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12 juli 2020   Eucharistieviering  Kapelaan J. van Velthoven 
   
Lezingen 

Eerste lezing: Jes. 55, 10-11  Tweede lezing: Rom. 8, 18-23   
Evangelielezing: Mattëus 11, 25-30 
   
Intenties 

Mw. M.A. de Waal en overleden familie 
Denise Kindt-Lafort 
Ko Remijn 
Ronald Maes 
Fien Giele 
Julia Schelstraete-van de Velde 
 
Collecteaankondiging 

Er is vandaag een collecte. Die is bestemd voor de pastorale zorg in onze eigen ge-
loofsgemeenschap en voor de noden van ons bisdom.  
 

Vieringen komende week / agenda 

Donderdag 14 .00 uur Open Deur gesprek, thema “Twee” 

Donderdag 15.30 uur Rozenkransgebed (Mariakapel)  

Zondag 19 juli 11.00 uur Eucharistieviering J. van Velthoven 

Zondag 26 juli 11.00 uur Eucharistieviering T. Verbraeken 

 
Mededelingen en bijzondere activiteiten 
 
Gespreksgroep Open Deur 
Op donderdag 16 juli is er een dialooggesprek Open Deur met als thema “Twee”. 
Dit vindt plaats in het parochiecentrum te Terneuzen van 14.00-16.00 uur. 
Aanmelden via tel. 0115-612327 (van 10-12u) of via de mail bureau@eparochie.nl 
 
Mini-middagen voor 85+ 
Omdat we nog heel voorzichtig moeten zijn met het Coronavirus hebben Niek van 
Waterschoot en Marja Kok besloten mini middagen te verzorgen, verspreid over de 
zomer. Degenen die er altijd zijn zullen we in groepjes van 6 uitnodigen. 
Bij mooi weer kunnen we nog gebruik maken van de tuin. 
Wilt u graag komen, belt u dan met Marja Kok tel 0115-690967 of 0636519863 
Email: m.kok6@telfort.nl 
De data zijn: 23 en 30 juli 
  6, 14 (vrijdag), 20, 27 augustus 
  3 en 7 (maandag) september 
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Pinksterestafette 
Op 30 juli gaan we met parochianen van de Elisabeth-parochie het pinkstervuur op-
halen in Hulst. Dit pinkstervuur is op het Hoogfeest van Pinksteren vertrokken van 
Breda en gaat alle parochies langs, we noemen dit de Pinksterestafette. 
We vertrekken 30 juli om 8.30u vanuit het parochiecentrum in Terneuzen en hopen 
rond half 10 in Hulst te arriveren. We drinken dan een kopje koffie en fietsen met 
het Pinkstervuur om 10uur weer terug, zodat we om 11uur weer in Terneuzen zijn. 
Hier plaatsen we het vuur in de kerk en sluiten af met een kopje koffie. 
Op zondag 2 augustus zal pastoor Wiertz in de eucharistieviering aandacht besteden 
aan de pinksterestafette. Na de viering is er een geloofsgesprek waarvoor de PKC’s 
enkele mensen hebben uitgenodigd. Pater Marc Lindeijer, onze nieuwe vicaris-gene-
raal, zal hier ook bij aanwezig zijn. 
Op zondag 2 augustus gaat het pinkstervuur in de middag per auto naar Oostburg. 
Om 16 uur vindt hier met de parochianen van de Andreasparochie ook een geloofs-
gesprek plaats met pater Lindeijer. 
Op dinsdag 4 augustus maken we vanuit Oostburg een wandeling naar Breskens en 
zetten het pinkstervuur met het pontje over naar Vlissingen. Hier wordt het vuur dan 
in ontvangst genomen door pastoor van Hees van de Heilige Mariaparochie te  
Walcheren. 
Fietst u mee? Aanmelden is niet nodig, we vertrekken 30 juli om 8.30 uur. 
 
Life Teen Zomerkamp-dag op 3 aug. 
Europese Life Teen zomerkamp-dag  is op maandag 3 augustus in Helvoirt.  
Deze is voor bestemd tieners van 12-19 jaar en wordt gratis aangeboden. 
Meer informatie  is op deze website en lifeteensummercamp@gmail.com 
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