
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 2020-33.docx 1 

Zondag 6 december  Eucharistieviering  Pastor T. Verbraecken 
 
Lezingen 

Eerste lezing: Jes. 40, 1-5.9-11   Tweede lezing: 2Petr. 3, 8-14  
Evangelielezing: Marcus 1, 1-8 
   
Intenties 

Mw. M.A. de Waal en overleden familie   Wim van Immerseel 
Mieke Bliek-van Mieghem      Hilda Baart- Wezepoel  
Adrienna Fermont-Jacobs      Theo Gerritsen   
     

 
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 Solidaridad. 
 
Opbrengst collecte 
Zondag   pastoraal werk     € 148,75 
 

Vieringen komende week / agenda 

Dinsdag 08.30 uur Getijdengebed 

Donderdag 08.30 uur Getijdengebed + Eucharistieviering 

Donderdag 15.30 uur Rozenkransgebed (kerk)  

Zondag 13 dec. 11.00 uur Eucharistieviering Kapelaan J. v. Velthoven 

Zondag 20 dec. 11.00 uur Eucharistieviering Kapelaan J. v. Velthoven 

 

 
Mededelingen en bijzondere activiteiten 
 
Advent, 2020  Voedselbank. 
Elk jaar hebben we tijdens de advent een winkelwagentje bij de ingang van de kerk 
staan. Dit jaar werden door de pandemie veel meer mensen afhankelijk van de  
voedselbank.  
Daarom vragen we u allen:  “ wilt u ons helpen dit winkelwagentje te vullen?” 

Geeft u liever een geldelijke bijdrage? Er staat ook een ton hiervoor op de tafel.   
Direct na de kerstdagen brengen we dit naar de voedselbank.  
Het gaat om houdbare producten.  
Achter in de kerk ligt een lijstje van producten waar nood aan is.  
Zo kunnen we met elkaar, mensen die het minder goed getroffen hebben, ook een 
mooi jaar uiteinde bezorgen. 
Alvast namens al deze gezinnen, heel hartelijk dank.  
Tilly Hemelsoet, Simone Rovers-Jouret 
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Kerstkaarten 
Vanaf 1 december kunt u kerstkaarten kopen op het parochiebureau. De opbrengst is 
voor de parochie en Caritas. 1 setje kost 3 euro en 2 setjes 5 euro.  
U kunt het bedrag contant afrekenen, eventueel kunt u geld overmaken op  bankreke-
ningnummer NL79 RABO 0118 1651 00. t.n.v de Elisabethparochie. Als het geld over-
gemaakt is wordt u gebeld en kunt u het setje kaarten op komen halen op het paro-
chiebureau tussen 10.00 en 12.00 uur. 
 
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 is verplicht dat u zich aanmeldt voor de viering ter bevordering van de door-

gang bij aanvang en het verplicht aantal van 30 personen voor de viering. Dit 
kan in de week voorafgaande via het parochiebureau tel. 0115-612327. 

• Een nieuwe maatregel per 15 oktober is het dragen van een mondkapje bij bin-
nenkomst van de kerk tot u op uw plaats bent en bij het naar buiten gaan na de 
viering. Wanneer u op uw plaats bent en bij het te communie gaan hoeft u het 
mondkapje niet te dragen. 

• 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/gezinsle-
den. De stoelen aan de zijkanten zijn zodanig geplaatst dat er meer ruimte is 
voor echtparen en gezinsleden. 

 
 
 


