
   

  

 

 

Nieuwsbrief     
26 mei 2021 

 

Beste parochiaan, 

Fijn dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen! Voor actuele informatie kunt u 

altijd terecht op de website van onze parochie: https://www.eparochie.nl. 

We sturen u deze nieuwsbrief omdat uw mailadres bij ons bekend is. Stelt u 

geen prijs op toezending, meldt u zich dan alstublieft 

af: bureau@eparochie.nl   We vinden het fijn dat u deze nieuwsbrief aan 

belangstellenden doorstuurt! 

  

Wat staat er in deze nieuwsbrief? 

 
-Brief Zeeuws-Vlaamse parochiebesturen: 

 beleid rondom vieringen 

-Aanbod gezinspastoraat Bisdom Breda 

-Winkel Noordstraat Terneuzen voor Vastenactie / Sibusiso 

-Algemene informatie 

https://eparochie.us7.list-manage.com/track/click?u=97a4720ad611621015c6d99f9&id=85c70ede82&e=00af6697fc
mailto:bureau@eparochie.nl


 

 

  

 

 

 

 

Aan:    de parochianen in Zeeuws-Vlaanderen 

Van:    pastoraal team en parochiebesturen van de parochie H. Maria Sterre 

der Zee, Elisabeth-parochie en parochie H. Andreas 

              

Betreft: in vertrouwen verder 

  

Beste parochianen, 

 

Afgelopen weekend hebben we het hoogfeest van Pinksteren gevierd. Het 

feest van de heilige Geest, het begin van de kerk. ‘In kracht van Gods Geest 

kunnen wij de navolging van Christus gestalte geven. Als Jezus bij de Vader 

is aangekomen is de tijd van concreet christelijk leven aangebroken. 

Dat  gold voor de eerste christenen maar dat geldt evenzeer voor ons. In 

kracht van de Geest worden wij geroepen tot een christelijk bestaan…… Wij 

zijn bij God in goede handen.’ 

Zo spreekt bisschop de Kort van ’s-Hertogenbosch tot ons in het 

gebedenboek ‘van Maria Lichtmis tot Pinksteren’. 

  

Het afgelopen jaar hebben we veel meegemaakt door de pandemie. Het was 

voor velen moeilijk om op zondagmorgen dat christelijk bestaan op de 



normale wijze in te vullen, omdat er beperkingen waren bij het aantal 

mensen dat in de kerk mocht samenkomen. Maar we gingen, ondanks de 

beperkingen, toch door, want stilstaan kan niet in ons geloof, maar ook niet 

in ons leven. 

In de maatschappij om ons heen komen steeds meer versoepelingen, want 

het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames nemen af. Aangezien wij als 

parochies ook midden in de samenleving staan gaan we de komende tijd 

ook over tot versoepelingen. 

  

We hebben het hoogfeest van Pinksteren in meerdere kerken gevierd en 

vanaf juni gaan we in meerdere kerken ‘de zondag vieren’. We gaan dat om 

en om doen. Dus naast de kerken waar we de laatste maanden gevierd 

hebben, komen daar de andere kerken bij. 

In die kerken vieren we voorlopig om de veertien dagen, dus om en om. Het 

aantal aanwezigen dat we toe laten brengen we naar het aantal dat we 

toelaten bij uitvaarten.  Door daar één lijn in te trekken, voorkomen we 

onduidelijkheden. 

  

Vanaf de eerste zondag van juli willen we weer gaan vieren volgens het 

liturgierooster, dus op de plaatsen waar we voor de pandemie gewoon 

waren om te vieren. Registratie van de aanwezigen is nog steeds een 

verplichting. Om opstoppingen te voorkomen bij de entree van de kerken 

blijven we werken met reserveren. De basisregels blijven van kracht: handen 

ontsmetten bij binnenkomst, mondkapje dragen bij bewegingen door de kerk, 

anderhalve meter afstand houden, verplichte looproutes, geen samenzang, 

geen hand geven bij de vredewens, communie-uitreiking van achter het 

kuchscherm… 

 

We hebben er vertrouwen in dat de versoepelingen van de rijksoverheid 

verder gezet worden, zodat wij in onze parochies onze versoepelingen vanaf 

begin juli kunnen doorzetten. En niet vergeten: Laten we letten op én zorgen 

voor elkaar!   



