene.

Irene, bedankt voor je ruim 
40 jaar inzet voor het koor!

Foto Wilmar Wullems
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Bethjes paginaBethjes pagina
Hoi iedereen,

He leuk, bijna carnaval, wat vind ik dat een leuk feest. Lekker gek doen, samen met een paar vriendinnen. 
Een feest met heel veel kleuren en confetti. We zijn nog steeds op zoek, hoe we ons gaan verkleden. Ik 
was gisteren bij oma. Ze vertelde me dat carnaval te maken heeft met de kerk. Ik geloof haar niet, dat 
kan toch niet? Het was iets van: ‘Nog eens goed feesten en dan 40 dagen vasten en daarna Pasen‛. Ik moet 
haar nog eens vragen hoe het nou echt zit. Ik snap er helemaal niets van. Ze vertelde ook nog een heel 
oud verhaal dat haar oma altijd rond carnaval vertelde: Hoe het varken aan zijn krulstaartje kwam. Echt 
grappig. Misschien gaan we wel als varkentjes op pad. Lijkt me wel leuk. Ik ga het meteen vertellen aan de 
anderen.

Doeoeg!

Beth.

Lang geleden hadden de 
dieren nog geen kleur. 
‘We gaan de wereld wat 
mooier maken,‛ zei God. 
Hij liet een engel bij zich 
komen. ‘Engel, heb je nog 
verf over?‛ ‘Alle bloemen 
heb ik geverfd. Ik heb nog 
duizend potjes verf over.‛ 
‘Goed,‛ zei God. ‘Dan wil ik, 
dat alle dieren ook nog een 
kleurtje krijgen.‛ De engel 
vloog naar de aarde. Daar 
ging hij onder een grote 
eik zitten. Hij nam zijn 
zilveren fl uit en blies erop. 
Eerst kwamen de vogels 
aangevlogen. Doodstil 
zaten ze te luisteren. De 
andere dieren kwamen ook. 

De engel zei: ‘Lieve dieren, 
God wil jullie allemaal een 
mooie kleur geven. Hoe 
vind je dat?‛ ‘Fijn,‛ piepten 
de vogels. ‘Mooi,‛ bromden 
de beren. En 

zelfs de 
slangen 

sisten: 
‘Schit-
terend!‛ 

Toen 
blies hij weer 

op zijn fl uit. 
Er kwamen 

duizend engelen aangev-
logen, allemaal met een 
potje verf. ‘Ik, ik voorop,‛ 
knorde het varken. ‘Nee, 
nee, nee, nee!‛ brulde de 
leeuw. ‘Ik, ik, ik, ik,‛ kwaak-
te de kikker. ‘Stil allemaal!‛ 
riep de engel. ‘We begin-
nen met de grootste, en 
houden op met de kleinste, 
dat is eerlijk.‛. Het varken 
was boos en liep kwaad 
weg. De olifant werd door 
twaalf engelen tegelijk 
geverfd. Daar gingen wel 
vierentwintig potten verf 
aan op. 

Toen de zon hoog aan de 
hemel stond, zaten alle 
dieren te drogen. De leeuw 
lag languit voor zijn hol. 
De aap zat op een hoge 
boomtak. De papagaai 
spreidde zijn vleugels uit, 
omdat hij ze mooi vond. 
Het roodborstje keek vol 
bewondering naar zijn 
borstveren. Alle dieren 
waren tevreden. Het 
varken liep nog steeds 
boos rond. Waarom had die 
engel hem ook niet eerst 
geholpen? Uiteindelijk 
kwam hij weer op de 
plaats, waar de andere 

dieren zaten. Hij keek zijn 
ogen uit. Wat prachtig 
allemaal! 
Toen kreeg hij spijt, dat 
hij boos was weggelopen. 
Bedroefd ging hij naar de 
engel. Die was in de weer 
met de lege potjes. ‘Dat 
komt er nu van,‛ zei de 
engel. ‘Is er dan helemaal 
geen kleurtje meer voor 
mij?‛ En de tranen liepen 
over zijn snuit. De engel 
kreeg medelijden. ‘Ik zal 
zien, of er nog wat over 
is.‛ Hij deed alle restjes 
verf bij elkaar. Het werd 
een roze kleur. ‘Kom maar 
hier.‛ In één-twee-drie 
had de engel zijn werk 
gedaan.‛Wat zeg je ervan?‛ 
Het varken keek zichzelf 

aan. ‘Erg mooi vind ik 
het niet.‛ Hij schudde 
bedroefd zijn snuit. ‘Kom,‛ 
zei de engel vriendelijk, 
‘ik weet nóg wat! Draai je 
maar eens om!‛ De engel 
pakte zijn staartje vast en 
draaide er met zijn vinger 
een mooi krulletje in. ‘Ben 
je nu tevreden?‛ ‘Ja!‛ En 
trots stapte het varken 
weg. Wel twintig keer 
keek hij om naar dat mooie 
krulletje. 

