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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 
Steenstraat 22, 4561 AS Hulst 
tel: 06-42506424 
e-mail: wwiertz@live.nl

* Kapelaan Jochem van Velthoven 
Walstraat 4 
4531 ED Terneuzen 
Telefoon: 0115 - 69 26 27 
E-mail: kapelaanvanvelthoven@gmail.com

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

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

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

van 8.30 tot 15.00 uur.
 tel: 0115- 616006

* Parochiebestuur Elisabeth-parochie
 Secretariaat Bert Van Autrève
 Fahrenheitlaan 498, 4532 JT Terneuzen
 tel: 0115-850899
 e-mail: bestuur@eparochie.nl

* Bisdom Breda 
Veemarktstraat 48, Postbus 90189, 

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

* Vicaris: drs. P.M.P. Verbeek, pr.
 Burg. Stulemeijerlaan 6
 4611 EE Bergen op Zoom 

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

maandag en donderdag 9.30-14.00 uur

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

Dit Regioblad is een uitgave 
van de Elisabeth-parochie 
Midden-Zeeuwsch-Vlaanderen 
en verschijnt vijfmaal 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

*  F. de Prenter (Terneuzen)

*  J. Oude Kempers (Axel)

*  Pastor N. van Waterschoot

*  L. van den Bosch-Dutrée 

(Terneuzen)

*  R. 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: rob@pietersmedia.nl

Grafische verzorging
Pieters Media B.V.

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

Berichten voor de website en 
het Regioblad:
rob@pietersmedia.nl

C O L O F O N

BESTE MEDEPAROCHIANEN
Deze keer weer een Regioblad op papier.  
Dat betekent dat iedereen die 
parochiebijdrage betaalt of de 
abonnementskosten heeft voldaan weer 
een berg informatie in de bus krijgt. 
Ook al zijn zij niet in het bezit van een 
computer. In dit nummer vindt u onder 
andere een aangrijpend stuk van Rita 
Pollet over de ervaringen van vele mensen 
met het coronavirus. Daarnaast hebben 
we een noodkreet van de penningmeester, 
het rooster van de weekendvieringen, een 
uitleg bij de lezingen en nog veel meer. En 
natuurlijk nieuws uit de parochiekernen

Ook moeten we melden dat het overgrote 
deel van de vieringen op dagen door de 
week helaas nog geen doorgang kunnen 
en mogen vinden. Ook de traditionele 

Parkdienst in Sluiskil -die ieder jaar 
sfeervol de zomer inluidde- gaat jammer 
genoeg niet door.
Maar er is zeker ook goed nieuws. Vanaf 
zondag 5 juli worden er in de drie kerken 
van onze parochie weer weekendvieringen 
gehouden. De aanvangstijden zijn als 
vanouds.

Graag wens ik u een mooie zomer met veel 
mooi weer, maar ook af en toe een buitje 
- het liefste ´s nachts natuurlijk- voor de 
tuin of de akker. 

Hebt u kopie voor het volgende nummer 
van het Regioblad, dan ontvangen we dit 
graag uiterlijk op 14 augustus.

Rob Vermoet

BIJ DE VOORPAGINA
Hartelijk welkom
Vanaf zondag vijf juli bent u weer van harte 
welkom voor de wekelijkse zondagsvieringen in 
onze drie parochiekerken te Philippine, Terneuzen 
en Zuiddorpe. Op de foto nodigen onze pastores en 
vertegenwoordigers van de drie PKC´s u van harte 
uit om de vieringen weer bij te wonen. Het zal velen 
van u ongetwijfeld goed doen, om weer samen te 
kunnen bidden, de Heilige Communie te mogen 
ontvangen en elkaar weer te kunnen ontmoeten.
De aanvangstijden zijn zoals ze sinds januari van dit 
jaar van kracht zijn.
Philippine zondag 9.30 uur
Zuiddorpe zondag 9.30 uur
Terneuzen zondag 11.00 uur

Ook nu nog blijft het nodig om u vooraf op te 
geen als u een viering bij wilt wonen. Zie het aparte 
verhaal elders op pagina 7 .

GEEN AGENDA

Normaal treft u op de achterpagina van het Regioblad de agenda aan.
Door het coronavirus kunnen een groot aantal (bijna alle) activiteiten 
in de vorm van o.a. repetities, vergaderingen, lezingen en cursussen geen doorgang 
vinden. Daarnaast beginnen de vakanties en in deze periode is het van oudsher al niet 
erg druk. Wij hopen u in het Regioblad van september weer een goed gevulde agenda 
aan te kunnen bieden.
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PASTORAAT - TIENERS, JONGEREN EN JONGE GEZINNEN
In de drie parochie van Zeeuws-Vlaanderen werkt het 
pastorale team ook samen op het gebied van tiener- jongeren 
en gezinspastoraat. Samen met de collega’s Marjan Dieleman, 
Katrien van de Wiele en Ralf Grossert vormen we een ‘Bond 
voor jonge mensen’. 

Tieners
Voor de jongste tieners, onze Communicanten hebben we in het 
afgelopen jaar een nieuw project opgezet in de voorbereiding op de 
Eerste Heilige Communie, genaamd: Ik vier met Jezus. Samen met de 
Communicanten uit heel Zeeuws-Vlaanderen hebben we op 7 maart 
een heel mooi ‘Feest in de Kerk’ kunnen vieren in de basiliek - Het 
grote Eerste Communicanten gebeuren. Hier waren we samen met 
meer dan 100 communicanten en ongeveer 70 ouders en hebben we 
de koningin van het Land van Geloof, Hoop en liefde geholpen om 
de schat te vinden. Met de vormelingen van midden en west Zeeuws-
Vlaanderen zijn we op expeditie gegaan, werkend met het nieuwe 
project - Vormselkracht! In Oost Zeeuws-Vlaanderen wordt nog 
gebruik gemaakt van de reeds bestaande opzet, met hierin Circle of 
Life. De Circle kon vanwege Corona helaas niet doorgaan en dat was 
voor de 70 aangemelde deelnemers en evenveel ouders heel erg jammer. 
Nu de Communie- en Vormselvieringen door het Coronavirus zijn 
uitgesteld, hebben we samen voor hen een Pinksterbrief geschreven 
met mooie verhalen over Jezus en enkele doe-opdrachten. Daarnaast 
maken Ralf en ik vlogs (video-logboek) voor de vormelingen. Vanuit 
het bisdom komt er twee maandelijks een kindernieuwsbrief uit die 
inmiddels al meer dan 1.000 abonnees kent. 

In samenwerking met ‘de overkant’ organiseer ik maandelijks met 
15 tieners (13-19jaar) een gezellige en inspirerende avond in de 
pastorie(tuin) van de kerk in Heinkeszand. Ik hoop dat de BBQ ook 
dit jaar weer door kan gaan. Komende zomer zouden we samen met 
andere tieners op Life Teen zomerkamp gaan, maar hiervoor is nu 
een online alternatief gekomen. 

Jongeren
‘Go Rome, come home’; met deze slogan hadden 10 jongeren zich 
aangemeld uit ons Bisdom (waaronder 3 jongeren uit Zeeuws-
Vlaanderen) voor de jongerenbedevaart naar Rome. Samen met 90 
andere jongeren en begeleiders uit heel Nederland zouden we Rome 
gaan verkennen en een bezoek brengen aan hen die ons in het geloof 
zijn voorgegaan. Maar, wat in het vat zit verzuurt niet zullen we 
maar zeggen. Hopelijk kunnen we volgend jaar alsnog deze bedevaart 
maken. Dit is dan tevens de aftrap voor de Wereld Jongerendagen 
2023 in Portugal. 
Voor de jongeren hebben we in deze Corona tijd verschillende 
online-catecheses en ontmoetingen aangeboden, er wordt goed 
gebruik gemaakt van ZOOM, WhatsApp of Skype. 

Jonge gezinnen
Voor de jonge gezinnen worden ook tal van activiteiten georganiseerd, 
het gezin is immers nog steeds de hoeksteen van onze samenleving 
en zeker ook voor onze kerk. Met ingang van de Goede Week, is 
er iedere woensdag- en zondagavond om 19uur een Live streaming 
via Facebook. Hier kun je de kapelaan eens op een andere wijze 
het Evangelie zien en horen verkondigen, soms zelfs met zang en 
bijbehorende bewegingen. 

Daarnaast organiseren we op 4 juli weer een Geloofsfeest voor 
kinderen en hun ouders met als Thema ‘de Koning te rijk’ (een 
digitale variant dit jaar).

Op 11 juli staat de ‘Gezinsdag aan zee’ gepland in Cadzand, ook 
hier zal waarschijnlijk een digitale versie van worden aangeboden, 
zie pagina 11.  
Kortom, wij laten ons niet binden, maar proberen met de kracht 
van de Heilige Geest nieuwe vormen en wegen te vinden om bij 
mensen binnen te komen, jong en oud. Want de oudere parochianen 
kunnen zich natuurlijk verheugen en meekijken met alle digitale 
activiteiten. Hoe mooi is het om te lezen, om te zien en te ervaren 
dat de kerk leeft! Hier in Zeeuws-Vlaanderen, in ons bisdom Breda, 
in Nederland, en nog veel meer in onze schitterende Wereldkerk. 
Christus leeft, alleluia!
Zijn er nog vragen, wensen of ideeën dan hoor ik het graag!

Een hartelijke groet,
Kapelaan Jochem 
kapelaanvanvelthoven@gmail.com

van de pastores
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LEGE STOELEN…
Door de beperkingen vanwege de coronacrisis is er op 5 juli geen 
parkdienst. De voorbereidingen waren al goed op stoom. ‘Paradijs’ 
zou het thema zijn. Een inspirerend thema, passend bij de zomer, bij 
het begin van de schoolvakantie. Passend ook bij het gevoel van de 
parkdienst. 
In 2010 organiseerde de werkgroep kindernevendienst van Sluiskil de 
eerste parkdienst, achter cultureel centrum ’t Meulengat, dat vroeger 
de kapel van het Elisabethziekenhuis was. De Muziekvereniging was 
er vanaf het begin bij. 

Wat is dan precies dat parkdienstgevoel? Vieren in de open lucht doet 
echt wat met je. Het is telkens weer een feest. De Bijbel is plotseling 
een boek waarin je kunt rondwandelen. Je ruikt het groene gras, 
waarin Jezus de mensen vraagt te gaan zitten. Onder de wijde hemel 
voel je je deel van Gods schepping en in het ruisen van de bomen 
hoor je de aanwezigheid van de heilige Geest. Mensen zijn op hun 
mooist bij de parkdienst. Ze zijn samen uit, zomaar samen buiten op 
een zomerse zondag. 
Vaak begint de Muziekvereniging de parkdienst met ‘Oh when the 
saints go marching in’. Na de dienst gaan de picknicktassen open 
en terwijl iedereen eet en drinkt speelt Arthur Wauters op zijn 
accordeon. Het zijn van die momenten dat alles goed is zoals het is.

Terugkijkend op de voorbereidingen begin maart is het bijzonder dat 
we toen uitkwamen bij het thema ‘paradijs’. Corona rukte wel al op, 
maar er was hier nog geen sprake van een lockdown. Ons gesprek 
ging over het verlangen naar een idyllische wereld, waar ruimte is 
voor paradijsvogels van alle mogelijke kleur. Grote rivieren stromen 
langs het paradijs, die ons aan bepaalde muziek deden denken: 
Bridge over troubled water, Orinoco flow. De Muziekvereniging zou 
eens kijken of dat kon. 

