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27 september 2020   Eucharistieviering   Pastor J. Reurs 
 
Lezingen 

Eerste lezing: Ez 25-28   Tweede lezing: Fil. 2,1-11   
  
Evangelielezing: Matteüs 21, 28-32 
   
Intenties 

Mw. M.A. de Waal en overleden familie  
Tonnie van Pamelen    Annie Hamelink-Uitterhoeve 
Patricia den Engelsman-Gaelens   Joke Matthijs-Weustenraad 
Brenda Decaster     Arnold Kind 
Theo van der Voort     Marcel van Esbroek 
Pierre van Assche     Gerard Hemelaar 
  
Collecteaankondiging 

Er zijn vandaag twee collectes. De eerste is bestemd voor de pastorale zorg in onze 
eigen geloofsgemeenschap en voor de noden van ons bisdom. De extra collecte is 
bestemd voor PAX. 
 
Opbrengst collecte 
Zondag   pastoraal werk     € 129,05 
 

Vieringen komende week / agenda 

Dinsdag 08.30 uur Getijdengebed + Eucharistieviering 

Donderdag 15.30 uur Rozenkransgebed (Kerk) 

Vrijdag 2 okt. 20,00 uur Aanbidding en biecht  

Zaterdag 3 okt. 19.00 uur Internationale mis Kapelaan J. van Velthoven 

Zondag 4 okt.  11.00 uur Eucharistieviering Pastoor W. Wiertz 

Zondag 11 okt. 11.00 uur Eucharistieviering Kapelaan J. van Velthoven 

 

Overleden 
Op maandag 21 september is op 84 jarige leeftijd overleden Roos Mattens. Er is vrij-
dag 25 september in het crematorium afscheid van haar genomen. 
 
Mededelingen en bijzondere activiteiten 
 
Verlaten van de Kerk namens de kosters 
Wilt u aub de kerk verlaten via de Mariakapel of de Stilteruimte en de zij-ingangen.  
Dit geldt ook voor de mensen die achterin zitten. 
 
Vrijwilliger gezocht 
Wie vindt het fijn om in de loop van 2020 de verantwoording voor de bezorging van 
verjaardagskaarten voor onze 80+-ers op zich te nemen? 
Graag een kort bericht aan ed.kluts@gmail.com als U dit een vreugdevolle taak lijkt. 

mailto:ed.kluts@gmail.com
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Interactieve boekbespreking 'Als God renoveert' 
Met inachtneming van de Corona-maatregelen vervolgen we onze interactieve boek-
bespreking over het boek 'Als God renoveert'. 
 
De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdagavond 6 oktober om 19:30uur in de Em-
mauskerk te Terneuzen.  
In de kerk kunnen we op voldoende afstand van elkaar plaatsnemen en beschikken 
we ook over de benodigde audio-visuele ondersteuning.  
We zullen starten met een korte samenvatting (opfrissing) van hetgeen we eerder 
hebben besproken en vervolgen met hoofdstuk 3 'Huis van pijn' 
Voor deze en de vervolgbijeenkomst dient u zich aan te melden bij onze team-assis-
tente Bianca Ivens (bureau@eparochie.nl) of per telefoon op maandag, woensdag of 
vrijdag van 8:30uur tot 15:00uur.  
Noteert u alvast in de agenda: 3 november 15 december en 19 januari.  
 
Aanpassingen maatregelen i.v.m Corona 
 
Onlangs heeft een evaluatie plaatsgevonden van de coronamaatregelen in onze kerk. 
Wij vragen uw medewerking bij de volgende punten. 

• Het ontsmettingspompje bij binnenkomst mag u zelf bedienen. 
NB handen ontsmetten tijdens de communie blijft op de manier zoals u het  
gewend bent. 

• Wilt u de kerkzaal na de viering verlaten via de Mariakapel en de stiltekapel.  
• De glazen deuren zijn gesloten; wilt u de kerk verlaten via de zijdeuren naast 

de hoofdingang. 
• Als u nog geen bijdrage hebt gegeven tijdens binnenkomen, dan kunt u dat 

alsnog doen in de collecteschaal en of -mandje bij de zij-ingang. 
• Het blijft handiger als u zich aanmeldt voor de viering of dienst ter bevordering 

van de doorgang bij aanvang, Dit kan in de week voorafgaande via het  
parochiebureau tel. 0115-612327.  
U bent uiteraard niet verplicht om vooraf te reserveren. 

