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Nieuwsbrief 
 

24 juli 2020 
 
Beste parochiaan, 
 

Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de drempel 
 

Hoe verlopen de vieringen in 

coronastyle? 
 

We vieren nu weer in alle drie de kerken van 

onze parochie. Het is heerlijk om u weer te 

zien! De coronacheck bij binnenkomst blijft 

nodig. Gezien de huidige toename van het 

aantal coronabesmettingen, willen we het 

aanmelden voor de vieringen voortzetten 

zoals dat nu is afgesproken. Dat geeft de 

minste opstoppingen bij de ingang.  

Onderaan deze nieuwsbrief staat samengevat hoe het aanmelden verloopt. 

We verwachten dat het nog enige tijd duurt voordat er weer een koor mag zingen.  

De vieringen worden momenteel opgeluisterd door orgelspel met zang van enkele 

koorleden of met CD-opnames. De koren worden erg gemist en het voelt tegennatuurlijk 

om niet hardop mee te mogen zingen.  

 

De regels om tijdens de communie voldoende afstand  

te houden worden door iedereen goed in acht genomen.  

Communie aanreiken vanachter een scherm is wel even wennen.  

Door de anderhalve meterregel verloopt de communiegang in grote rust.  

Geen gedring, geen haast…  

Dat is een positieve vrucht van deze tijd. 

 

        

 

  Wat staat er in deze nieuwsbrief? 
 

-Op de drempel 
 

-De Pinksterestafette bereikt de Elisabeth-parochie 
 

-Viering Maria Tenhemelopneming op 15 augustus 
 

-Life Teen zomerkamp-dag op 3 augustus  
 

-Algemene informatie 
 

 
 

https://www.eparochie.nl/
mailto:bureau@eparochie.nl
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De Pinksterestafette bereikt de 

Elisabeth-parochie 
 

Op het Hoogfeest van Pinksteren vertrok het 
Pinkstervuur vanuit de kathedraal van Breda 
om alle parochies van het bisdom langs te 
gaan. In iedere parochie waar het Pinkstervuur 
arriveert, worden geloofsgesprekken 
georganiseerd. De deelnemers aan het 
geloofsgesprek schrijven een geloofsbrief aan 
de volgende parochie in de Pinksterestafette.  

 

Samen op de fiets om het Pinkstervuur 
Op 30 juli wordt het Pinkstervuur met de fiets opgehaald in Hulst. Kapelaan Jochem van 
Velthoven vertrekt met een aantal parochianen om 8:30 uur vanuit het parochiecentrum in 
Terneuzen. Het doel is rond 9.30 uur in Hulst te arriveren. Daar staat de koffie klaar. Om 
10.00 uur fietst iedereen weer terug, met het Pinkstervuur voorop. Om 11.00 uur wordt 
het vuur in de Emmaüskerk te Terneuzen geplaatst.  
 

Eucharistieviering en geloofsgesprek 
Op zondag 2 augustus zal pastoor Wiel Wiertz tijdens de eucharistieviering in Terneuzen  
aandacht geven aan de Pinksterestafette die het geloofsverhaal van de verschillende 
parochies doorheen het bisdom laat bewegen.  
Hopelijk mogen wij u verwelkomen in de viering op 2 augustus. Hopelijk viert u dan 
met ons mee en bidt u met ons samen om de komst van de heilige Geest. 
Aan het begin van de viering brengen we het Pinkstervuur binnen. Tijdens de viering is er 
alle aandacht voor het geloofsgetuigenis van de parochie Heilige Maria Sterre der Zee 
(Oost-Zeeuws-Vlaanderen). Bij de viering zijn mensen aanwezig die door de verschillende 
parochiekerncommissies zijn uitgenodigd voor het geloofsgesprek. Dit gesprek, waarbij ook 
de nieuwe vicaris-generaal pater Marc Lindeijer aanwezig zal zijn, vindt direct na de 
viering plaats. Vanuit dit gesprek wordt de geloofsbrief opgesteld die samen met het 
Pinkstervuur naar de Andreasparochie (West-Zeeuws-Vlaanderen) wordt gebracht. Dat 
gebeurt ‘s middags, per auto. In Oostburg is dan om 16.00 uur het geloofsgesprek met 
pater Lindeijer. 
 

Naar de overkant 
Op dinsdag 4 augustus maken we vanuit Oostburg een wandeling naar Breskens en zetten 
daar het Pinkstervuur met het pontje over. In Vlissingen wordt het vuur in ontvangst 
genomen door pater Thaddy de Deckere van De Heilige Mariaparochie te Walcheren en de 
Heilige Pater Damiaanparochie. 