Kort daarna veranderde het coronavirus alles. Het bracht angst, 
afstand en verdriet en een wereldwijd besef van hoeveel er mis is. 
De beeldende verhalen over het paradijs evenals Jezus’ parabels over 
het rijk van God bieden vele aanknopingspunten voor het zoeken 
naar nieuwe wegen. We hopen en bidden dat we ze samen mogen 
verkennen bij de parkdienst in 2021, dat de stoelen in het park dan 
weer bezet zullen zijn. Er is plaats genoeg om ze wat verder uit elkaar 
te plaatsen!

Werkgroep kindernevendienst Zuidwest
Pastor Marjan Dieleman-Fopma

KRONIEK VAN DE ELISABETH PAROCHIE

Hoek
6-04-2020 Robert Adolf Petrus van de Vijver ongehuwd  91 jr.
31-05-2020 Honoré Leonardus Alphonsus Kerckhaert w.v. José Celina Maria Dumoleijn 91 jr.

Terneuzen
8-04-2020 Magdalena Lidwina Maria ( Marleen) Schoeman  71 jr.
10-05-2020 Jacobus Maria Leonardus Remijn gehuwd met M.A. ( Riet) Buijsrogge 83 jr.
1-06-2020 Ronald Ceasar Petrus Maes  gehuwd met Dennis Wiers  57 jr.
13-06-2020 Josephina Louisa Giele  99 jr.

Axel
24-04-2020 Rosa Johanna Maria ( Roos) de Waal gehuwd met Johnny Beterams 70 jr.
31-05-2020 Diana Zulma A. De Kesel ongehuwd 76 jr.

Zuiddorpe
7-05-2020 Adhemar Marie Germain van Waes gehuwd met Agnes Verschueren 67 jr.
20-05-2020 Henky ( Henk) Carolus Antonius Fermont gehuwd met Maria Mathilda Pardon 83 jr.
21-05-2020 Henriette Marie van Haelst wed. v. Arsène Henri Ghislaine Puylaert 93 jr. 
9-06-2020 Maria Mathilda Pardon wed.v. Henky Carolus Antonius Fermont 80 jr

Sluiskil
8-06-2020 Petrus Josephus Maria van Heerbeek wed.v. Nelly Goutier 83 jr.

Sas van Gent
2-06-2020 Wim Angelus Vervaet priester 94 jr.
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5 juli  (14de zondag door het jaar)
Anderen helpen hun lasten te dragen
Zach. 9, 9-10 ; Ps. 145 ; Rom. 8, 9.11-13 ; Mt. 11, 25-30
Jezus kwam om de mensen te verlossen van hun zwaarste lasten 
door die op zich te nemen. ‘Komt allen tot Mij die uitgeput zijt 
en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken.’ 
Kom, laten wij naar Jezus gaan, Hij draagt onze last met ons 
mee. Wie kun jij helpen dragen?

12 juli  (15de zondag door het jaar)
De parabel van de Zaaier
Jes. 55, 10-11 ; Ps. 65 ; Rom. 8, 18-23 ; Mt. 13, 1-23
Alle mensen, hoe hun leven in het verleden ook geweest mag 
zijn, zijn in staat om grond te worden dat bereid is Gods genade 
te ontvangen. Elke ziel kan rijke weidegrond worden, omdat 
Gods genade ons nooit in de steek laat en zijn zorg groter is dan 
de meest bekwame landarbeider.   

19 juli (16de zondag door het jaar)
Het onkruid van de valse leer
Wijsh. 12, 13.16-19 ; Ps. 86 ; Rom. 8, 26-27 ; Mt. 13, 24-43
Jezus onderwijst de gelijkenis van de tarwe en het onkruid. Als 
goede grond maakt God ons gereed en schonk ons zijn reddende 
leer (tarwe). Maar als wij slapen, komt er onkruid tussen het 
tarwe. Het zaaien van onkruid is een beeldspraak voor het zaaien 
van de valse leer. Laten we dus waakzaam blijven, altijd zoekend 
naar de waarheid, die Jezus zelf is. 

26 juli (17de zondag door het jaar)
Het sleepnet
1 Kon. 3, 5.7-12 ; Ps. 119 ; Rom. 8, 28-20 ; Mt. 13, 44-52
Het Evangelie verhaalt ons vandaag een aantal parabels die het 
Koninkrijk van de Hemel aangaan; de verborgen schat, de parel 
van grote waarde, het net (als afbeelding van de Kerk) dat vele 
soorten vis ophaalt, sommige goed en andere slecht. De Kerk 
kent heiligen en zondaars, maar zij behoren allen tot de Kerk.

2 augustus  (18de de zondag door het jaar) 
De Messiaanse weldaden
Jes. 55, 1-3 ; Ps. 145 ; Rom. 8, 35.37-39 ; Mt. 14, 13-21
Jezus vertrok alleen met de boot naar een eenzame plaats. Bij 
het van boord gaan zag Hij de grote menigte en kreeg diep 
medelijden met hen en genas hun zieken. Zij waren als schapen 
zonder herder. Jezus doet het wonder met een paar broeden en 
vissen, en de gehoorzaamheid van zijn volgelinge. Jezus zorgt 
voor de zijnen, maar Hij rekent ook op onze medewerking. 

9 augustus   (19de zondag door het jaar)
God helpt altijd
1 Kon. 19, 9a.11-13 ; Ps. 85 ; Rom. 9, 1-5 ; Mt. 14, 22-33
Jezus ziet zijn leerlingen worstelen met de golven en de 
stormwind. Hij beëindigde zijn gebed en ging ze helpen. De 
leerlingen waren doodsbang toe ze Jezus wandelend over het 
water naderbij zagen komen. Maar Jezus stelt hen, stelt ons 
gerust,  Weest gerust, Ik ben het, Vreest niet. 

15 augustus  Maria Tenhemelopneming 
Patrones van ons bisdom 
Apok. 11, 19a+12, 1-6a.10ab ; Ps. 45 ; 1 Kor. 15, 20-26  ; Lc. 
1, 39-56
Maria is met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Maria komt 
door om gekroond te worden tot koningin van het heelal, omdat 
zij de Moeder van God is. Wij zijn nog pelgrims, maar onze 
Moeder is ons voorgegaan. Nemen we tot haar onze toevlucht 
en bidden we om haar voorspraak. 

16 augustus (20ste zondag door het jaar)
Het belang van het gebed
Jes. 56, 1.6-7 ; Ps. 67 ; Rom. 11, 13-15.29-32 ; Mt. 15, 21-28
Jezus en zijn leerling hebben zich teruggetrokken naar de streek 
van Tyrus en Sidon. Een heidense vrouw trekt de aandacht, 
ze verovert met haar geloof het hart van Jezus en verkrijgt het 
wodner waarom ze gevraagd had. Wat een geloof, nederigheid en 
standvastigheid in haar gebed. Heer leer ons zo bidden. 

23 augustus  (21ste zondag door het jaar)
De paus, fundament van de eenheid
Jes. 22, 19-23 ; Ps. 138 ; Rom. 11, 33-36 ; Mt. 16, 13-20
Onderweg vraagt Jezus aan zijn leerlingen: Wie zegt gij dat ik 
ben?’ Deze vraag vindt een speciale weerklank in het hart van 
Petrus die antwoordt: ‘Gij zijt de Christus, de zoon van de 
levende God.’ Wat is uw antwoord op deze vraag van Jezus?

30 augustus   (22ste zondag door het jaar) 
Het kruis in ons leven
Jer. 20, 7-0 ; Ps. 63 ; Rom. 12, 1-2 ; Mt. 16, 21-27
Na de belijdenis door Petrus van Jezus’ Goddelijkheid, volgt 
nu de eerste lijdensvoorspelling. De leerlingen begrepen deze 
manier van spreken helemaal niet. Petrus probeerde zijn Meester 
af te breng van de weg van het kruis. Maar juist het kruis is 
de weg van onze verlossing. Zo mogen wij het kruis dat wij 
zelf dragen in onze eigen leven, leggen in de handen van onze 
Verlosser. 

6 september  (23ste zondag door het jaar)
Bidden in het gezin
Ez. 33, 7-9 ; Ps. 95 ; Rom. 13, 8-10 ; Mt. 18, 15-20
Jezus leert ons dat verlossing en de daaruit voortvloeiende 
eenheid met God uiteindelijk iets persoonlijks is niemand kan 
onze persoonlijke plaats tegenover God innemen. Die eenheid 
verlangt God zo sterk, dat Hij ons als bijzondere gave beloofd 
heeft dat Hij ons makkelijker dat zal geven wat we vragen met 
eenheid van ons gebed. 

13 september  (24ste zondag door het jaar)
Grenzeloze vergiffenis
Sir. 27, 30 - 28,7 ; Ps. 103 ; Rom. 14, 7-9 ; Mt. 18, 21-35
God vergeeft degene die vergeeft. De barmhartigheid die wij 
anderen betonen, is dezelfde barmhartigheid die ons gegeven zal 
worden. Jezus wil, dat wij ontdekken hoe wij het kwaad moeten 
overwinnen door de kracht van zijn oneindige liefde. 

VAN SMAAKMAKER TOT SPRAAKMAKER
5 JULI T/M 13 SEPTEMBER

‘Het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart’ (Deut. 30,14). 
Als je aandachtig en gelovig luistert naar het woord van God, komt dit woord in je hart, word je geraakt en kom je tot antwoord. Je komt 
dan zogezegd op Bijbelse smaak en kunt niet anders dan deze bevrijdende en liefdevolle boodschap van God doorvertellen aan anderen. Je 
probeert hiervoor woorden te vinden, een taal. Een taal om te spreken, een taal om uit te beelden. Woorden om te spreken, te bidden, te 
werken, om stil te zijn.

Pastoraal team
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IN MEMORIAM: 

PETER VAN HEERBEEK

Peter werd geboren in Goirle, als oudste 
van zes kinderen. Op twaalfjarige leeftijd 
trok hij in bij de Fraters van Stanislaus 
Kosta. Daarna bereidde hij zich in Tilburg 
voor op zijn professie. In het klooster 
bleek zijn talent voor het onderwijs. In 
1958 kreeg hij zijn eerste eigen klas met 
48 kinderen. Hij werkte op scholen in 
Tilburg, Den Haag en Utrecht. In 1968 
besloot hij uit het klooster te treden. 
Enkele jaren later trouwde hij met Nelly 
Goutier. Ze krijgen vier kinderen: Rieko, 
Pieter, Lydian en Stan. Peter trok graag 
met zijn gezin de natuur in, te voet of 
op de fiets, door weer en wind. Ook was 
hij lange tijd koster. Tot zijn pensioen 
werkte hij met veel plezier als leraar 
biologie en economie. Hij gaf ook les 
op de avondschool en bleef zelf altijd 
studeren. Tot ver na zijn pensionering 
was hij betrokken bij de coördinatie en 
het afnemen van staatsexamens. In 2013 
overleed zijn lieve vrouw Nelly. Door 
omstandigheden kon zij niet met Peter 
meegaan naar Zeeland. In 2011 vierden 
ze in Sluiskil hun veertigjarig huwelijk, 
omringd door de vriendenkring die Peter 
hier had opgebouwd. 

In december 1999 verhuisde Peter naar 
Sluiskil. Iedere stap die de parochie 
zette heeft hij van dichtbij gezien. Van 
2001 tot 2013 was hij respectievelijk 
vice-voorzitter van het kerkbestuur en 
voorzitter van de parochiecommissie van 
Sluiskil. Hij was betrokken bij de fusering 
van de Interparochiële Vereniging tot de 
Elisabeth-parochie in 2003 en bij de vele 
vormen van overleg na de fusie, zoals de 
projectgroep van Kerk kan Anders en 
de Parochievergadering. Na het sluiten 
van zes kerken ontstonden begin 2013 
drie parochiekerncommissies. Peter werd 
voorzitter van PKC Zuidwest. Vorig jaar 
droeg hij de voorzittershamer over. 