 

  

Namens het pastoraal team en parochiebesturen, 

pastoor W. Wiertz 

   

  

  

 



 

 

Hallo allemaal, 

  

Samen met het gezinspastoraat van ons bisdom is er weer een mooi 

programma samengesteld voor onze gezinnen. 

 

Op 24 juli is de Gezinsdag aan Zee in de strandkerk van Cadzand-Bad met 

als thema: Welkom Thuis! Voor alle leeftijdsgroepen is er een programma en 

in de middag doen we een gezinsspel. Ook gezinnen met één ouder zijn 

meer dan welkom. Zie voor alle info en 

opgave:https://sintfranciscuscentrum.nl/gezinspastoraat/gezinsdag-aan-zee-

welkom-thuis 

https://eparochie.us7.list-manage.com/track/click?u=97a4720ad611621015c6d99f9&id=ae56c488bd&e=00af6697fc
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Beste gezinnen, 

  



 

Bij deze sturen we jullie een overzicht van het aanbod van het 

gezinspastoraat voor de komende periode tot aan de zomervakantie. Het 

Geloofsfeest en de Gezinsdag aan Zee gaan we echt weer ‘live’ doen: we 

zien er erg naar uit om weer samen te komen! Natuurlijk houden we rekening 

met de geldende coronamaatregelen.  

  

·         Via Facebook vertelt Kapelaan Jochem nu twee keer per week live het 

Evangelieverhaal aan kinderen. Via de chat kunnen kinderen meedoen en 

hun voorbede insturen waar hij gelijk voor bidt. Vanaf juni doen we dit alleen 

nog op zondagavond om 19.00 uur via: www.facebook.com/gezinspastoraat. 

·         Vanaf 2 juni beginnen we met een ‘kindergebedsavond’. Elke eerste 

woensdag van de maand om 19.00 uur komen we via zoom samen om te 

bidden en uit te wisselen. Daar maken we wat van, met filmpjes, liedjes enz. 

Zie ook: www.gezinengeloof.nl/gebed. Aanmelden is nodig, anders kunnen 

we geen zoomlink sturen.  

·         Op 17 juli is het Geloofsfeest voor kinderen ‘Koning te Rijk’ in de 

feesttent in Roosendaal. Alle kinderen en ouders, gelovig of niet, zijn van 

harte welkom. Mocht je gedrukte of digitale flyers willen hebben om aan 

andere kinderen te geven, stuur dan een mail 

naar: secretariaat@sintfranciscuscentrum.nl. Alle informatie en het 

opgaveformulier zijn te vinden via: www.gezinengeloof.nl/feest.  

·         Op 24 juli is de Gezinsdag aan Zee in de strandkerk van Cadzand-Bad 

met als thema: Welkom Thuis! Voor alle leeftijdsgroepen is er een 

programma en in de middag doen we een gezinsspel. Ook gezinnen met één 

ouder zijn meer dan welkom. Zie voor alle info en 

opgave: www.gezinengeloof.nl/gezinsdag. 

  

We hopen jullie te zien op een van deze ‘feesten’!  

  

Met hartelijke groet, 

  

Kapelaan Jochem van Velthoven en Brechje Loenen - Gezinspastoraat  
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Winkel Noordstraat Terneuzen voor Vastenactie / Sibusiso 

  

SIBUSISO heeft u nodig!! 

  

Beste mensen,     

         

Gedurende de vastentijd werd u geïnformeerd dat we in de koffiehoek van de 

Emmaüskerk in Terneuzen een winkeltje hadden. We hoopten op deze 

manier geld binnen te krijgen in de vastentijd voor het prachtige project 

SIBUSISO in Tanzania, van  dr. Hammer en zijn vrouw. Door de regels en 

beperkingen van de pandemie waren we heel beperkt in onze activiteiten.   

  

Misschien zag u de aankondiging in het Advertentieblad? We verplaatsten 

het winkeltje naar Noordstraat 47a, tegenover Porgy & Bess. De heer en 

mevrouw Fassaert van Gastrovino hebben ons vrij gebruik van een 

leegstaand pand aangeboden. Zaterdag 1 mei hebben we het feestelijk 



 

geopend 

Het winkeltje is elke woensdag en zaterdag open van 12 tot 16 u. Voorlopig 

tot eind juni. 

Met dit bericht nodigen we u van harte uit om eens gezellig langs te 

komen.  De KOFFIE, en wat lekkers, ook voor de verkoop, STAAN klaar!  

