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Zondag 26 maart   Eucharistieviering   Kapelaan Rodrigo 
         
Lezingen 
Eerste lezing: Ezechiël 37, 12-14   Tweede lezing: Romeinen 8, 8-11  
Evangelielezing: Johannes 11, 1-45 
   
Intenties 
Frans Cortvriendt en Alien Cortvriendt-Goethals 
Riet de Waal en overleden familie  Jo van Puijvelde    
Ria Hijmans-van Mossevelde   Bert Van Autrève 
 
Overleden 
Dinsdag 21 maart is op 70 jarige leeftijd overleden Bert Van Autrève, echtgenoot van 
Claudine Van Autrève. We hebben zaterdag j.l. afscheid van hem genomen. 
 
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 Vastenactie. 
 
Opbrengst collecte 
Zondag Pastorale zorg    €   79,55 
Zondag Vastenactie   €   98,80 
Zondag betaalzuil    €   18,00 
 

Vieringen komende week / agenda 
Dinsdag 28 maart 08.30 uur Getijdengebed + Eucharistieviering 
Donderdag 30 maart 15.00 uur Informatie over bedevaart Bisdom  
Donderdag 30 maart 15.30 uur Rozenkransgebed (Kapel) 
Vrijdag 31 maart 19.30 uur Kruisweg 
Zaterdag 01 april 19.00 uur Internationale viering Kapelaan Rodrigo 
Zondag 02 april  11.00 uur Palmpasen Woord en Communiedienst  

Pastor M. Dieleman 
Donderdag 6 april  21.00 uur Witte Donderdag   

Eucharistieviering Kapelaan Rodrigo 
Vrijdag 7 april  15.00 uur Goede Vrijdag Kruisweg Werkgroep 
Vrijdag 7 april  19.00 uur Goede Vrijdag viering Kapelaan Rodrigo 
Zaterdag 8 april  19.00 uur Paaswake 
      Eucharistieviering Kapelaan Rodrigo 
Zondag 9 april  11.00 uur Hoogfeest van Pasen 
  Eucharistieviering Pastoor W. Wiertz 
       
Vieringen in Zuiddorpe 
Zondag 02 april 09.30 uur Woord en Communiedienst Pastor M. Dieleman 
Zondag 09 april 11.00 uur Woord en Communiedienst Pastor M. Dieleman 
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Vieringen in Philippine  
Zondag 02 april 11.00 uur Woord en Communiedienst Pastor K. V.d. Wiele 
Zondag 09 april 09.30 uur Woord en Communiedienst Pastor M. Dieleman 
 