Naast het bestuurlijk werk was hij actief 
op menig ander kerkelijk terrein. Vanaf 
2001 was hij lid van de werkgroep 
liturgie. Zestien jaar lang werkte hij op de 
RK begraafplaats van Sluiskil. Ook was 
hij koster, lector en acoliet, zong in het 
gemengd koor, bezocht kinderen op de 
basisschool, of leidde hen rond in de kerk. 
Samen met Zr. Wivina zorgde hij voor het 

Regioblad. Ook was hij zeer betrokken 
bij diaconie, Vastenactie, Kerkbalans, 
oecumene, catechese met volwassenen en 
pastorale school ‘De Linkeroever’. 

Een bijzondere plek in zijn activiteiten 
heeft Stichting Kerk en Vluchteling 
Zeeuws-Vlaanderen. Peter was lid van het 
bestuur sinds de oprichting in 2005. Vanuit 
Kerk en Vluchteling organiseerde hij 
taalonderwijs voor vluchtelingen. Hij was 
initiatiefnemer en medeoprichter van de 
vrijwilligersgroep ‘Nederlandse lessen aan 
personen met een migratieachtergrond’. 
Tot 2014 heeft hij de administratie en 
coördinatie voor deze groep verzorgd. Tot 
eind 2019 gaf hij met veel plezier taalles. 
Achttien verschillende nationaliteiten in 
één groep waren geen uitzondering. Een 
uitgebreid verslag hierover is te vinden op 
de website van de parochie en van Kerk en 
Vluchteling (www.stichtingkenv.nl).

Naast het vele parochiewerk nam Peter 
ook steeds meer taken op zich bij de 
KBO, waar hij in 2002 lid van werd. In 
2011 werd hij voorzitter van de KBO-
afdeling Sluiskil en in 2017 voorzitter 
van de Kring Groot-Terneuzen. Als 
Kringvoorzitter was hij tevens lid van het 
Algemeen Bestuur van KBO Zeeland. 
Ook daar was niets hem teveel.

Zijn grote verdienste bleef niet onopgemerkt 
en onder meer vanuit parochie-
kerncommissie Zuidwest werd vorig 
jaar de voordracht voor een koninklijke 
onderscheiding in gang gezet. Op 24 
april jl. werd Peter door de burgemeester 
gebeld met het bericht dat hij is benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Vanwege corona zal de uitreiking van het 
lintje later plaatsvinden. Peter was verrast 
en blij met dit teken van waardering. 
Ton en Anne Mieke Bendijk en Freddy 
Janssens bezochten hem die dag met een 
mooie bos bloemen. 

Met Peter kwam er een gedreven en 
empathische man in ons midden, 
behulpzaam voor iedereen, zonder 
onderscheid. Er kwam ook een belezen 
man in ons midden, die altijd zocht 
naar inzicht, naar waarheid, zeker op 
het vlak van kerk en geloof. Hij deelde 

die zoektocht met ons, bijvoorbeeld 
door vergaderingen te openen met een 
korte inleiding. Hij wist dat godsdienst 
leven kan brengen en liefde, vrede en 
vrijheid, maar hij wist ook dat godsdienst 
mensen kan verdelen en klein en bang kan 
maken. Op heel veel manieren heeft hij 
werk gemaakt van zijn geloof. Door hem 
werden mensen gelukkiger, sterker. 

Bij Peters uitvaart op 13 juni las Rieko het 
evangelie over de Barmhartige Samaritaan 
(Luc.10,25-37). Daarin vertelt Jezus dat 
je naaste wordt door wat je doet voor een 
ander: door de nood te willen zien, de 
vraag te horen, te helpen. Peter heeft vele 
mensen geholpen, hij had zijn naaste lief. 
Wij verliezen een bijzondere, zachtaardige 
en inspirerende man, een lieve naaste. We 
mogen er op vertrouwen dat hij nu deel 
heeft aan het eeuwige leven.

Lieve Peter, we missen je!

Marjan Dieleman-Fopma

Met diepe ontroering ontvingen we het bericht dat Peter van Heerbeek op 8 juni 
thuis is overleden. Een lieve, bewogen mens, kritisch, nooit uitgedacht, nooit 
uitgeleerd, uitgelezen. Denker en doener, met een niet te blussen hartstocht voor 
een wereld waarin iedereen -iedereen- tot zijn of haar recht kan komen. 
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EERSTE HEILIGE 
COMMUNIE EN 

HEILIG VORMSEL 
IN ZEEUWS-

VLAANDEREN
De voorbereiding van Eerste 
Communie en Vormsel was al gestart, 
maar door corona werd alles stopgezet. 
Ook de vieringen werden afgelast. 
Ouders en kinderen hebben inmiddels 
bericht gekregen dat er gelegenheid 
is voor de kinderen om dit jaar nog 
hun eerste communie te doen of 
gevormd te worden. De Eerste Heilige 
Communievieringen zijn in oktober 
gepland en de viering van het Heilig 
Vormsel in november. 

Pastores jonge gezinnen Zeeuws-
Vlaanderen,
Kapelaan Jochem van Velthoven
Katrien Van de Wiele
Ralf Grossert
Marjan Dieleman-Fopma

VAN 30 NAAR 100!
De landelijke regels ter voorkoming van 
besmetting met het coronavirus zijn 
verruimd. In juni mochten er bij een 
viering 30 bezoekers zijn. In Zeeuws-
Vlaanderen zijn daarvoor de kerken In 
Aardenburg, Terneuzen en Hulst ingericht 
volgens het protocol van de Nederlandse 
bisdommen. In juli mogen er bij een viering 
zoveel bezoekers zijn als het kerkgebouw 
toelaat. Dat wil zeggen dat gekeken is 
hoeveel personen er met inachtneming 
van de anderhalve meterregel in een kerk 
plaats kunnen nemen. In juli wordt in de 
Elisabeth-parochie weer gevierd volgens 
het weekendrooster. Behalve dat de 
anderhalve meterregel wordt gehandhaafd, 
blijft de parochie ook verplicht om de 
bezoekers van de vieringen te registreren. 
Reserveren is dus nodig.

Reserveren
Wilt u in het weekend naar een viering in 
de RK kerk van Terneuzen, belt u dan naar 
de vrijwilligers van het parochiebureau. 
Aanmelden is mogelijk van maandag tot 
donderdag tussen 10.00-12.00 uur. 
Telefoonnummer: 0115 612327.
Aantal beschikbare plaatsen in de kerk: 70.
U hoort meteen of er plaats is. U wordt 
niet meer teruggebeld.

Wilt u in het weekend naar een viering in 
de RK kerk van Philippine, belt u dan naar 
de vrijwilligers van parochiekern Zuidwest. 
Aanmelden is mogelijk van maandag tot 
donderdag tussen 10.00-12.00 uur. 
Telefoonnummer: 06 2732 0096
Aantal beschikbare plaatsen in de kerk: 75.
U hoort meteen of er plaats is. U wordt 
niet meer teruggebeld.

Wilt u in het weekend naar een viering in 
de RK kerk van Zuiddorpe, belt u dan naar 
de vrijwilligers van parochiekern Zuidoost. 
Aanmelden is mogelijk van maandag tot 
donderdag tussen 10.00-12.00 uur. 
Telefoonnummer: 06 8283 4757
Aantal beschikbare plaatsen in de kerk: 60.

U hoort meteen of er plaats is. U wordt 
niet meer teruggebeld.

Wanneer u telefonisch reserveert, wordt 
u gevraagd of u klachten heeft die 
kunnen wijzen op een besmetting met het 
coronavirus.

Wanneer u naar de kerk gaat voor de viering 
van uw keuze, wordt u ontvangen door 
een gastvrouw of -heer. Deze zal noteren 
dat u aanwezig bent en nogmaals vragen of 
u klachten heeft die kunnen wijzen op een 
besmetting met het coronavirus. Gelieve 
de aanwijzingen van de vrijwilligers in de 
kerk op te volgen.

Naar de kerk zonder telefonische 
melding vooraf 
Het is mogelijk naar de kerk te komen 
zonder telefonische melding vooraf. 
Mocht het toegestane aantal bezoekers 
echter zijn bereikt, dan mag men u niet 
toelaten. Is er nog ruimte, dan wordt u ter 
plekke ingeschreven op de reserveringslijst 
en wordt u gevraagd of u klachten heeft 
die kunnen wijzen op een besmetting met 
het coronavirus.

Tenslotte
We zijn heel blij dat we weer samen 
kunnen vieren. We hebben ons best 
gedaan om alles zo goed mogelijk te 
regelen en we hopen van harte dat u komt. 
Maar de toekomst is nog steeds onzeker. 
Er kan een verdere verruiming komen, 
maar de verruiming kan ook worden 
teruggedraaid. Zonder tegenbericht vieren 
we ook in augustus en september volgens 
de voorgeschreven regels. 

Pastoraal team Elisabeth-parochie

DE ELISABETH-
PAROCHIE 

NIEUWSBRIEF

Eind mei 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
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Na eerst wat lacherig te reageren 
op de televisiebeelden vanuit China 
van mensen met mondkapjes op en 
handschoentjes aan, moesten ook 
wij er aan geloven. Ineens werd het 
serieus. Er kwamen toespraken van 
de koning en van premier Rutte. We 
zaten in de coronacrisis.

Als ik spreek voor mezelf, ik stopte 
even met leven. Er kwam een soort 
verlamming over mij. Wat komt er 
op ons af? Hoe moet dat met ons 
leven, en het leven van onze kinderen 
en kleinkinderen? Bezoekjes stopten, 
vergaderen kon niet meer. De bank 
werd mijn plekje, de films op tv mijn 
toevlucht. De kerken gingen dicht, dat 
deed pijn, heel veel pijn. Ik sloot de 

wereld buiten. Knuffelen mocht niet 
meer, een handdruk leek wel dodelijk.
Toen kreeg ik op mijn telefoon een 
mooie tekst doorgestuurd:

Handen geven mag niet meer,
handen vouwen wel.

En als vanouds vouwden zich weer 
mijn handen, mijn voeten kwamen 
weer tot leven.

Ik zocht de grenzen op van wat mocht 
en kon en ging op “raamvisite” in de 
Vurssche. Samen met de andere 3 
kerken in Axel deelde ik mooie (door 
kinderen gemaakte) kaarten uit bij de 
ouderen in Axel. Ik belde mensen op 
en sprak ze moed in. De verlamming 

was voorbij, ik leefde weer.
Toen kwam bij mij de vraag op: hoe 
voelen andere mensen zich hierin, 
mensen uit onze parochie, mensen 
van heel dichtbij, maar nu soms heel 
veraf. Ik was daar heel nieuwsgierig 
naar en besloot enkele mensen te 
gaan interviewen, niet bij hen thuis 
natuurlijk, maar via de telefoon. Zo 
sprak ik met diverse leden van de 
drie koren (Gregorius koor, Jubilate 
Deo en Gemengd koor Westdorpe), 
vrijwilligers uit de parochie, een 
moeder en oma, een inwoonsters uit 
Axel. Wat doen de maatregelen rond 
corona met hen?

Uit het telefonisch interview met een Axelse oma, haar dochter en haar kleindochters. Ik vroeg hen 
welke invloed het coronavirus heeft op hun leven wat betreft het contact met elkaar?

