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Zondag 25 juli 2021   Eucharistieviering   Pastoor W. Wiertz
    
 
Lezingen 

Eerste lezing: Koningen 4, 42-44   Tweede lezing: Efeziërs 4, 1-6 
  
Evangelielezing: Johannes 6, 1-15 
   
Intenties 

Riet de Waal en overleden familie   Amé Vermast 
Diny van Vught      Louis Dingemanse 
Marietje Rommens-Schelstraete    Wilhelmus van der Put  
Marije van der Zanden-de Clerck    Rudi Buwalda 
 
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  Pastorale zorg     € 171,90 
 

Vieringen komende week / agenda 

Maandag 10.30 uur Uitvaartdienst dhr. Vermast 

Donderdag 08.30 uur Getijdengebed + Eucharistieviering 

Donderdag 15.30 uur Rozenkransgebed (Kerk)  

Zondag 1 aug  11.00 uur Woord en Communiedienst 
Pastor N. v. Waterschoot 

Vrijdag 6 aug   20.00 uur Aanbidding en Biecht Kapelaan v. Velthoven 
Zaterdag 7 aug  19.00 uur Internationale mis Kapelaan J. v. Velthoven 

Zondag 8 aug 11.00 uur Eucharistieviering Kapelaan J. v. Velthoven 

Zondag 15 aug 11.00 uur Eucharistieviering Kapelaan J. v. Velthoven 

Zondag 15 aug 15.00 uur Willibrordustoren Kapelaan J. v. Velthoven 

 

Vieringen in Philippine  
Zondag 1 aug 9.30 uur  Woord en Communiedienst Pastor K. V d Wiele  
Zondag 8 aug 9.30 uur  Woord en Communiedienst Pastor N. v. Waterschoot 
 
Vieringen in Zuiddorpe 
Zondag 1 aug 9.30 uur Woord en Communiedienst Pastor N. v. Waterschoot 

Zondag 8 aug  9.30 uur Werkgroep 
 
Overleden 
Op dinsdag 20 juli is op 92 jarige leeftijd overleden Amé Vermast, weduwnaar van 
Gerarda Pilaat. 
De uitvaartdienst is op maandag 26 juli in deze kerk. 
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Mededelingen en bijzondere activiteiten 
 
Filmweek in de zomervakantie! 
Georganiseerd door Old-school Zeeland 
Maak een te gekke korte film, of je eigen videoclip! 
Helemaal gratis!! 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website: eparochie.nl of op de nieuwsbrief 
van de Elisabethparochie. Mocht u deze nog niet ontvangen dan kun u mailen naar 
bureau@eparochie.nl 
 
Geloof in Kunst in Terneuzen 
Het Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, organiseert in sa-
menwerking met het vicariaat Middelburg in het najaar van 2021 een cursus ‘Geloof 
in kunst’ in Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen. Tijdens de cursus worden coronamaat-
regelen strikt in acht genomen. 
Wanneer en waar 
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten: De eerste vier bijeenkomsten vinden plaats 
op de zaterdagmiddagen 4 en18 september, 2 en 30 oktober 2021 in het pastoraal 
centrum of in de kerk van de r.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2 in Terneu-
zen, van 13.30 – 15.30 uur. 
De vijfde bijeenkomst, een excursie op locatie, is op zaterdagmiddag 13 novem-
ber om 13.30 uur in een nog nader te bepalen kerk. 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website bureau@eparochie.nl 

Inschrijven 

U kunt zich opnieuw aanmelden voor de cursus in september door een mail te sturen 

naar bureau@eparochie.nl o.v.v. naam en telefoonnummer en emailadres of via de 

website van het Sint Franciscus centrum onder het kopje VORMING en dan onder 4 

sept 2021 Geloof in Kunst Terneuzen. 
 
Gevraagd jampotjes 

Gevraagd lege potjes om jam te verkopen voor Vastenaktie Sibusiso. 

Alleen kleine potjes bv Hak groenten (inhoud 180 g), niet groter of kleiner! 

Het deksel mag geen putjes hebben, want dan sluit het niet goed af. 

In te leveren op het parochiebureau, elke werkdag van 10-12 uur  

of vóór of na de kerkdienst. 
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