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28 februari 2021   Eucharistieviering   Pastoor W. Wiertz 
 
Lezingen 

Eerste lezing: Gen. 22, 1-2.9a.10-13.15-18  Tweede lezing: Rom. 8, 31b-34 
Evangelielezing: Marcus 9, 2-10 
   
Intenties 

Riet de Waal en overleden familie  Denise Kindt-Lafort 
Diny van Vught     Marietje Rommens-Schelstraete 
Wilhelmus van der Put    Marije van der Zanden-de Clerck 
Rudi Buwalda 
 
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 tweede collecte is 
bestemd voor de Vastenactie. 
 
Opbrengst collecte 
Zondag  pastoraal werk     €  64,60 
Zondag  Vastenactie    €  60,20 
 

Vieringen komende week / agenda 

Dinsdag 08.30 uur Getijdengebed + Eucharistieviering 

Donderdag 08.30 uur Getijdengebed + Eucharistieviering 

Donderdag 15.30 uur Rozenkransgebed (Kerk)  

Vrijdag 5 maart 19.00 uur Aanbidding en biecht 

Zaterdag 6 maart  GEEN internationale viering 

Zondag 7 maart 11.00 uur Eucharistieviering Pastoor W. Wiertz 

 

 
Mededelingen en bijzondere activiteiten 
 
Maximaal 30 plaatsen in de kerk. 
Reserveren is in alle vieringen verplicht. U kunt hiervoor bellen naar de medewerker 
van het parochiebureau via tel. 0115-612327 
Reserveren voor verschillende zondagen tegelijk is NIET mogelijk. 
We zijn samen één, broers en zussen van elkaar. Dus laten we anderen ook de mo-
gelijkheid bieden om op geregelde tijden eens fysiek aanwezig te zijn tijdens de  
Eucharistieviering. We leven in een crisistijd en hoewel we dan nood hebben aan het 
gebed en de steun van de kerk, heeft niemand het recht om wekelijks aanwezig te zijn.  
We vragen uw begrip voor deze situatie in deze bijzondere tijd. 
 
Paaskaarsen 
Paaskaarsen kunnen besteld worden vóór 20 maart. Bestellijst ligt achterin de kerk,  
eventueel kunt u bestellen via het parochiebureau, tel: 0115-612327. 
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Revalidatie pastor van Waterschoot. 
Beste mensen, begin oktober 2020 maakte ik thuis een ongelukkige val van de trap. 
Het gevolg was een lelijke breuk in de bovenarm tegen de schouder aan. Een operatie 
bleek noodzakelijk. Deze operatie was succesvol, maar begin december consta-
teerde de arts dat ik dystrofie aan mijn rechterhand had. En dat blijkt een hardnek-
kig probleem. Langs alle kanten word ik geholpen om mijn dystrofie te verhelpen 
zodat ik mijn arm en hand weer goed kan gebruiken. Ook van mezelf vraagt het de 
nodige discipline, aandacht, zorg en tijd om mijn hand te verbeteren. Beetje bij 
beetje gaat het vooruit.  
Het was en is geen plezierige tijd, maar toch is deze tijd belangrijk. Ik heb er wat 
van geleerd. Ik ben de afgelopen maanden nog meer gaan beseffen hoe belangrijk 
mensen zijn die mantelzorg geven. 24 uur per dag staan ze een hele week klaar om 
een ander te helpen met kleden, voeding en persoonlijke verzorging. Ook heb ik nog 
beter geleerd wat het betekent voor mensen om iedere dag afhankelijk te zijn van 
een ander. Voor sommige mensen betekent het een levenslange afhankelijkheid. 
Voor mij was en is het maar een tijdelijke afhankelijkheid. 
Ik hoop jullie spoedig weer te treffen in een werkgroep of bij een viering. 
Hou jullie goed, pastor Niek van Waterschoot. 
 
Vastenactie in een onwerkelijk jaar.  
Vorig jaar besloten de 3 parochies in Zeeuws Vlaanderen in de vastentijd samen te gaan 
voor één project Sibusiso. informatie over Sibusiso? Kijk op: www.sibusiso.com 

Activiteiten In de Emmaüskerk Terneuzen 
Bij de ingang staan twee collectebussen. 
Ook de collectes bij de kerkdiensten zijn bestemd voor Sibusiso. 
Permanente voorraad aan boeken in de koffiehoek. 
Alles is geordend, soort bij soort, misschien wat extra lectuur in de coronatijd?  
Elke ochtend tijdens kantoortijd tussen 10-12u bent u welkom, ingang via het  
parochiebureau. Er zijn ook kinderboeken!  Per boek 1 euro voor de vastenactie. 
Jam verkoop: Elk jaar hebben we allerlei soorten jam, zonder conserveermiddel en 
weinig suiker. Karretje staat in de hal van  het parochiebureau. 
We hopen met uw hulp dit jaar, ondanks de beperkingen, een mooi bedrag aan het 
Project te kunnen overmaken. 

Wilt u Sibusiso steunen door een storting? 

Vanuit de Elisabethparochie: NL66 RABO 0159 5271 04, t.n.v. Elisabeth-Paro-

chie, graag projectnummer vermelden: 401387, mededeling inzake vastenactie. 

 
 