Oma: “Na 15 maart 2020 werd het stil, stil rondom 
mij heen. Het coronavirus in ons land bracht heel wat 
teweeg. Sociale contacten mochten niet meer. Als 
moeder en oma stopten de bezoekjes van en naar de 
kinderen en kleinkinderen, het mocht ook niet meer. 
Geen verjaardagen samen vieren wat ik vooral voor de 
jarige kleinkinderen heel erg vond. Maar tegenwoordig 
zijn er gelukkig zóveel mogelijkheden om elkaar te zien 
en te spreken via de techniek, wat het gemis verzacht.
Dagelijks spreek ik telefonisch wel met één van de 
kinderen of via beeldbellen.Met de jongste kleinkinderen 
heb ik leuk contact door iedere avond een verhaaltje 
te vertellen, op deze manier horen en zien we elkaar 
toch. Alleen het echte knuffelen missen we toch. Laten 
we hopen dat dit alles weer snel voorbij is en dat we 
met een handdruk, een knuffel of een kus elkaar weer 
mogen begroeten”

Dochter: “Mama heeft een moeilijke tijd doorgemaakt. 
Ik zou zo graag heel vaak bij haar zijn, maar het 
Coronavirus maakt het bijna onmogelijk. We mogen niet 
als gezin naar haar toe gaan. Dat geeft me heel vaak een 
machteloos gevoel. Ons contact bestaat voornamelijk 
uit bellen, heel vaak bellen. Maar we missen toch het 
echte contact. En als ik dan eens (alleen) naar haar 
toega dan blijft het nog bij contact op afstand, dat is 
voor ons allebei zeer pijnlijk. Een lekkere knuffel kan 
niet, nog niet. Ik heb man en kinderen, ik word wel 
gecompenseerd, maar mama is helemaal alleen. 
Gelukkig kan ze het wel eerlijk tegen me zeggen als ze 
een baaldag heeft. 

Vragen aan een kleindochter. Hoe heet je?
“ik heet Floortje, ik ben 7 jaar”.
Wat vind je niet leuk van corona?
“Nou, we kunnen nu niet naar oma toe, we mogen niet 
knuffelen met oma. En ik was jarig, maar dat ging niet 
door op school. We gaan dan met zijn allen naar buiten 
en dan zingen ze 7 liedjes als je 7 wordt. Maar nu kan dat 
niet. We gingen wel naar papa’s mama, maar knuffelen 
mag niet. Als we buiten spelen op school, dan staan 
daar allemaal strepen, daar mag je niet over en als je 
eens verdriet hebt, dan mag je de juf niet knuffelen, je 
mag ook niet rondgaan met juffen-tractatie. ... Alles is 
anders. Ze noemen mij op school rekenmachientje”
Mis je oma?
“……………… ja, ik mis oma.
Oma kan wel naar ons komen. Maar we mogen niet 
knuffelen. Elke avond doet oma om half 8 videobellen 
met mij. Dan moet ik wel al in bed liggen. Soms zit ik op 
de rand van mijn bed en oma leest voor of ik lees een 
boekje. En als ik een woord niet kan lezen, dan helpt 
oma mij. Het is wel heel gezellig, maar ik zou liever 
knuffelen met oma”

Eén zusje van 
Floortje heeft een 
boek gemaakt 
voor oma en éé 
zusje heeft een 
hartentaart voor 
oma gemaakt. 
Hartverwarmend.

Coronavirus: wat betekent dat voor mij en mensen in mijn omgeving? 
Een persoonlijke zoektocht van Rita Pollet
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Ik wilde verder ook weten wat de coronamaatregelen betekenen voor 
het gezins- en familieleven. Wat als 2 reeds uitgevlogen studentes 
door corona noodgedwongen weer thuis komen wonen. Wat betekent 
dit voor de ouders en wat voor de studenten? Hoe is het om weer thuis 
te wonen? Er werden mooie verhalen verteld:

Een moeder: “Het was zeker even 
wennen in het begin toen de meiden 
weer thuis waren. Anders leefde je 
toe naar de weekenden, maar dit 
was iets heel anders. Ineens moesten 
we weer met van alles rekening 
houden. We gingen weer overleggen 
met elkaar wat we zouden gaan eten 
en om hoe laat. Het gezonde eten 
op gezette tijden gaf wel eens reden 
tot discussies maar ook daar zijn 
we prima uitgekomen. In het begin 
zoek je een evenwicht tussen regels 
en een beetje loslaten. Maar het is 
zeker ook heel gezellig, vaak doen 
we even een spelletje, maken we 
een puzzel of kijken we samen een 
leuke film. De meisjes koken vaak, 
gaan boodschappen doen, ze helpen 
met poetsen in huis. Ze zijn ook zeer 
betrokken. Dat is dubbel fijn met mijn 
werk als ziekenverzorgende in deze 
tijd. Als ze vrienden of vriendinnen op 
bezoek krijgen gaan wij er van uit dat 
ze zelf hun grenzen kunnen stellen. 
We moeten als ouders ook in deze 
tijd met hun gedachten meegaan. We 
zijn ons er van bewust dat we heel 
veel geluk hebben gehad met onze 
dochters en wat zullen we ze weer 
missen als ze terug gaan naar hun 
studentenhuis….”

Student 1: “Na een paar maanden 
tijdelijk bivakkeren had ik eindelijk 
een eigen kamer gevonden in Breda. 
Een prachtige kamer, ik was de 
koning te rijk. Maar jammer genoeg 
werd ik heel erg verkouden en mocht 
ik niet meer naar school. Gelukkig 
zei mama dat ik maar snel naar huis 
moest komen, lekker uitzieken en me 
laten vertroetelen. Toen ik na een 
paar weken nies- en snotvrij was, 
mocht ik niet meer naar school. Grote 
tegenvaller. Alle maatregelen rond 
het coronavirus waren aangescherpt. 
Dus werd het vanuit huis colleges 
volgen en studeren. Eerlijk gezegd 
ben ik nooit in paniek geweest rond 
het coronavirus, ik dacht: het komt 
wel goed als we ons goed aan de 
regels houden. Ondertussen moest 

mijn zus ook haar nieuwe kamer in 
Leiden verlaten en weer thuis komen 
wonen. Voor mij is het fijn om heel 
veel tijd samen te zijn met mijn 
zus en mijn ouders. Ik merk dat ik 
nu geniet van de ”gewone” dingen, 
zoals op tijd gezond eten op tafel, 
een bloemetje in huis. Zo gewoon, 
maar toch zo speciaal. Ik mis mijn 
vriendinnen in Breda wel, maar we 
facetimen vaak en maken samen 
schoolopdrachten. Gelukkig heb ik 
ook in Axel nog enkele hele goede 
vriendinnen om lekker mee te chillen. 
Op afstand en met niet meer dan 2 
personen”.

Student 2: “Net als mijn zus 
was ook ik pas verhuisd naar een 
nieuwe kamer. Echt een prachtige 
plek, centraal in Leiden, heel dicht 
bij de universiteit. En toen kwam 
corona om de hoek kijken. Ik had 
de keuze: in Leiden blijven in een 
steeds leger wordende stad met een 
universiteit die op slot ging, of veilig 
naar huis, naar Axel. Ik koos voor 
het laatste. Het contact met mijn 
huisgenootjes beperkt zich nu tot 
enkel digitaal contact. Mijn leven in 
Leiden was heel erg druk; studeren in 
de Universiteitsbibliotheek, colleges 
volgen, werken als lid van het 
bestuur van de studievereniging. Ook 
de borrels en feestjes en contacten 
met vrienden en studenten ben ik 
nu kwijt. Mijn vriendje is in Leiden 
gebleven, ook hem mis ik heel erg. 
Toch blijf ik liever thuis. Want ik wil 
gezond blijven voor mijn ouders, mijn 
zusje en mijn oma en opa. Voor mij 
is gezond blijven waardevoller dan 
mijn eigen behoeften. Thuis kan ik 
lekker tot rust komen. Mijn ouders 
hebben een speciale werkplek voor 
mij gerealiseerd in de woonkamer. 
De laatste tijd was ik best weinig 
thuis. Maar nu, het klinkt misschien 
raar, maar ik kom hier helemaal tot 
rust. De routine van thuis doet me 
goed. Het is heerlijk om nu vaak met 
z’n vieren thuis te zijn”. 

Uit het telefonisch interview 
met Johan Versijpt, inwoner 
van Zuiddorpe en vrijwilliger 
in de parochie, 87 jaar:

Johan Versijpt is al jaren een 
trouwe collectant in de kerk 
in Zuiddorpe. Met zijn 87 jaar 
hoort hij bij de zwakkere 
groep in de samenleving. 
Daarom wilde ik even polsen 
hoe het met hem gaat.

Ik vroeg hem of hij toch niet 
een beetje zat te verpieteren? 
Maar niets was minder waar. 

“Ik maak het heel goed, ik zorg 
voor mijn tuin en mijn huis. Ik 
heb goede buren, ze zorgen goed 
voor mij. Soms ga ik het gras 
maaien bij de buurvrouw. We 
hebben goed contact met elkaar, 
even een praatje doen, maar wel 
op afstand. Wat ik wel mis is de 
wekelijkse gang naar de kerk 
en het samen zijn met mensen. 
Ook verjaardagen zijn momenteel 
taboe”.

Enkele reacties uit de 
verschillende koren:

We missen elkaar heel erg. 
Jaren aan een stuk kom je elke 
week bij elkaar; je zingt, je kletst 
wat, je studeert een nieuw lied 
in, je geniet, je leeft mee met het 
wel en wee van je collega’s. Je 
ondersteunt de pastor op zondag. 
Dat kan nu niet meer. Het is een 
noodgedwongen situatie, maar je 
raakt er aan gewend.
Door alle instructies van de 
regering over het coronavirus is 
er heel weinig echt contact met 
elkaar. Wel af en toe een mailtje, 
een telefoontje of een kaart.
En, als je geluk hebt, kom je bij 
de supermarkt een zanger tegen. 
Je praat even met elkaar, dat 
voelt heel goed. 
Hopelijk kunnen we heel snel 
weer samen zingen.

Coronavirus: wat betekent dat voor mij en mensen in mijn omgeving? 
Een persoonlijke zoektocht van Rita Pollet
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Tot slot
Mijn zoektocht heeft veel indringende verhalen opgeleverd. Verhalen 
van verdriet, maar ook ervaringen die laten zien, hoe mensen er met 
elkaar het beste van proberen te maken. Ik hoop dat we weer snel alle 
beperkende noodzakelijke maatregelen kunnen loslaten. Dan kunnen 
we elkaar weer eens stevig beetpakken. Tot die tijd: volhouden, de 
regels in acht nemen. Dan kunnen de jongeren weer naar school. Dan 
krijgen onze ouderen weer visite. Dan kunnen de koren weer repeteren. 
Kortom, dan kunnen we onze vriendschap en warmte weer met alle 
mensen delen.

Rita Pollet.

Mijn laatste gesprek was met een inwoner van Axel wiens beide ouders in de Vurssche wonen. Een 
ontroerend verhaal van groot gemis.

“ik denk dat het nu ongeveer 7 weken geleden is dat 
ik mijn 93-jarige vader en mijn 89-jarige moeder nog 
heb gezien. Het doet heel veel pijn om niet op bezoek 
te kunnen. We bellen wel heel regelmatig, maar 
bellen is zo anders dan elkaar zien. Ook al kunnen 
we elkaar niet zien, dankzij de techniek kunnen we 
wel videobellen met elkaar. Dat is een groot succes, 
temeer omdat ze zo toch nog iets van contact hebben 
met ons en met hun 4 achterkleinkinderen. Mijn 
vader is nagenoeg blind, maar op die manier kan 
hij toch genieten van de stemmetjes van het viertal. 
Twee keer per week stop ik een boodschappenpakket 
vol met fruit in een daarvoor bestemde box aan de 

voordeur van de Vurssche. Bij hen brengen mag/
kan niet. Dan ga ik maar weer naar huis. Ze zijn heel 
dapper mijn ouders, ze mopperen niet, ze klagen niet, 
zeker niet tegen mij en mijn broers. Maar als ik hoor 
dat mijn moeder tegen een verzorgster vertelde dat 
het voor haar niet meer hoefde als het zo bleef, dan 
doet het bij mij als dochter heel veel pijn. Er wordt nu 
een tent gebouwd die zal moeten dienen als praatplek 
met onze dierbare mensen. Dan kunnen we elkaar 
toch weer zien en knuffelen. Hopelijk heel snel”. 