Wat hebben we in de aanbieding? Iconen, ceramiek, prachtige wandkleden, 

Lp’s, Cd’s, tweedehands boeken, o.a. prachtige tuinboeken, curiosa, mooie 

kleine en grote lappen stof, jam van biologisch fruit en weinig toegevoegde 

suiker.     

                                                                                         

ZATERDAG 29 MEI is er verkoop van tuinplanten , een- en meerjarigen.   

                               

Proeverij van Franse notentaart, glutenvrij!     

                                                                   

Wij hopen u te begroeten, daarom, TOT ZIENS!! 

  

Namens alle vrijwilligers van de vastenactie, 

Simone  Rovers. 

  

Wilt u Sibusiso steunen door een storting?  

Banknummer NL 66 RABO 0159 527 104 

T.n.v. Elisabeth-parochie  

A.u.b. Projectnummer vermelden: 401387 

  

   

 

 

 

Livestream: thuis meevieren 

https://eparochie.us7.list-manage.com/track/click?u=97a4720ad611621015c6d99f9&id=bfe4465c35&e=00af6697fc


 

U kunt de vieringen in de Emmaüskerk via internet rechtstreeks volgen via 

Kerkdienst gemist. Het is ook mogelijk om een viering later terug te kijken. 

De livestream vanuit de Emmaüskerk vindt u 

bij: https://kerkdienstgemist.nl Daar zoekt u ‘Terneuzen’ op en vervolgens 

‘Emmaüskerk’. 

   

 

 

 

Algemene informatie 
 

Reserveren vieringen 

  

Voor vieringen in de RK kerk van Terneuzen 

Vrijwilligers parochiebureau Terneuzen / parochiekern Noord (Hoek, 

Terneuzen, Zaamslag):bereikbaar van maandag tot donderdag van 

10.00 -12.00 uur. Telefoonnummer: 0115 612327 

  

Voor vieringen in de RK kerk van Philippine 

Vrijwilligers parochiekern Zuidwest (Philippine, Sas van Gent, Sluiskil, 

Zandstraat):bereikbaar van maandag tot donderdag van 10.00 -12.00 

uur. Telefoonnummer: 06 2732 0096 

  

Voor vieringen in de RK kerk van Zuiddorpe 

Vrijwilligers parochiekern Zuidoost (Axel, Westdorpe, Zuiddorpe) 

bereikbaar van maandag tot donderdag van 10.00 -12.00 uur. 

Telefoonnummer: 06 8283 4757 

  

U kunt ook contact opnemen met de teamassistente van de Elisabeth-

parochie, mevrouw Bianca Ivens. U kunt haar bereiken op werkdagen 

(maandag, woensdag en vrijdag) van 9.00 uur tot 15.00 uur via 

telefoonnummer 0115 – 61 6006 of e-mail: bureau@eparochie.nl 
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Voor wie een lichtje wil ontsteken 

 

   

Terneuzen Mariakapel: open op weekdagen van 10.00 -12.00 uur. 

Sas van Gent Mariakapel: tijdens openingsuren Markt 4 (Cuyperskerk) 

geopend. Ingang via hoofdingang. 

Westdorpe Mariakapel: open op de eerste zaterdag van de maand van 

13.00 -17.00 uur en rond hoogtijdagen. 

  

Neem de coronaregels in acht! 

 

  

 

Geloofsbeleving en informatie - televisie 

en internet 
Livestream Elisabeth-parochie: https://kerkdienstgemist.nl. 

Zoek ‘Terneuzen’ en vervolgens ‘Emmaüskerk’. 

Geloofsgesprek en Eucharistieviering op zondag: NPO 2 

vanaf 9.45 uur. 

https://kro-ncrv.nl/pastoraat 
Woorden van bemoediging door leden van het pastoraal 

team: 

dagelijks, ieder uur bij Omroep Hulst. 

Terugkijken? Zie https://kerkbelangkoewacht.nl 

Wekelijks gebedsmoment met de kapelaan op facebook: 

https://www.facebook.com/gezinspastoraat 

Fijne website voor geloven thuis met jonge kinderen: 

https://www.geloventhuis.nl 
 

 

Hartelijke groet! 

 

Pastoor Wiel Wiertz 
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Kapelaan Jochem van Velthoven 

Pastor Niek van Waterschoot 

Pastor Marjan Dieleman-Fopma 

 

Nieuwsbrief Elisabeth-parochie 2021/3  
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