Hoe het varken aan zijn kruistaartje kwam 

zelfs de 

blies hij weer 
op zijn fl uit. 
Er kwamen 
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Kindernevendienst veertigdagentijd en Pasen 
Er kan van alles gebeuren: vrolijke 
dingen, maar ook dingen waar je 
verdrietig, bang of boos van wordt. 
Op weg naar Pasen vieren we dat niet 
alles hoeft te blijven zoals het is. 
God maakt een nieuw begin, en jij mag 
daarin meegaan. 

Verander je mee?

Uit: Kind op Zondag Project 
Veertigdagentijd en Pasen 2023

Stel je voor: je gaat elke dag water halen bij een put. Dag in dag uit, steeds dezelfde put, steeds hetzelfde water. 
Maar op een dag gebeurt er iets. 

Bij diezelfde, vertrouwde put zit een man die jou anders naar het leven laat kijken. Dat gebeurt in het verhaal van 
Jezus en de Samaritaanse vrouw, dat we op de derde zondag van de veertigdagentijd lezen. Het verhaal laat iets 
zien dat in deze hele veertigdagentijd steeds terugkomt: dat niet alles hoeft te blijven zoals het is. Dat er een 
nieuw begin gemaakt kan worden, dat een nieuwe toekomst kan aanbreken. Daar hoef je niet zelf voor te zorgen: 
God maakt dat nieuwe begin voor jou. Aan jou de keus om erin mee te gaan. ‘Verander je mee?‛ is het verbindende 
thema van deze veertigdagentijd. Al vanaf de eerste zondag, als we horen over Jezus in de woestijn, ontdekken we 
dat mensen keuzes kunnen maken. En dat God ons uitnodigt om te kiezen voor het leven.

Verander je mee?Verander je mee?

De verhalen en 
thema‛s per zondag 

Hoe en wat kindernevendienst
Aan het begin van de viering worden de kinderen uitgenodigd om met de leiding van de kindernevendienst mee te 
gaan naar de sacristie. Daar gaan ze aan de slag met de verhalen over Jezus. Tijdens de collecte keren de kinderen 
terug in de kerk. Na afl oop van de viering is er koffi e & thee voor iedereen.

Van harte welkom!

Elisabeth kinderkring, werkgroep kindernevendienst parochiekern Zuidwest

Plaats en tijd kindernevendienst Plaats Tijd

Zondag 26 februari 2023 RK Kerk Philippine   9.30 uur,   woord & communieviering

Zondag 5 maart 2023 RK Kerk Philippine 11.00 uur,   eucharistieviering

Zondag 12 maart 2023 RK Kerk Philippine   9.30 uur,   woord & communieviering

Zondag 19 maart 2023 RK Kerk Philippine   9.30 uur,   woord & communieviering

Zondag 26 maart 2023 RK Kerk Philippine   9.30 uur,   woord & communieviering

Zondag 2 april 2023, Palmpasen RK Kerk Philippine 11.00 uur,   woord & communieviering

Zondag 9 april 2023, Pasen RK Kerk Philippine   9.30 uur,   woord & communieviering
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had de engel zijn werk 
gedaan.‛Wat zeg je ervan?‛ 
Het varken keek zichzelf 

aan. ‘Erg mooi vind ik 
het niet.‛ Hij schudde 
bedroefd zijn snuit. ‘Kom,‛ 
zei de engel vriendelijk, 
‘ik weet nóg wat! Draai je 
maar eens om!‛ De engel 
pakte zijn staartje vast en 
draaide er met zijn vinger 
een mooi krulletje in. ‘Ben 
je nu tevreden?‛ ‘Ja!‛ En 
trots stapte het varken 
weg. Wel twintig keer 
keek hij om naar dat mooie 
krulletje. 