Uit het telefonisch interview met Ria Coppens, vrijwilligster in ’t Verlaet: 

Ria woont in Overslag, vlak bij de grens met België die nu gesloten is. Het is in 
dit coronatijdperk voor de mensen van het dorp verboden om zich over de grens 
te begeven. 
Ria gaat regelmatig bij graven van dierbaren op het kerkhof (op Belgisch gebied) 
de bloemen water geven. 
Ze zet daarvoor ongeveer 20 stappen, maar ze moet wel de grens over. En dat is 
in deze coronatijd verboden. Ook de Belgische frietjes zijn verboden, het frietkot 
staat net over de grens!!! Haar dochters vriend woont in België, die kunnen elkaar 
nu ook niet zien.

Maar wat Ria heel erg aan het hart gaat is het feit dat ook het verzorgingshuis “het 
Verlaet” in Westdorpe verboden terrein is geworden. Er mogen geen bezoekers en 
mantelzorgers naar binnen. En Ria is zo’n mantelzorger die heel veel taken in het 
verzorgingshuis op zich neemt. Het doet haar heel veel pijn nu al weken niet naar 
“haar” mensen te kunnen.
Ze weet, dat het niet meer doorgaan van de kerkdiensten in het gebouw, voor de 
mensen heel pijnlijk is. Maar voorlopig is hiervoor nog geen oplossing gevonden.
Ook de beautysalon waar de dames werden vertroeteld met mooi verzorgde handen 
is gesloten. Wandelen is uit den boze, de bewoners mogen niet naar buiten.

Ria hoopt dat men het coronavirus heel snel onder controle kan krijgen en dat het 
leven heel snel een beetje normaal wordt.
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THADDY BERICHT ONS VANUIT OOSTERBEEK, 
WAAR HIJ TEGENWOORDIG WOONT

De wereld is in de loop van luttele weken bijna onherkenbaar veranderd! 
Een onzichtbaar, besmettelijk ‘beestje’ dat ‘overvliegt’ van de een op de 
ander. De media staan bol van het nieuws over Covid-19. Het Corona 
virus kent geen aanziens des persoons. Ook 2 mede-broeders Millhillers 
in Ierland en Engeland zijn inmiddels aan het virus bezweken. Zorgen 
om mensen die je dierbaar zijn, nemen plotsklaps een flink deel van je 
leven in beslag. 
Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes: acties van mensen die zich – ondanks 
het risico – blijven inzetten voor de zorg van anderen, mensen in het 
onderwijs die via internet hun best doen om het leerproces zo goed 
mogelijk door te laten gaan, ouders met jonge kinderen die zich in 
allerlei bochten moeten wringen om hun gezin zo goed mogelijk draaiend 
te houden. Hoe fijn is het dan om premier Rutte te horen zeggen: “Let 
wat op elkaar; en does lief!” 

Bij ons is de crisis groot, maar niet te vergelijken met de situatie in 
landen als India. Daar kent men voor de gewone mensen nauwelijks of 
geen sociale voorzieningen of toegang tot medische zorg. Hoe onderhoud 
jij je gezin als je van de een op de andere dag je werk verliest en daarmee 
ook je inkomen? India is sinds eind maart ‘op slot’. Miljoenen mensen 
zijn op slag werkeloos en daardoor brodeloos. Ze zijn gedwongen om 
terug te keren naar ‘huis’, naar hun geboorteregio en familie. Lange-
afstand-bussen gaan niet meer. Dus blijft er geen andere weg dan te voet, 
honderden kilometers. Bij de grens van hun deelstaat horen ze vaak dat 
de grensovergang is afgesloten! Ik leef bijzonder mee, met de mensen uit 
Nagwa in Varanasi, waar ik samen met collega Frans Baartmans, een 
aantal jaren heb gewerkt bij de Dalits (= kastenlozen). Zij hebben geen 
reserves en zijn totaal aangewezen op wat ze krijgen van liefdadigheid.
In een telefoongesprek met Zr Jolly van de Fatima Zusters in Assam 
hoorde ik dat het Covid-19 rampzalig is voor de families van deze jonge 
vrouwen. Ze zijn al arm, maar de ‘lock down’ waardoor iedereen thuis 
moet blijven, zorgt voor acute noodsituaties. Het Grihini Girls project 
staat onder zware financiele druk. Ik beveel het daarom graag bij jullie 
aan. 

Thaddy 

Na ruim 30 jaren in het buitenland, vindt Thaddy per 01 juni 
een fijne plek om te werken aan ‘de overkant’ in de parochies 
Pater Damiaan (Zuid Beveland) en H.Maria (Walcheren) waar 
hij zijn ervaring als missionaris ook kan inzetten. Op 05 juli om 
11.00u is de eucharistieviering in de Maria Magdalena kerk te 
Goes. Omdat Thaddy nu in ‘buurtparochies werkt, sluiten we 
de cyclus van het plaatsen van brieven aan de vrienden in de 
Elisabethparochie af.

Bijdragen voor het project van de Grihini Girls in Assam, India 
sturen naar: NL 52 INGB 0001 0669 57, Missieprocuur van Mill 
Hill, Oosterbeek, ovv Thaddy-GG. 

Thaddy zal binnenkort in Walcheren gaan wonen. Hij is bereikbaar 
op mobiel: 06.26276050. e-mail: thaddeusmhm@gmail.com 

GEZINSDAG AAN ZEE OP 11 JULI!
Op zaterdag 11 juli van 10.00-13.00 
is er een gezinsdag in de strandkerk in 
Cadzand-Bad. Het wordt een dagje weg 
mét inhoud.

Dennis en Sascha Peters spreken over 
het onderwerp Communicatie. Is het een 
middel om elkaar te leren kennen en 
begrijpen? Of toch een bron van frustratie 
en spanning? Wat je ervaring ook is, het 
is goed om stil te staan bij dit belangrijke 
aspect in je gezinsleven. 

Tijdens de inleiding is er een programma 
voor de kinderen. Het programma ziet 
er globaal als volgt uit: ontvangst, lezing 
door Dennis en Sascha, uitwisseling, 
eucharistieviering en lunch. In de middag 
kan ieder er nog een heerlijk dagje strand 
en duinen van maken! Vanwege corona 
zijn er een paar maatregelen. Voor info en 
opgave: www.gezinengeloof.nl/gezinsdag. 

Deze gezinsdag is een initatief van het Sint 
Franciscuscentrum en de parochies van 
Zeeuws-Vlaanderen.
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Vieringenschema Elisabeth-parochie (wijzigingen voorbehouden, zie ook www.eparochie.nl)

voorgangers

vrijdag 3 juli 20.00 - 21.30 Terneuzen aanbidding en biecht J. van Velthoven

zaterdag 4 juli 19.00 Terneuzen internationale mis W. Wiertz

zondag 5 juli 9.30 
9.30 
11.00

Zuiddorpe 
Philippine 
Terneuzen

14e zondag door het jaar 
14e zondag door het jaar 
14e zondag door het jaar

N. van Waterschoot 
M. Dieleman 
N. van Waterschoot

dinsdag 7 juli 10.00 Westdorpe zegening van de graven W. Wiertz

zondag 12 juli 9.30 
9.30 
11.00

Zuiddorpe 
Philippine 
Terneuzen

15e zondag door het jaar 
15e zondag door het jaar 
15e zondag door het jaar

J. van Velthoven 
N. van Waterschoot 
J. van Velthoven

zondag 19 juli 9.30 
9.30 
11.00

Zuiddorpe 
Philippine 
Terneuzen

16e zondag door het jaar 
16e zondag door het jaar 
16e zondag door het jaar

M. Dieleman 
J. van Velthoven 
J. van Velthoven

zondag 26 juli 9.30 
9.30 
11.00

Zuiddorpe 
Philippine 
Terneuzen

17e zondag door het jaar 
17e zondag door het jaar 
17e zondag door het jaar

werkgroep 
M. Dieleman 
T. Verbraeken

zaterdag 1 augustus 19.00 Terneuzen internationale mis J. van Velthoven

zondag 2 aug 9.30 
9.30 
11.00

Zuiddorpe 
Philippine 
Terneuzen

18e zondag door het jaar 
18e zondag door het jaar 
18e zondag door het jaar

W. Wiertz 
N. van Waterschoot 
W. Wiertz

vrijdag 7 augustus 20.00 - 21.30 Terneuzen aanbidding en biecht J. van Velthoven 

zaterdag 8 augustus

zondag 9 augustus 9.30 
9.30 
11.00

Zuiddorpe 
Philippine 
Terneuzen

19e zondag door het jaar 
19e zondag door het jaar 
19e zondag door het jaar

T. Verbraeken 
J. van Velthoven 
J. van Velthoven

zaterdag 15 augustus 19.00 Terneuzen Maria ten Hemelopneming J. van Velthoven

zondag 16 augustus 9.30 
9.30 
11.00

Zuiddorpe 
Philippine 
Terneuzen

20e zondag door het jaar 
20e zondag door het jaar 
20e zondag door het jaar

J. van Velthoven 
N. van Waterschoot 
J. van Velthoven

zondag 23 augustus 9.30 
9.30 
11.00

Zuiddorpe 
Philippine 
Terneuzen

21e zondag door het jaar 
21e zondag door het jaar 
21e zondag door het jaar

werkgroep 
J. van Velthoven 
J. van Velthoven

zondag 30 augustus 9.30 
9.30 
11.00

Zuiddorpe 
Philippine 
Terneuzen

22e zondag door het jaar 
22e zondag door het jaar 
22e zondag door het jaar

W. Wiertz 
N. van Waterschoot 
W. Wiertz

vrijdag 4 september 20.00 - 21.30 Terneuzen aanbidding en biecht J. van Velthoven 

zaterdag 5 september 19.00 Terneuzen internationale mis J. van Velthoven

zondag 6 september 9.30 
9.30 
11.00

Zuiddorpe 
Philippine 
Terneuzen

23e zondag door het jaar 
23e zondag door het jaar 
23e zondag door het jaar

M. Dieleman 
J. Reurs 
J. Reurs

zondag 13 september 9.30 
9.30 
11.00

Zuiddorpe 
Philippine 
Terneuzen

24e zondag door het jaar 
24e zondag dh jaar - doopviering 
24e zondag door het jaar

R. Grossert 
N. van Waterschoot 
T. Verbraeken
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DE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE PAROCHIE  
VAN DE CORONA-CRISIS

Dit voorjaar werden we met zijn allen verrast 
door de corona-epidemie. Dit had en heeft 
grote impact op het persoonlijk en het 
maatschappelijk leven. De gezondheid van 
ons allen heeft terecht prioriteit. Vanaf half 
maart kwam het maatschappelijk leven tot 
stilstand. Ook moesten we onze kerken per 
die datum tijdelijk sluiten. Langzaam maar 
zeker ontwaakt Nederland uit de coronacrisis. 
Iedere dag worden we via de media daarvan 
uitgebreid op de hoogte gesteld. De horeca 
gaat weer open en het toerisme komt weer 
op gang. Bedrijven beginnen weer volop te 
draaien en de landsgrenzen gaan weer open. 
Sinds 7 juni vindt er op zondag ook weer 
een viering plaats in de Emmaüskerk. Vanaf 
begin juli willen we dit uitbreiden naar de 
kerken van Philippine en Zuiddorpe. 