Vastenactie 
Ook dit jaar is de vastenactie weer bestemd voor Sibusiso, voor het laatste jaar. 
Het winkeltje is geopend op wo-vrij- en zaterdag namiddag. 
De laatste ontmoetingsmaaltijden is op vrijdag 31 maart, om 17.30 uur.  
U kunt zich aanmelden op het formulier achter in de kerk en via het parochiebureau. 
Verdere informatie kunt u vinden in het Regioblad. 
Paaskaarsen 
Vanaf heden kunt u bestelde paaskaarsen afhalen. Betalen kunt u bij het ophalen van 
de kaars. Ophalen kan na de zondagsviering in de Emmaüs kerk of op werkdagen van 
10.00 tot 12.00 uur op het parochiebureau. 
Kruisweg en rozenkrans 
Elke vrijdag tot Pasen, is er de kruisweg en de rozenkrans, aanvang om 19.30 uur.  
In de kerk in Terneuzen. Adres Emmauskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen 
Biechten 
U kunt tijdens en ook na de vastentijd een afspraak maken met de kapelaan om te 
biechten. U kunt voor een afspraak bellen met de teamassistente op nummer : 0115-
616006 elke werkdag tussen 10.00 uur en 11.30 uur. 
Chrismamis 
Uitnodiging namens Mgr. H. Lommers om deel te nemen aan de Chrismamis op 
woensdag 5 april 2023 om 19.00 uur in de H. Willibrorduskerk te Sint Willebrord. 
U kunt zich aanmelden via het formulier achter in de kerk. 
Hongerdoek Veertigdagentijd Emmaüskerk 
De hongerdoek die in de Veertigdagentijd te zien is in de Emmaüskerk heeft als titel 
‘Mens, waar ben je?’ Het doek is in 2019 gemaakt door Uwe Appold. 
Informatie over dit hongerdoek vindt u op de tafels achterin de kerk. 
Vormingsaanbod Kerken West-Zeeuws-Vlaanderen 2022 – 2023 
Het oog wil ook wat – kijken naar schoonheid. 
Deze bijeenkomsten worden verzorgd door Frans van Geyt. woensdag 19 en 26 april 
2023 Tijd: 19.30 – 21.30 uur 
Voor informatie kunt u een formulier meenemen achter in de kerk  
Vrijwilligers gezocht 
De parochie is op zoek naar vrijwilligers die willen zingen, een muziekinstrument wil-
len bespelen, lector willen zijn tijdens de INTERNATIONALE MIS.  
Graag uw naam en telefoonnummer en de taak die u wil uitvoeren tijdens de interna-
tionale mis doorgeven op het parochiebureau of via bureau@eparochie.nl  
We kijken uit naar vele aanmeldingen! 
Informatie over bedevaart “in de voetsporen van Sint Bernardus” 23 t/m 28 okt. 
Van 23 tot en met 28 oktober organiseert het bisdom weer een bisdombedevaart.      
Velen van u zijn afgelopen jaren met het bisdom op reis geweest. De bisdombedevaart 
van dit jaar heet: in de voetsporen van Sint Bernardus. Volgelingen van Sint Ber-
nardus brachten gemeenschappen in ons bisdom tot bloei.  
Hebt u interesse in de bisdombedevaart kom dan donderdag 30 maart om 15.00 
uur naar de Emmaüskerk in Terneuzen.                                                                                                         
U  kunt deze info ook vinden in  parochieblad, nieuwsbrief en op de website. 
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750 jaar Aardenburg-Bedevaartstad. 
De werkgroep Aardenburg-Bedevaartstad nodigt u hierbij van harte uit voor de Fees-
telijke Bijeenkomst bij de opening van het Jubeljaar naar aanleiding van 750 jaar Aar-
denburg-Bedevaartstad 1273-2023. In dit Jubeljaar willen we via verschillende activi-
teiten aandacht geven aan de historie van de Mariaverering in onze stad. We gaan 
hiermee van start op zaterdag 15 april in de Heilige Maria Hemelvaartkerk, Weststraat 
80 te Aardenburg. Het programma van deze avond start om 19.30 uur (vanaf 19.00 
uur inloop) en ziet er als volgt uit: • Opening door de voorzitter van de werkgroep • 
Lezing door Jean-Luc Meulemeester, lid van de VZW Brugge-Mariastad • Presentatie 
van het Jaarprogramma • Opening van de tentoonstelling: “Maria, ten voeten uit” • Het 
geheel wordt muzikaal opgeluisterd door de Koninklijke Muzieksociëteit “Aarden-
burgsche Fanfaren” • Ontmoeting onder het genot van een hapje en drankje • Gele-
genheid tot het bekijken van de tentoonstelling Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs 
gesteld. 
 
Bedevaart naar Banneux 
Ook in 2023, organiseert het Diocesaan Banneux comité van het bisdom Breda zowel 
een meerdaagse ( 12 t/m16 mei) als eendaagse (14 mei) bedevaart naar het Belgi-
sche Banneux ND. De begeleiding wordt verzorgd door eigen pastores en zorgteam. 
De reissom voor de 5-daagse, verzorgde volledige bedevaartvolpension bedraagt 
€385 .De 1-daagse bedevaart, incl. warme maaltijd, koffie en stuk vlaai in de namid-
dag,bedragen €75 . 
Voor meer inlichtingen en aanmelding: Postadres: Markt 59, 4731 HN Oudenbosch 
E-mail: banneux.bisdom.breda@gmail.com ;  
Website: www.caritas-banneux.nl/bisdombreda 
 
Vertrouwenspersoon voor de parochies in Zeeuws-Vlaanderen, de H. Maria 
Sterre der Zee parochie, de Andreasparochie en de Elisabeth-parochie. 
In de drie parochies van Z-Vl. is Daan Boonman aangesteld als vertrouwenspersoon. 
De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor parochianen, vrijwilligers, beroeps-
krachten of anderen die zich door functionarissen van de parochie (bestuurders, be-
roepskrachten, vrijwilligers) onheus behandeld voelen. 
U kunt Daan Boonman bereiken op: tel.nr. 0115696391 of 
email: vertrouwenspersoon@gmail.com Indien u per brief contact wilt: Parochiebu-
reau t.a.v. Vertrouwenspersoon Alberdingk Thijmstraat 2 4532 CZ Terneuzen 
Voor meer informatie , zie bericht in de nieuwsbrief! 
 
Open Kerkendag 2023 
Op 29 mei 2023, dat is Tweede Pinksterdag, is er een nieuwe editie gepland van de 
Open Kerkendag. Nu niet alleen in Brabant of in Zeeland maar "uitgerold"over het 
gehele land zullen veel kerkgebouwen open zijn ter bezichtiging. De RK bisdommen 
werken samen met de Protestantse kerk en met enkele provinciale erfgoedorgani-
saties. De dag wordt georganiseerd door de stichting Open Kerkendag. 
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