Hoe het varken aan zijn kruistaartje kwam 

zelfs de 

blies hij weer 
op zijn fl uit. 
Er kwamen 
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Wilt u ook adverteren  
in het Regioblad?

Dat kan!

Stuur een mailtje aan 
robvermoet@zeelandnet.nl

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

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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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

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

INLOOPOCHTENDEN ROUWENDEN
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 6 maart, 1 mei, 3 juli, 4 september 
en 6 november 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

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
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ACTIVITEITENAGENDA

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

Dinsdag 21 februari 19.30:  Parochiebestuur
Donderdag 23 februari 14.00: Open Deur
Zaterdag 25 februari 14.00:  Bijeenkomst Spaanstalige groep + gebedsmoment
Maandag 6 maart 9.00-11.30:  Rouwgroep
Dinsdag 7 maart 14.00:  Leeskring Noëla Polet
 16.00:  Leeskring Noëla Polet
Donderdag 9 maart 19.00-20.15:  Voorbereiding Vormsel in kerk
Vrijdag 10 maart 14.30:  Caritas
Woensdag 15 maart 16.00-18.00:  Helpdesk Communicanten
Dinsdag 21 maart 14.00:  Redactievergadering Regioblad
 19.30:  Parochiebestuur
Zaterdag 25 maart 14.00:  Bijeenkomst Spaanstalige groep + gebedsmoment
Dinsdag 4 april 14.00:  Leeskring Noëla Polet
 16.00:  Leeskring Noëla Polet
Donderdag 13 april 14.00-16.00:  85+ middag
 19.00-20.15:  Voorbereiding Vormsel in kerk
Dinsdag 18 april 14.00:  Redactievergadering Regioblad 
 19.30:  Parochiebestuur
Donderdag 20 april 13.30:  Bijeenkomst parochiebureaumedewerkers Noord
Maandag 24 april 9.30:  Caritassen ZVl
Zaterdag 29 april 14.00:  Bijeenkomst Spaanstalige groep + gebedsmoment
Maandag 1 mei 9.00-11.30:  Rouwgroep
Dinsdag 9 mei 14.00:  Leeskring Noëla Polet
 16.00:  Leeskring Noëla Polet
Vrijdag 12 mei Verspreiding Regioblad

Voor alle activiteiten Vastenactie zie de Nieuwsbrief en de website

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

SAMEN STERK
KBO-PCOB is met meer dan 200.000 leden de 
grootste senioren organisatie van het land en telt 
meer dan 700 plaatselijke afdelingen. Ook in de 
Elisabethparochie is zo’n afdeling. De afdeling 
maakt zich sterk voor een krachtige positie van 
senioren in de samenleving. Dat gebeurt op 
het  niveau vanuit zes thema’s: wonen, welzijn 
en zorg, veiligheid, koopkracht, digitalisering 
en zingeving. Met name op dit laatste gebied 
“zingeving” onderscheiden de afdelingen zich 
van andere ouderen organisaties,

KBO-PCOB is ook in Zeeuws Vlaanderen 
met een groot aantal afdelingen actief. Deze 
afdelingen zetten zich in op het gebied van 
verbinding en ontmoeting, het realiseren van 
financiële voordelen en van belangenbehartiging. 
Zij onderhouden daartoe regelmatig contact 
met maatschappelijke organisaties zoals 
welzijnsinstellingen, zorgorganisaties en 
woningcorporaties.

Onze afdeling zet zich dagelijks in voor senioren 
op het gebied van ouderenadvies, juristentelefoon, 
internetveiligheid en pensioenadvies. 

KBO-PCOB staat voor een samenleving waarin 
senioren volwaardig kunnen meedoen, waarin 
mensen naar elkaar omzien en waarin senioren 
een krachtige positie hebben. Daar maakt KBO-
PCOB zich sterk voor, ook in onze gemeente, in 
onze parochie.

Vindt u het belangrijk dat ook uw belangen op 
een krachtige en inspirerende wijze behartigd 
worden, nu en in de toekomst? Meldt u dan 
aan als lid. Ga hiervoor naar de website van 
KBO-PCOB.nl en maak via de rode knop “Lid 
worden” uw keuze voor het lidmaatschap van 
KBO of PCOB. 

Maurice Scholter, 
secretaris afd. Axel - Terneuzen