De vieringen moeten voldoen aan de door 
de bisschoppen uitgevaardigde protocollen 
die weer gebaseerd zijn op de richtlijnen van 
het RIVM. Dit betekent onder ander; vooraf 
reservering, ontsmetting van banken en 
stoelen en rekeninghouden met anderhalve 
meter afstand. Doordat er vanaf half maart 
geen vieringen waren, hadden we weinig 
contactmogelijkheden. Via de website, 
advertenties en sinds kort met een nieuwsbrief 
hebben we getracht de parochianen zo goed 

mogelijk op de hoogte te houden. Financieel 
heeft het sluiten van de kerken ook grote 
gevolgen voor onze parochie. Er waren 
gedurende die periode geen collectegelden en 
de parochiebijdrage bleef achter ten opzichte 
van vorig jaar. Over het eerste halfjaar missen 
we aan collectegelden, parochiebijdrage, 
kaarsengeld en andere inkomsten bijna € 
30.000, - aan baten. We proberen dit tekort 
op te lossen door kritisch te kijken naar de 
kosten en die te reduceren daar waar dit 
verantwoord is. De parochie doet ook een 
beroep op de Noodmaatregel Overbrugging 
Werkgelegenheid (NOW) van de overheid. 
Wij weten dat u ieder jaar aan de parochie 
uw “financieel steentje” bijdraagt. In deze 
uitzonderlijke situatie willen wij u vragen 
om iets extra’s te doen. Als u financieel in 
de gelegenheid bent, willen wij u graag 
aanmoedigen om een extra bijdrage te doen. 

Ter informatie treft u in dit blad de stand aan 
van de parochiebijdrage per 15 juni van dit 
jaar. In vergelijking met vorig jaar lopen we 
bijna € 6.000, - achter. Bij voorbaat dank 
voor uw extra bijdrage. 

C.H.M. van Waes, Vicevoorzitter Elisabeth 
parochie

Uw parochiebijdrage betaalt zich uit

€ 140.500

€ 100.000

€ 75.976

GEREALISEERD

BEGROOT
2020

Ontvangen parochiebijdrage per 15 juni 2019 en per 15 juni 2020

 gerealiseerd begroting  gerealiseerd %
 2019  2020  2020
Parochiekern Noord 
Terneuzen-Hoek €  38.593 €  68.000 € 35.938 52,8%
 
Parochiekern Zuidoost 
Axel €  9.422 €  15.000 € 8.341 55,6%
Westdorpe € 3.736 € 5.500 € 4.337 78,9%
Zuiddorpe € 5.188 € 7.500 € 4.898 65,3%
 
Parochiekern Zuidwest 
Sas van Gent- Zandstaat € 8.775 € 17.000 € 8.256 48,6%
Philippine € 11.078 € 19.500 € 10.435 53,5%
Sluiskil € 4.992 € 8.000 € 3.771 47,1%
    
Totaal Elisabeth parochie € 81.784 € 140.500 € 75.976 54,1%
   
Mede door de corona-crisis lopen we bijna € 6.000,- achter ten opzichte van vorig jaar op 15 juni. 
Als u financieel in de gelegenheid bent moedigen wij u graag aan om een extra bijdrage te doen.
Bij voorbaat dank voor uw extra bijdrage.

Met hartelijke groet, C. van Waes, Vicevoorzitter Elisabeth parochie
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Parochiekern noord
Secretaris Amber van Ginneken, 

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

BESTE 85 PLUSSERS
Daar zitten we dan met z’n allen, terwijl we 
weer zulke leuke plannen hadden voor de 
Paasbrunch van afgelopen 2 april. Helaas 
kon het allemaal niet door gaan vanwege 
het virus, dat de hele wereld zowat gevangen 
houdt. De lente is intussen volop in het land, 
dus daar kunnen we dan tenminste nog van 
genieten. Gelukkig komt er nu een stukje 
verlichting aan en dan hopen en bidden 
we dat het zo mag blijven. Want een mens 
hoort niet opgesloten te zijn. Maar dan zijn 

we er nog niet wat onze middagen aangaat, 
want u heeft zelf gezien dat de zaal helemaal 
vol zit iedere keer en dat mag dan weer 
niet. Maar we gaan zeker op zoek om een 
oplossing te vinden voor in de toekomst. 
Want die gezellige middagen laten we ons 
niet afpakken natuurlijk! 

Als vrijwilligersgroep wensen we u toch 
alle moed toe om de komende tijd een 
beetje gezellig door te komen. Tot dat 

de 85+-middagen weer 
van start gaan willen we 
toch graag met u in de 
tussentijd wat contact 
houden. Ik ga vragen aan 
de vrijwilligers van de 
85+ -middag en andere 
vrijwilligers uit de parochie 
of ze u – als vaste bezoeker 
- een keer willen bellen om 
de twee of drie weken. Zo 
maar om even bij te kletsen 
en te horen hoe het met 
u gaat. Hopelijk vind ik 
voldoende vrijwilligers. 

Natuurlijk kunt u ook altijd mij bellen 
(0115-690967 of 06365198630) of een van 
de pastores (0115-616006) als u nu al 
behoefte heeft aan telefonisch contact. 

En mocht u nog ideeën hebben over de 
voortzetting van de 85+ middagen dan hoor 
ik die graag.

Marja Kok
Coördinator 85 + groep 

“KLOKKEN VAN HOOP” IN DE CORONATIJD
Mede op initiatief van de Raad van Kerken 
hebben in de periode van 18 maart tot 
en met 29 april elke woensdagavond van 
19.00 uur tot 19.15 uur vele kerkklokken 
geluid: ter bemoediging, troost en hoop in 
de coronatijd. En verder ook nog op eerste 
paasdag, op 4 mei ter herinnering aan de 
oorlogsslachtoffers en op 5 mei als teken 
van 75 jaar vrijheid in Nederland. Zo’n 
950 kerken, torens en klokkenstoelen in 
Nederland (en Vlaanderen) hebben daaraan 
deelgenomen, zo ook de Emmaüskerk. 
Het was toch telkens weer een bijzonder 
moment, een moment van bezinning en 
medeleven. En vooral ook telkens een 
oproep tot hoop en vertrouwen in de 
toekomst. Het coronavirus heeft een grote 
impact op het maatschappelijk leven gehad. 
In het dagelijks leven waren we tot voor 
kort gewend geraakt veel verschillende 
plekken op te zoeken, zoals ons werk, 
de school, de sportclub, maar ook onze 
kerken. En dat was plots allemaal niet meer 
zo vanzelfsprekend. 

 Klokken als communicatiemiddel
Al eeuwen luiden klokken als 

communicatiemiddel. Ze roepen niet slechts 
op tot gebed, maar vertellen de inwoners 
met hoge of sonore klanken en zonder 
woorden wat er aan de hand is in de stad of 
het dorp. Wanneer er iemand overleden is, 
klinken de lage klanken van de doodsklok; 
de papklok gaf in de middeleeuwen aan dat 
de stadspoorten dichtgingen en het etenstijd 
was; de waakklok luidt als er brand is. In 
veel dorpen in Friesland en Groningen 
kondigen klokken tegenwoordig nog steeds 
de geboorte van een kind aan en in Utrecht 
kondigt de banklok de raadsvergadering 
aan.

Waarom de klokken luiden?
In deze tijd waar zo veel mensen behoefte 
hebben aan tekenen van hoop en uitkomst, 
waar mensen van allerlei generaties 
(tijdelijk) sociaal geïsoleerd raken, zijn het 
de torens, klokkenstoelen en kerken die 
een oproep van hoop kunnen doen door de 
klok te luiden. Als teken van hoop en troost 
voor alle mensen: dat we samen denken 
aan en bidden voor al die mensen die ziek 
zijn, alleen thuis zitten of iemand verloren 
hebben en dat we ons in solidariteit met 

elkaar verbonden voelen. Als signaal dat 
we samen respect hebben voor o.a. al die 
hulpverleners die zich dag aan dag inzetten 
voor de gezondheid van medemensen.

Frank de Prenter

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
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DODENHERDENKING 4 MEI 2020
Wij kregen als kerken in Axel het bericht dat de dodenherdenking zoals wij ze kennen 
niet kon doorgaan in verband met het coronavirus.
Aan ons werd gevraagd om een krans te leggen in stilte, zonder muziek, zonder publiek 
en zonder anderen. Dat hebben wij gedaan; dominee Overweg van de GKV, dominee 
Verlinde van de PKN, kapelaan van Velthoven van de RK kerk en voorganger Joa 
Ephraim van Capitol. We hebben stil gestaan bij het offer dat de veelal jonge Poolse 
soldaten voor onze vrijheid hebben gebracht. We hebben ook voor hen gebeden.
Al bij al een hele sobere, maar mooie plechtigheid.

Dag jongens uit Polen
Dag jongens van ver weg,
uit het verre Polen.
Gekomen om ons te bevrijden
van het Duitse juk.

Jullie hoofd vol toekomst,
Jullie hart vol liefde voor thuis, 
voor je liefste, voor je ouders.

Ouders en geliefden die wachtten 
op jullie terugkeer, 
met angst en beven,
maar jullie kwamen niet.

Jullie bleven hier, kostbaar bloed vergoten,
en rusten nu in Axelse bodem.

Voor eeuwig onze dank
voor jullie offer,
het grootste offer ooit;
jullie dromen, jullie toekomst, jullie jonge leven.

Dag jongens uit Polen
Czesc chtopaki z polski

Gedicht van Rita Pollet

Parochiekern zuid-oost
Secretaris Rita Pollet, Aendijkestraat 28, 4571 TD Axel T. 0115-563102 E. rita.pollet@zeelandnet.nl

DOE WAT JE MOET 
DOEN, OOK IN 
CORONATIJD!

Kaarsen opsteken, collectebussen 
verzamelen en haagbeuken planten; doe 
wat je moet doen dus, ook in coronatijd. 
De kerken bleven dicht, vieringen moest 
je volgen op TV. Op verschillende 
plaatsen kon je een kaarsje opsteken. 
Ook in de Mariakapel in Westdorpe 
kon dat. Deze plek werd redelijk goed 
bezocht gedurende de weken rond 
Pasen. Velen voelden zich geroepen om 
hier een kaars(je) aan te steken in deze 
moeilijke tijden. Vrijwilligers zorgden 
voor een warme ontvangst.

Naast een moment voor gebed en stilte, 
kon je ook een donatie geven voor 
de vastenactie. De collectebus voor de 
vastenactie kwam hier redelijk goed uit 
de verf. Opbrengst € 40,- en ook de 
collectebus in het winkeltje is Sas bracht 
€40,- op. Gerekend dat door corona, 
ieder in thuisquarantaine zat, waren dit 
mooie opbrengsten. Op het kerkhof, 
naast de kerk, werd dit voorjaar ongeveer 
200 meter verdorde conifeer vervangen 
door een mooie haagbeuk. Reken dat 
dit veel werk was en dat je als vrijwillige 
tuinman dan ook nog de afstand van 
1,5m in acht moet houden, maakt het 
hele tuinwerk nog moeilijker, chapeau!

Doe wat je moet doen, ook in coronatijd!

Kaarsen opsteken, collectebussen verzamelen en haagbeuken planten; doe wat je moet 
doen dus, ook in coronatijd.