Wellicht ten overvloede maken wij er u op attent dat de middelste zitplaatsen in de rijen 
banken om en om bij voorkeur bestemd zijn voor gehuwden/gezinsleden. De stoelen 
aan de zijkanten zijn zodanig geplaatst dat er meer ruimte is voor echtparen en ge-
zinsleden. 
 
 
Elisabethdagen 2020 
 
Informatie over de Elisabethdagen kunt u vinden in het laatste Regioblad nr 4 op blz. 
17 en 18. U kunt zich daarvoor aanmelden via het parochie-bureau tel. 0115-612327 
Het Regioblad kunt u ook vinden op de website. 
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20 september 2020  Woord en Communiedienst Pastor M. Dieleman 
   
Lezingen 

Eerste lezing: Jes. 55, 6-9   Tweede lezing: Fil. 1, 20c-24.27a   
Evangelielezing: Matteüs 20,1-16a 
 
 
*Om kracht en genezing van een zieke dochter. 
   
Intenties 

Mw. M.A. de Waal en overleden familie  Willem Riemens 

Apolinar Budiongan     Lucia de Bruijn- van Huffel 
Corrie Niepcè- de Bont    Emelda van den Berge-van Opdorp 
Drea Henderieckx-Van der Velde   Erna de Clerck-van Haelst 
 
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. 
 
Opbrengst collecte 
Zondag   pastoraal werk     € 163,40 
Zondag   Ziekenzondag    €   83,90 
 

Vieringen komende week / agenda 

Dinsdag 08.30 uur Getijdengebed + Eucharistieviering 

Dinsdag 13.30 uur Gebedsuur voor Biddende Moeders 

Donderdag 15.30 uur Rozenkransgebed (Kerk)  

Zondag 27 sept. 11.00 uur Eucharistieviering Pastor J. Reurs 

Zaterdag 3 okt. 19.00 uur Internationale mis Kapelaan J. van Velthoven 

Zondag 4 okt.  11.00 uur Eucharistieviering Pastoor W. Wiertz 

 

 
Mededelingen en bijzondere activiteiten 
 
Verlaten van de Kerk namens de kosters 
Wilt u aub de kerk verlaten via de Mariakapel of de Stilteruimte en de zij-ingangen.  
Dit geldt ook voor de mensen die achterin zitten. 
 
Vrijwilliger gezocht 
Wie vindt het fijn om in de loop van 2020 de verantwoording voor de bezorging van 
verjaardagskaarten voor onze 80+-ers op zich te nemen? 
Graag een kort bericht aan ed.kluts@gmail.com als U dit een vreugdevolle taak lijkt. 
 
 
 

mailto:ed.kluts@gmail.com


M e d e d e l i n g e n P a r o c h i e k e r n N o o r d  N o o r  

E m m a ü s ke r k   
Alb. Thijmstraat 2, 4532 CZ Terneuzen 
Kijk ook eens op de website eparochie.nl 

MTN 2020-23.docx 4 

Aanpassingen maatregelen i.v.m Corona 
 
Onlangs heeft een evaluatie plaatsgevonden van de coronamaatregelen in onze kerk. 
Wij vragen uw medewerking bij de volgende punten. 

• Het ontsmettingspompje bij binnenkomst mag u zelf bedienen. 
NB handen ontsmetten tijdens de communie blijft op de manier zoals u het  
gewend bent. 

• Wilt u de kerkzaal na de viering verlaten via de Mariakapel en de stiltekapel.  
• De glazen deuren zijn gesloten; wilt u de kerk verlaten via de zijdeuren naast 

de hoofdingang. 
• Als u nog geen bijdrage hebt gegeven tijdens binnenkomen, dan kunt u dat 

alsnog doen in de collecteschaal en of -mandje bij de zij-ingang. 

• U bent uiteraard niet verplicht om vooraf te reserveren, maar het is voor de       
bevordering van de doorgang bij aanvang van de viering of dienst voor ons al-
lemaal handiger als dat wel zou gebeuren. 

Wellicht ten overvloede maken wij er u op attent dat de middelste zitplaatsen in de rijen 
banken om en om bij voorkeur bestemd zijn voor gehuwden/gezinsleden. De stoelen 
aan de zijkanten zijn zodanig geplaatst dat er meer ruimte is voor echtparen en ge-
zinsleden. 
 
 