 
Viering Maria Tenhemelopneming op 15 augustus 
Op zaterdag 15 augustus - Maria Tenhemelopneming - vieren we (bij goed weer) samen om 
19.00 uur de Eucharistie in de ‘groene kathedraal van Terneuzen’. Zoals u weet is de toren 
van buiten geheel hersteld, nu kunnen we gaan beginnen aan de realisatie van onze 
Vredeskapel. Uit dankbaarheid en als teken van onze missionaire parochie (ga er op uit) 
willen we vieren in de buitenlucht op het plein achter de Willibrordustoren in het 
pastersbos. U bent allen van harte welkom en wij vragen u een eigen (klap)stoeltje mee te 
nemen. Er zal dan op zaterdagavond  geen viering zijn in de kerk van Terneuzen.  
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Life Teen zomerkamp-dag op 3 augustus  
 

Hoi allemaal!! 
De zomervakantie is voor de meesten begonnen, whohoo!!  
Afgelopen zondag luidden wij deze al in met het zomerfeest van Life Teen Breda: 
 

 
 

Er staat echter nóg een activiteit te gebeuren vanuit Life Teen deze zomer, en wel de 
Europese Life Teen zomerkamp-dag op maandag 3 augustus 2020!! Deze Life Teen 
kamp-dag is voor tieners van Life Teen parochies vanuit heel Nederland en daarbuiten, en 
natuurlijk zijn alle tieners van 12-19 jaar welkom (als je 11 bent en het Vormsel dit jaar 
gaat doen mag je ook meedoen). De dag is van 9.30u - 21.00u en wordt gratis aangeboden. 
Er staan allerlei gave dingen op het programma, zoals buitenspellen, inspirerende 
catecheses, deelgroepsgesprekken, de H. Mis, heerlijke maaltijden en een heleboel 
plezier. Op bepaalde momenten is er een live-verbinding met tieners vanuit andere delen 
van Europa, die vanwege corona dit jaar niet in reallife aanwezig kunnen zijn bij het 
kamp. Alles staat in het teken van het thema 'Fiat', het bekende ja-woord van Maria.  
Voor ouders is er in Helvoirt en omgeving van alles te doen om een dagje te overbruggen, 
of wie weet kun je wel vervoer met iemand samen regelen. Er zijn al heel wat tieners 
vanuit Breda en omgeving die meedoen, en ook wat leiding. Alle leiding is al enthousiast 
bezig met alle voorbereidingen! :) 
Meer informatie is op deze website te vinden. Hier vind je o.a. een link naar de website 
van Life Teen NL, een link naar het online aanmeldformulier, en een link naar een 
uitnodigingsfilmpje van de leiding. Voor kampspecifieke vragen kun je je richten tot de 
kampcoördinatoren via lifeteensummercamp@gmail.com. 
Het zou geweldig zijn jullie op 3 augustus te zien in Helvoirt, hopelijk tot dan! :) 
Een geweldige zomervakantie gewenst! 
groet, 
Kapelaan Jochem  

https://sintfranciscuscentrum.nl/jongeren/europees-life-teen-zomerkamp-dag-3-augustus-2020
mailto:lifeteensummercamp@gmail.com
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Op de bonnefooi naar de kerk 
Het is mogelijk naar de kerk te komen zonder telefonische melding vooraf. Mocht het 

toegestane aantal deelnemers echter zijn bereikt, dan mag men u niet toelaten. Is er nog 

plaats, dan wordt u ter plekke ingeschreven op de reserveringslijst en wordt u gevraagd of 

u coronaklachten heeft. U begrijpt dat ter plekke inschrijven meer tijd kost. De rij 

wachtenden groeit en de viering begint dan mogelijk niet op tijd. Daarom bevelen we u 

aan telefonisch te reserveren.  
 

Hartelijke groet, 
 

Pastoor Wiel Wiertz 
Kapelaan Jochem van Velthoven 
Pastor Niek van Waterschoot 
Pastor Marjan Dieleman-Fopma 

  

Reserveren vieringen: hoe, waar en wanneer 
 

Wilt u in het weekend naar een viering in de RK kerk van Terneuzen, 

belt u dan naar de vrijwilligers van het parochiebureau.  

Aanmelden is mogelijk van maandag tot donderdag van 10.00 -12.00 uur.  

Telefoonnummer: 0115 612327 

Aantal beschikbare plaatsen in de kerk: 70. 

U hoort meteen of er plaats is. U wordt niet meer teruggebeld. 

 

Wilt u in het weekend naar een viering in de RK kerk van Philippine, 

belt u dan naar de vrijwilligers van parochiekern Zuidwest.  

Aanmelden is mogelijk van maandag tot donderdag van 10.00 -12.00 uur.  

Telefoonnummer: 06 2732 0096 

Aantal beschikbare plaatsen in de kerk: 75. 

U hoort meteen of er plaats is. U wordt niet meer teruggebeld. 

 

Wilt u in het weekend naar een viering in de RK kerk van Zuiddorpe, 

belt u dan naar de vrijwilligers van parochiekern Zuidoost.  

Aanmelden is mogelijk van maandag tot donderdag van 10.00 -12.00 uur.  

Telefoonnummer: 06 8283 4757 

Aantal beschikbare plaatsen in de kerk: 60. 

U hoort meteen of er plaats is. U wordt niet meer teruggebeld. 
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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 
 

 

Eucharistieviering op zondag: NPO 1 
 
Geloofsgesprek met de kapelaan: 19 juli NPO 1 (terugkijken aanbevolen!) 
 

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 

 
 
 
 
 

https://kerkbelangkoewacht.nl/
https://www.geloventhuis.nl/