De kerken bleven dicht, vieringen moest je volgen op TV. Op verschillende plaatsen kon je 
een kaarsje opsteken. Ook in de Mariakapel in Westdorpe kon dat. Deze plek werd redelijk 
goed bezocht gedurende de weken rond Pasen. Velen voelden zich geroepen om hier een 
kaars(je) aan te steken in deze moeilijke tijden. Vrijwilligers zorgden voor een warme 
ontvangst.

Naast een moment voor gebed en stilte, kon je ook een donatie geven voor de vastenactie. 
De collectebus voor de vastenactie kwam hier redelijk goed uit de verf. Opbrengst € 40,- en 
ook de collectebus in het winkeltje is Sas bracht €40,- op. Gerekend dat door corona, ieder in 
thuisquarantaine zat, waren dit mooie opbrengsten. 

Op het kerkhof, naast de kerk, werd dit voorjaar ongeveer 200meter  verdorde conifeer 
vervangen door een mooie haagbeuk. Reken dat dit veel werk was en dat je als vrijwillige 
tuinman dan ook nog de afstand van 1,5m in acht moet houden, maakt het hele tuinwerk nog 
moeilijker, chapeau!

hele tuinwerk nog moeilijker, chapeau!
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Parochiekern zuid-west
Secretaris, Kennedystraat 6, 4551 TW Sas van Gent T. 0115-461001 E. freddyjanssens@zeelandnet.nl

DE MARIAKAPEL IN SAS VAN GENT IS OPEN

In de vorige digitale versie van het Regioblad 
is verteld over de inrichting van een 
Mariakapel in de voormalige sacristie van 
de Cuyperskerk in Sas van Gent. Door 
vrijwilligers en vaklieden is er veel werk 
verricht, dat vanwege de coronacrisis ook 
enige weken heeft stilgelegen.

Maar nu is het af en is de Kapel toegankelijk 
voor ieder die er even een kijkje wil nemen, 
even knielen of zitten, even stil zijn en 
bidden of een kaarsje laten branden en de 
drukte van ons dagelijkse leven even loslaten.
De inwijding was eind maart voorzien, maar 
moest uitgesteld worden tot later.

De foto geeft een beeld van hoe het geworden 
is. De medewerkers zijn er trots op.

De kapel is open tijdens de openingsuren van 
Markt 4 en dat is van dinsdag t/m zaterdag 
van 9.00 tot 17.00 uur. Ieder is welkom...

KBO-PCBO AXEL 70 JAAR
Wat voor alle mensen van de afdeling Axel 
een mooi jubileumjaar had moeten worden 
met mooie extra’s, is nog voor het begon 
uitgegaan als een kaars. Een paasviering was 
er niet. Gelukkig is de jaarlijkse paasstol door 
onze vrijwilligers wel bezorgd en dat met in 
acht name van de 1,5meter. Het 70-jarig 
bestaan, dat op 17 april groots gevierd zou 
worden, is stil voorbij gegaan. Het bestuur 
van de KBO-PCOB beraad zich op een 
nieuwe datum. Uitstel is zeker geen afstel.
De jaarvergadering op 24 april ging ook 
niet door, maar ook hier geldt: Er komt een 

nieuwe datum. Het bestuur hoopt u dan 
allen weer in goede gezondheid terug te zien.
Maar, ondertussen: hebt u in deze tijd hulp 
nodig of wilt u alleen maar een praatje 
maken? Bel naar de voorzitter Josée van der 
Ploeg-Delissen, 06-23937654 of mail naar 
kbo.axel@gmail.com. Via een briefje kan 
natuurlijk ook :Olivierstraat 14 Axel.

Blijf gezond en tot later, 
Josée van der Ploeg-Delissen. 

KERMISVIERING 
IN WESTDORPE 

AANGEPAST

Door de corona regels kan de gebruikelijk 
kermisviering voor de overledenen 
van het afgelopen niet plaats vinden 
in de Kirke. Toch willen we graag de 
overledenen van Westdorpe herdenken. 
Op dinsdag 7 juli is er hiertoe de 
gelegenheid op ons kerkhof. 

Rond 10.00u zal Pastoor Wiel Wiertz 
samen met ons op het kerkhof de graven 
zegenen en een dank- en zegengebed 
uitspreken. 
Iedereen is van harte welkom.

 
 

afdeling Axel 
 
 
 
 
KBO-PCBO Axel 70 jaar 
 
Wat voor alle mensen van de afdeling Axel een mooi  jubileumjaar had moeten worden met 
mooie extra’s,  is nog voor het begon uitgegaan als een kaars. Een paasviering was er niet. 
Gelukkig is de jaarlijkse paasstol door onze vrijwilligers wel bezorgd en dat met in achtname 
van de 1,5meter.  Het 70-jarig bestaan, dat op 17 april groots gevierd zou worden, is stil 
voorbij gegaan. Het bestuur van de KBO-PCOB beraad zich op een nieuwe datum. Uitstel is 
zeker geen afstel. 
De jaarvergadering op 24 april ging ook niet door, maar ook hier geldt: Er komt een nieuwe 
datum. Het bestuur hoopt u dan allen weer in goede gezondheid terug te zien. 
Maar, ondertussen: Hebt u in deze tijd hulp nodig of wilt u alleen maar een praatje maken? 
Bel naar de voorzitter Josée van der Ploeg-Delissen,06-23937654 of mail naar 
kbo.axel@gmail.com. Via een briefje kan natuurlijk ook :Olivierstraat  14 Axel.    
 
Blijf gezond en tot later,  
Josée van der Ploeg-Delissen.  
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HET UURWERK EN DE KLOKKEN STAAN STIL .........
Bij een kerk hoort een toren en in de toren is een uurwerk en 
klokken. Zo is dat ook in de r.k. kerk in Philippine. Elk jaar werd 
alles nagezien en het ging jaren goed. We zijn het zo gewend om eens 
naar de klok van de kerk te kijken om te zien hoe laat het is. De klok 
slaat om te vertellen dat er weer een uur voorbij is en een volgend 
uur begint. De klokken luiden als er iets bijzonders is, bijvoorbeeld 
bij een huwelijk of een overlijden.

Maar nu staat het uurwerk al een tijdje stil.......

Wat is er aan de hand?
Het uurwerk is stilgevallen en de monteur van Clock-o-Matic uit 
Holsbeek kreeg het uurwerk niet meer "en route". Na bijna 70 
jaar is het versleten. Het mechanische uurwerk moet vervangen 
worden door een elektronische aandrijving en dat kost € 7492. 
De geldmiddelen bij onze Parochie nemen ieder jaar af, ondanks 
bezuinigingen die zijn doorgevoerd. De afgelopen maanden zijn de 
inkomsten drastisch teruggelopen, omdat er geen vieringen meer 

gedaan mogen worden. Bij uitvaartplechtigheden mogen er maar 30 
mensen aanwezig zijn.

Maar wat is een dorp zonder uurwerk en klokken?

Vandaar dat het idee is ontstaan om aan de inwoners te vragen om 
een bijdrage te willen geven, zodat we samen met het Parochiebestuur 
toch voldoende geld bij elkaar kunnen krijgen om het uurwerk en 
de klokken weer in orde te maken. Ook enkele fondsen worden 
benaderd. Elke inwoner van Philippine heeft een brief in de bus 
gekregen met de vraag om een donatie te willen geven. De actie 
wordt mede ondersteund door de Dorpsraad en de Vereniging tot 
Behoud Historie van Philippine. En deze actie is bij vele inwoners 
van Philippine positief ontvangen, want na een week is het bedrag 
wat nodig is al overschreden.
Dank aan iedere gulle gever.

PKC Zuidwest

UITVAART
VERZORGING

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

uw persoonlijke wens
•

Thuisopbaring met gebruik van koeling 
mogelijk

•
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

KOKKELDREEF 1

4533 DD TERNEUZEN

TEL. 0115-612937

BBG: 06-21837273

WWW.UITVAARTVERZORGINGDEVOOGT.NL

INFO@UITVAARTVERZORGINGDEVOOGT.NL

CARITAS: “MET UW HULP  
GAAT ER NIETS VERLOREN!”

Normaal gesproken houdt Caritas door het jaar heen verschillende 
collectes tijdens de weekendvieringen, conform een vastgesteld rooster. 
Die collectes zijn onmisbaar voor het ledigen van noden, zoals: 
Memisa, de Voedselbank, Rouwzorg, het Hospice, Solidaridad, en 
Vluchtelingenwerk.  Omdat de weekendviering is vervallen als gevolg 
van de ‘lock down’ worden ook de collectes gemist, waardoor de goede 
doelen hun inkomsten missen. Het gevolg is dat de mensen die het 
het hardst nodig hebben, nu worden overgeslagen. Het Caritasbestuur 
denkt na over hoe om te gaan met die gemiste collectes. 
We hebben al wel enkele ideeën die nog verder uitgewerkt moeten 
worden. Uiteraard is het fijn indien u als betrokken parochiaan 
hierover wilt meedenken en ideeën wilt doorgeven aan pastor Niek 
van Waterschoot.

Wat zouden we kunnen doen?
• In plaats van de collecte de mensen vragen om zelfstandig 

geld over te maken op het bankrekeningnummer van Caritas: 
NL77RABO0145939049. Dit kan overigens altijd al. Op de 
website kunnen we dan aangeven welk goed doel we voor ogen 
hebben. De donatie kan ook o.v.v. dat goede doel. 

• We kunnen daarnaast de gemiste collectes gaan inhalen vanwege 
het feit dat de aller kwetsbaarste mensen nu ook vaak de dupe zijn 
vanwege dat ze hun baan kwijt raken, en dergelijke. We willen 
nu juist iets extra’s voor de meest kwetsbaren kunnen doen. Dat 
betekent dus vaak een 2e collecte in de 2e helft van 2020.

• Uiteraard moeten we via de lokale media de mensen vragen caritas 
te blijven steunen. Hierbij is het ook belangrijk om inclusief te 
denken; andere caritassen en diaconieën zitten in hetzelfde schuitje. 
Eendracht maakt macht. Als we samenwerken met de andere 
parochies en de protestantse kerken dan zullen we meer aandacht 
krijgen en daardoor meer inkomsten.

• Als je samenwerkt, kun je wellicht iets groots opzetten zoals een 
loterij, concert, sponsormaaltijd om echt alle mensen te betrekken. 
Uiteraard ben je bij zo een happening wel afhankelijk van de 
mogelijkheden en de mogelijke consequenties van de beperkingen 
van de 1,5m maatschappij.

Wat we als Caritas wel denken is, dat niets doen geen optie is. Dus 
denk mee en doe mee, laat je hart spreken. Secretariaat van Caritas: 
F.Janssens, Kennedystraat 5, 4551 TW Sas van Gent of pastor Niek 
van Waterschoot (adres zie colofon pag. 2). 

Kijk geregeld op
www.eparochie.nl
voor de nieuwste 

berichten
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STEUN VOOR SIBUSISO GAAT NIET VERLOREN
Voor het eerst met drie parochies.
We gingen als drie parochies in de vastentijd 2020 enthousiast 
van start in Zeeuws-Vlaanderen om campagne te voeren voor 
Sibusiso in Tanzania. De lat werd hoog gelegd: €50.000 zouden 
we willen inzamelen. Iedereen was goed voorbereid, iedereen stond 
in de startblokken, enkele activiteiten werden al uitgevoerd. En 
toen daalde ook het coronavirus meedogenloos op de Vastenactie 
neer. Prachtige evenementen moesten worden afgeblazen: het 
orgelconcert in Terneuzen, de boekenbeurs in de basiliek in 
Hulst, de hobbybeurs in Oostburg en nog een heleboel andere 
activiteiten. De tweedehandskledingwinkel in Sas van Gent moest 
vervroegd noodgedwongen de deur sluiten. De gewenste opbrengst 
bleef ver uit het zicht: 20-25% maximaal van de €50.000 is de 
bijgestelde verwachting. Ver onder norm van 75% die Vastenactie 
hanteert om eventueel uit hun eigen kas wat bij te leggen voor 
ons Sibusiso project. Ook al kan er tot 1 oktober 2020 nog via de 
bank gegeven worden aan de Vastenactie, het verlies kan niet meer 
worden goedgemaakt.

