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Beste parochiaan, 
 

De coronacrisis heeft de parochie zwaar getroffen. We kunnen u niet bereiken zoals we 
gewend zijn. Daarom ontvangt u deze nieuwsbrief. Met deze brief willen wij u regelmatig 
groeten en iets vertellen over wat er in de parochie gebeurt. We maken hiervoor een 
keuze uit verschillende onderwerpen. Voor actuele informatie kunt u altijd terecht op de 
website van onze parochie: www.eparochie.nl. We hopen dat u daar een vaste bezoeker 
wordt! 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. 
 
Voorzichtig weer samen  
 

In juni mogen we weer voorzichtig beginnen te vieren. 
Dat vraagt de nodige aanpassingen. In de bijgevoegde 
brief ‘Herstart vieringen’ kunt u lezen wat voorlopig 
mogelijk is.  
Bijna drie maanden hebben we niet samen kunnen vieren.  
Maar de deur van de kerk was op zondag open.  
Op Palmpasen was er palm en op Pasen de nieuwe 
Paaskaars, feestelijk en fier.  
Er stonden bloemen, soms was er muziek, met zorg 
gekozen. Het deed goed om te bidden, een kaarsje  
aan te steken of om zomaar even te zitten, in alle rust. 
Zo leven we toe naar de dag dat we weer samen mogen 
vieren. Op Pinksteren kan dat nog niet.  
Maar de Heilige Geest laat zich door geen virus,  
regels of beperkingen tegen houden.  
Dat mogen we vieren, waar we ook zijn. 
Kom, Heilige Geest! 
 

Op de foto: de Paaskaars in de kerk te Philippine. Zie ook blz. 2. 
Onderstaand lied werd vorig jaar op Pinksteren in Philippine gezongen door het koor l’Hirondelle. 

        

Johannes 14,15-17 
‘Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.  
Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven,  
die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid.’ 
 

If ye love me, 
keep my commandments and I will pray the Father, 
And He shall give you another comforter, 
that He may bide with you forever, 
ev'n the spirit of truth, ev'n the spirit of truth, 
ev'n the spirit of truth, ev'n the spirit of truth.              Thomas Tallis      

        



Licht van Christus 
 

In de afgelopen maanden stond de Paaskaars op zondag 
op de voorgrond, als een warm en levend teken van 
welkom.  

 

Ook brandde de Paaskaars bij kerkelijke uitvaarten.  
De coronamaatregelen hadden grote invloed op ieder 
afscheid, hoe waardig ook. 
 
Licht  
als een baken  
in donkere tijden,  
licht 
dat troost  
en bemoedigt:  
 

Jezus leeft,  
wees  
maar niet bang,  
zijn liefde  
is sterker  
dan alle duisternis  
en dood. 

 De Paaskaars in de kerk te Zuiddorpe. 
 

Wij wensen u van harte  
een zalig Pinksterfeest! 
 

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

    De Paaskaars in de kerk te Terneuzen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voor wie een lichtje wil ontsteken 
 

Op zondag zijn de kerken open op de gebruikelijke tijd: 
Philippine en Zuiddorpe: 9.30 uur 
Terneuzen: 11.00 uur 
Op weekdagen: 
Terneuzen Mariakapel: 10.00 -12.00 uur. 
Neem de coronaregels in acht! 

Televisie en internet 
 

Naast de zondagse uitzending van de eucharistieviering op NPO 1, de woorden van 
bemoediging bij Omroep Hulst, en de oecumenische vieringen bij Omroep Zeeland,  
vindt u op internet vele mogelijkheden om thuis te vieren en uw geloof te verdiepen.  
Enkele voorbeelden: 
 

https://www.bisdomvanbreda.nl    https://sintfranciscuscentrum.nl 
https://sanctuarystreaming.eu    www.facebook.com/gezinspastoraat 
www.gezinengeloof.nl    https://www.geloventhuis.nl 
 


