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Zondag 28 dec  Woord en Communiedienst Pastor M. Dieleman 
      
Lezingen 

Eerste lezing: Jeremia 33, 14-16     
Evangelielezing: Lucas 21, 25-28.34-36 
   
Intenties 

Riet de Waal en overleden familie   Rosé Eggermont 
Marietje Rommens-Schelstraete    Wilhelmus van der Put  
Marije van der Zanden-de Clerck    Rudi Buwalda 
Raymond Dusarduijn     Lyon Elands 
Drago Boksic 
 
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 de intentie van de White Group. 
 
Opbrengst collecte 
Zondag Pastorale zorg     €  154,90 
Zondag Noden Bisdom    €  176,95 
 

Vieringen komende week / agenda 

Dinsdag 08.30 uur Getijdengebed 

Donderdag 15.30 uur Rozenkransgebed (Kerk)  

Zondag 5 dec 11.00 uur Eucharistieviering Pastoor W. Wiertz 

Zaterdag 11 dec  19.00 uur Internationale viering 

  Eucharistieviering Pastoor W. Wiertz 

Zondag 12 dec 11.00 uur Eucharistieviering Bisschop J. Liesen 

 

Vieringen in Philippine  
Zondag  5 dec          9.30 uur        Woord en Communiedienst Pastor N.v.Waterschoot 
Zondag 12 dec       11.00 uur Woord en Communiedienst Pastor N.v.Waterschoot 

 

Vieringen in Zuiddorpe 
Zondag  5 dec       11.00 uur Woord en Communiedienst Pastor N.v.Waterschoot 
Zondag 12 dec 9.30 uur Woord en Communiedienst Pastor K. V. d. Wiele 

 

Overleden 

Op zondag 21 november is op 77 jarige leeftijd overleden Lyon Elands, echtgenoot 

van Louise Kools. We hebben vrijdag j.l. in deze kerk afscheid van hem genomen. 
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Op zondag 21 november is op 80 jarige leeftijd overleden Drago Boksic, echtgenoot 

van Margaretha Gelderland. We hebben vrijdag j.l. in het crematorium afscheid van 

hem genomen. 

 

Op maandag 22 november is op 89 jarige leeftijd overleden Raymond Dusarduijn, 

echtgenoot van Lucy Buijsse. We hebben zaterdag j.l.  in besloten kring afscheid van 

hem genomen. 

 

De coronamaatregelen zijn aangescherpt: ! ! ! ! 
-aanmelden voor de viering via tel nr 0115-612327 tussen 10-12u 
  Er mogen maximaal 70 gelovigen in de kerk. 

- Mondkapjes verplicht bij bewegingen door de kerk 
- 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 
- Verplichte looproutes 
- Wijwaterbakjes moeten leeg blijven 
- Geen koffie na de viering. 
-collectes bij de uitgang 
 
Lezing van Noëla Polet op 8 dec 
Aan iedere geïnteresseerde in christelijk geloven vandaag. 
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 
 
Vormsel 

Achter in de kerk liggen op de tafels losse aanmeldformulieren.  

Het aanmeldformulier is ook te vinden op de website van de Elisabeth-paro-

chie: www.eparochie.nl  (sacramenten/vormsel) 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 

 
Kerstkaarten en kaarjes te koop 

Aanstaande zondag wordt gestart met verkoop van kerstkaarten en kaarsjes 

t.b.v. Amnesty International. 

Advent, 2021 Voedselbank.                                                                                     
Zoals elk jaar staat tijdens de advent een winkelwagentje achter in de kerk waarin u 
houdbare producten kunt leggen t.g.v. de Voedselbank. 

http://www.eparochie.nl/
mailto:bureau@eparochie.nl
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Kanselbericht 
Formulier achter in de kerk 

 

Advent, 2021 Voedselbank.                                                                                      

Elk jaar hebben we tijdens de advent een winkelwagentje bij de ingang van de kerk 
staan. Ook 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?. Het gaat om houdbare producten. (a.u.b. niet over houdbaarheidsdatum)U 
kunt ze ook afgeven in het parochiecentrum, open maandag t/m vrijdag van 10-
12uur.Direct na de kerstdagen brengen we dit naar de voedselbank. Geeft u liever 
een geldelijke bijdrage? Er staat ook een ton hiervoor op de tafel. 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. 


