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21 november 2021

Eucharistieviering

Voorganger: Bisschop Liesen

Koor: Cuyperskerkkoor o.l.v. Sabine de Groote
Liedjes: zie boekje
Misintenties
Willem Albicher en Augusta Brakke
Gerard Spuesens, Elza Allonsius en Tilly
Alfred Selis en Augustina de Wit
August Notschaele, Emma Martijn en zoon Albien
Benny Rammeloo en zoon Manfred
Collecte
Er is vandaag één collecte bestemd voor onze eigen parochiekern en voor de noden van ons
bisdom.
Collecte bij het verlaten van de kerk.
Opbrengst collecte 14 november: Plaatsengeld
€ 52,50
Noodfonds Caritas
€ 69,38
Mededelingen en bijzondere activiteiten voor de komende week.
De coronamaatregelen zijn aangescherpt: ! ! ! ! ! ! !
- maximum aantal bezoekers : 75
- verplichte looproutes
- Mondkapjes verplicht
- Handen ontsmetten bij binnenkomst
- 1,5 m afstand houden naar anderen
- Geen hand geven bij de vredeswens
- Handen ontsmetten bij de uitreiking van de communie
- Wijwaterbakjes moeten leeg blijven
- geen koffie na de dienst
Aan iedere geïnteresseerde in christelijk geloven vandaag
Na vele jaren in stilte te hebben gewerkt, ben ik eindelijk begonnen met het geven van lezingen over de vrouw, aan wie ik mijn promotie onderzoek in Nijmegen mocht wijden in 2017.
Ik heb 3 jaar geleden beloofd aan enkelen onder u dat ik daarover zou spreken en nu zie ik
daartoe de kans. Op woensdag 8 december om 19u mag ik u een powerpoint presentatie voorstellen in de Emmauskerk te Terneuzen over het thema ‘Geloven in spannende tijden’. Zelfs
tijdens de Terreur (1792 – 1794), onder de Franse Revolutie, inspireerde een adellijke Bretonse, Adélaïde Marie Champion de Cicé, vrouwen en mannen van haar tijd tot een vurig
christelijk en religieus leven. Hier rijst de vraag: kan dit verhaal ons helpen in de moeilijkheden en spanningen van deze tijd?
Ik hoop dat wij hierover met elkaar in gesprek kunnen gaan.
Dr. N. J. Polet
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Kanselbericht
Paus Franciscus vraagt alle bisdommen in de wereld om de gelovigen te raadplegen in voorbereiding op de algemene bisschoppensynode in 2023. Deze bisschoppensynode gaat over de
Synodale kerk en heeft drie sleutelwoorden: ‘Gemeenschap, participatie en zending’. Ook in
het bisdom Breda en specifiek in de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen willen we meedoen
met dit traject. Het gaat steeds om één bijeenkomst in een kleine groep waar een aantal vragen
samen besproken worden
Laat u horen!
Dat kan op verschillende manieren. De leden van ons Pastoraal team proberen sessies in te
passen in bijeenkomsten met groepen tot het einde van het jaar. Groepen die dit traject zelf
willen lopen kunnen zich aanmelden bij Jos de Kreek voor materiaal voor een bijeenkomst. Hij
coördineert dit traject voor Zeeuws-Vlaanderen. Ook als mensen mee willen doen maar geen
groep hebben, kunnen ze zich bij Jos de Kreek melden en dan kan hij kijken of er groepen te
formeren zijn die samen aan de slag kunnen. De gesprekken moeten voor 31 december van dit
jaar afgerond zijn. Jos de kreek is te bereiken via emailadres josdekreek@kpnplanet.nl of via
uw parochiesecretariaat.

Vormsel

Door de coronapandemie is de voorbereiding en viering van het Heilig Vormsel in de
Elisabethparochie ook vorig jaar anders verlopen dan in andere jaren.
De Vormselviering kon gelukkig doorgaan. Dit hopen wij ook voor 2022.
Achter in de kerk liggen op de tafels losse aanmeldformulieren. U kunt uw zoon of
dochter aanmelden vanaf groep 8 van de basisschool.
Het aanmeldformulier is ook te vinden op de website van de Elisabeth-parochie: www.eparochie.nl (sacramenten/vormsel)
De ouders/verzorgers worden verzocht zelf het aanmeldformulier bij de parochie inleveren. Dit kan via adres: Alb. Thijmstraat 2, 4532 CZ Terneuzen of men kan het aanmeldformulier op de website van de parochie downloaden en invullen en vervolgens
scannen en mailen.
Na het ontvangen van de aanmeldingen zullen wij de ouders en de aanstaande vormelingen informeren over de voorbereidingsbijeenkomsten en de vormselviering.
Heeft u vragen of opmerkingen, belt of mailt u dan alstublieft naar onze teamassistente
Bianca Ivens
bureau@eparochie.nl
telefoonnummer 0115-616006
ma-wo-vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur
Zondag 28 november is er een Woord en Communieviering. Voorganger is pastor
Marjan Dieleman en het St. Ceciliakoor zingt o.l.v. Willy van Limmen.
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