Vastenactie draait om mensen.
Meer dan ooit werd dit jaar duidelijk dat Vastenactie staat of valt bij 
de inbreng van mensen: vrijwilligers en gulle gevers. De activiteiten 
in Zeeuws- Vlaanderen worden voorbereid en uitgevoerd door 
honderden vrijwilligers. En veel activiteiten brengen mensen bij 
elkaar. Ze eten samen, ze luisteren samen naar muziek, ze genieten 
van het bezoek aan de hobby- en boekenbeurs. Maar menselijk 
contact was door de maatregelen van de overheid niet mogelijk. 
En dat menselijk contact is nodig om deze activiteiten goed voor 
te bereiden en uit te voeren. Vrijwilligers mochten geen risico 
op besmetting lopen. En ook alle bezoekers aan de evenementen 
wilden we niet in gevaar brengen. Niemand zit te wachten op een 
ontmoetingsmaaltijd waar je anderhalve meter uit elkaar moet 
zitten en met kunst- en vliegwerk de maaltijd serveert. Niemand 
zat te wachten op een orgelconcert waar maar twintig mensen naar 
mochten luisteren. Op de basisscholen konden we niet terecht om 
hen ook bij de Vastenactie te betrekken. We hebben dus samen 
besloten om bijna alle Vastenactie-activiteiten te stoppen.

Sibusiso niet de klos van het coronavirus!   
Hoewel we dit jaar maar op beperkte schaal actie hebben 
kunnen voeren, zal Sibusiso van ons uit geen financiële schade 

ondervinden. Alle bijdragen die vanuit Zeeuws- Vlaanderen zijn 
gegeven blijven bestemd voor Sibusiso. Ze hebben de keuze om dat 
dit jaar al te besteden, maar ze mogen deze bijdragen ook bewaren 
voor volgend jaar. In 2021 komt het dan bovenop de €50.000 die 
we in 2020 ook al wilden verwerven. Ook heeft Sibusiso al een 
voorschot ontvangen van maar liefst €16.750. Dit bedrag kunnen 
ze besteden in 2020 of in 2021. 
Maar het beste 
nieuws is toch 
dat de Landelijke 
Vastenactie het jaar 
2020 niet meetelt, 
als een jaar waarin 
we een eigen 
project steunden. 
Normaal mag je 
van de Landelijke Vastenactie drie jaar een eigen project steunen, 
maar nu mogen we ook in 2021, 2022 en 2023 Sibusiso blijven 
helpen. Dat is buitengewoon goed nieuws voor de mensen in 
Tanzania, die zo gebaat zijn met de hulp van Sibusiso.
U kunt als u dit wenst uw bijdrage nog altijd overmaken 
op NL66RABO015.952.7104 of op NL21INGB000.000.5850 
onder vermelding van Sibusio.

Namens de drie Vastenactiegroepen,
Niek van Waterschoot

IN MEMORIAM: WIM VERVAET
Op 2 juni 2020 is overleden de zeereerwaarde heer W.A. (Wim) 
Vervaet. Hij werd geboren op 2 december 1925 te Sas van Gent. Op 
7 juni 1952 werd hij tot priester gewijd. Na zijn priesterwijding werd 
Wim Vervaet conrector op het internaat Saint Louis in Oudenbosch.
In 1958 werd hij kapelaan in de H. Josephparochie in Dongen en 
een jaar later werd zijn benoeming uitgebreid met een aanstelling 
als conrector van het pensionaat in Dongen. In de tweede helft van 
1964 werd Wim Vervaet kapelaan in Oosterhout in de parochie H. 
Maagd Maria.
Vanaf januari 1972 was hij werkzaam als kapelaan en pastoor 
in verschillende parochies die thans deel uitmaken van de 
Immanuelparochie te Zevenbergen. Op 1 januari 1995 ging Wim 
Vervaet met emeritaat. Hij keerde terug naar zijn geboorteplaats. 
Wim Vervaet vond voldoening en vreugde in zijn priesterschap en 
hij bleef van harte en tot op hoge leeftijd zijn diensten aanbieden als 
priester-assistent in woonzorgcentra en in de parochies van Midden 
Zeeuws Vlaanderen die later de Elisabeth-parochie werden. Op 
maandag 8 juni vond de eucharistieviering ten afscheid plaats en 
aansluitend werd Wim Vervaet begraven op Sint Jans Schorre te Sas 
van Gent.

Op de foto: 
Wim Vervaet in donker Kostuum assisteert zijn broer Willy bij het 
uitreiken van de Communie. Ook Willy Vervaet was meer dan 50 jaar 
priester, waarvan vele jaren als pastoor van Axel en Zuiddorpe.



Regioblad - 19

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.

Mensen, die in rouw zijn omdat hun partner, 
kind, ouders overleden zijn, kunnen komen 
praten bij onze rouwgroep. Er wordt met 
elkaar gesproken over verdriet, zorgen en 
ook over de dagelijkse problemen. Ook bij 
scheiding is er sprake van rouw en ook zij 
zijn bij ons welkom. Alles wat besproken 
wordt blijft binnen de groep. Het is fijn 
om met lotgenoten te praten, omdat ze 
allemaal hetzelfde doormaken. Wij zijn geen 
professionele begeleiders, maar wij kunnen 

een luisterend oor bieden en ondersteunen 
waar mogelijk. Mocht U behoefte voelen eens 
bij ons langs te komen, dan bent U welkom 
op de eerste maandag van de oneven maanden 
vanaf 10.00 tot 11.30 uur. De koffie staat 
klaar vanaf 9.30 uur. Aan deelname zijn geen 
kosten verbonden. 
I.v.m. het coronavirus zijn er momenteel geen 
bijeenkomsten gepland.
Christien de Mul 0115-694610
Niek van Waterschoot 0115-616006

ROUWVERWERKING

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:
................................................................

Afscheid nemen 
doen we samen.

Monuta Terneuzen
Bellamystraat 28c, 4532 CP Terneuzen
T 0115 - 61 28 81
I www.monuta.nl/terneuzen

Uitvaartverzorgers Nicoline Hoogendoorn en Arjen Gernaert

Waar u ook voor kiest, uw wensen staan altijd centraal. Wij komen graag 
bij u langs voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek, waarin we samen 
uw wensen bespreken. 

Ook als u niet of elders verzekerd bent. 

110x95 Adv Monuta Terneuzen.indd   1 14-02-18   08:13

ROUWZORG KANAALZONE
Rouwzorg Kanaalzone staat voor een 
laagdrempelige en kwalitatief hoge 
rouwbegeleiding voor (jong) volwassenen.

AANMELDEN GROEPSROUWZORG
Emoties, eenzaamheid, behoefte om te 
praten met lotgenoten over het missen van 
een dierbare, zijn vaak redenen waarom men 
kiest voor een rouwzorggroep. Wat kunt 
u verwachten? Een serie van acht besloten 
bijeenkomsten van elk één dagdeel. Indien u 
zich aanmeldt, is het ook de bedoeling dat alle 
acht de bijeenkomsten bijgewoond worden. 

De groepsgesprekken worden begeleid door 
deskundige rouwzorgteamleden. Zij geven 
u de handvatten die u nodigt heeft om na 
verloop van tijd het leven weer op eigen 
kracht op te pakken. 

Locatie: Rivierenhuis, IJsselstr. 3, Terneuzen.
Aanmelding voor de groepsrouwzorg: 
rouwzorg-kanaalzone@outlook.com -
t. 0115 618915 (Ingrid Wojtal)

Aan de groepsrouw of persoonlijke 
rouwbegeleiding zijn geen kosten verbonden.
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Hoi iedereen,
Het was na de meivakantie wel raar om weer naar school te gaan. Door het coronavirus moesten we thuis 
schoolwerk maken. En nu is het nog steeds anders op school. De helft van de klas krijgt de ene dag les. En 
de andere dag de andere helft. Dat vind ik wel jammer, want nu mis ik mijn vriendin Jolande. Ik hoop dat het 
coronavirus vlug voorbij is. Dat hoopt mijn oma ook. Ze bidt iedere dag dat er geen mensen meer ziek worden. En 
dan steekt ze ook een kaarsje aan. Zou dat echt helpen? En hoe werkt dat dan? Kun je het virus wegjagen door te 
bidden? Is het virus bang van een brandend kaarsje? Hoe zit dat eigenlijk met bidden? Lees het verhaal van oom 
Frans maar een keer.

Als oom Frans bij ons op bezoek komt, 
vertelt hij altijd leuke verhalen. We 
liggen dan krom van het lachen. Maar 
soms vertelt hij ook een ernstig 
verhaal. Zoals het verhaal over zijn 
broer Jos, die nu dood is: “Jos was 
heel slim. Hij ging leren voor dokter. 
En dat lukte hem. Als beloning voor 
zijn harde werken kreeg hij van zijn 
ouders een fantastische vakantie 
cadeau. Hij mocht naar Japan. Dat 
vond hij een prachtig land. En als hij 
terug kwam, zou hij gaan trouwen 
met Marlies. Jos hield heel veel van 
Marlies. Maar onderweg naar Japan 
gebeurde er iets vreselijks. Het 
vliegtuig dreigde neer te storten. 
Iedereen in het vliegtuig was erg bang. Er was paniek. 
Niemand zou het overleven. De motoren van het 
vliegtuig waren kapot. Doodstil dook het vliegtuig de 
diepte in. Toen begon Jos te bidden. Hij beloofde aan 
God om in Afrika als dokter voor weinig geld 
te gaan werken. Maar alleen als God er voor 
zorgde dat hij zou blijven leven. En als zijn 
vriendin niet mee zou gaan naar Afrika, zou hij 
ook niet met haar trouwen. En Jos overleefde 
het vliegtuigongeluk.
Toen hij weer thuis was, kreeg hij een goede 
baan aangeboden. Hij kon heel veel geld gaan 
verdienen in een ziekenhuis in Parijs voor hele 
rijke mensen. Jos moest er wel over nadenken. 
Want hij herinnerde zich wat hij aan God had 
beloofd in het vliegtuig. Zijn vriendin Marlies 
wilde ook heel graag naar Parijs. En dus 

besloot Jos om de baan in Parijs aan te 
nemen. Hij vergat de mensen in Afrika. 
Hij vergat zijn belofte aan God. Een paar 
maanden later werd Jos aangereden door 
een auto. Hij was plotseling dood”.

Ik vind dit verhaal van oom Frans wel 
een beetje griezelig. Het loopt ook 
slecht af. En verhalen moeten toch altijd 
goed aflopen. Dit verhaal zet me wel aan 
het denken. Als je bidt en je belooft 
iets aan God, moet je het dan ook doen? 
En als je het niet doet, gaat God je dan 
straffen? Zorgde God er voor dat Jos 
het verkeersongeluk niet overleefde? En 
is wat beloven aan God iets anders dan 
wat beloven aan mijn vriendin Jolande? 

Wat een moeilijke vragen! Mijn hoofd duizelt er van. 
Misschien vind ik een antwoord als ik een kaarsje 
aansteek. “Dat helpt altijd”, zegt mijn oma. En die kan 
het weten! 

Is bidden een belofte aan God?

.


