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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?
-Op de drempel
-Paaswens
-Bijeen houden – brief vieringen na Pasen
-Paasactie door Samen één Heer in Axel
-Persoonlijke oproep van pastoor Wiertz
-Vastenactie in de winkelstraat
-Naar de kerk na Pasen
-Livestream: thuis meevieren
-Kruisweg en Paaswake team op televisie
-Algemene informatie

Op de drempel
Midden in de Goede Week willen we u op de hoogte brengen van de laatste
ontwikkelingen. Corona heeft ons dagelijks leven nog steeds stevig in haar
greep. Het is zo bemoedigend om te zien dat mensen wegen zoeken om toch
samen te geloven, om toch een succes te maken van de Vastenactie, om toch
de kinderen voor te bereiden op Eerste Communie en Vormsel, om toch
gebruik te maken van het aanbod via de media. Ook al voelen we ons in
ballingschap en missen veel, wat zijn er veel mensen die helpen om de moed
erin te houden. Dank daarvoor!

Jezus’ opstaan uit de dood
geeft ons de vaste zekerheid
niet de dood heeft
het laatste woord.
Over ons sterven heen
schenkt God ons het leven
dat tijdloos is
en geen grenzen heeft.

Deze volheid van leven
vangt nu reeds aan
als we in vertrouwen op Hem
geen uitdagingen vrezen.

Pastoraal team, parochiebesturen en alle medewerkenden wensen u en jou
een goede opgang naar het Paasfeest en van harte een zalig Paasfeest!
Pastoor Wiel Wiertz

Terneuzen, 31 maart 2021
Aan:
Van:

de parochianen in Zeeuws-Vlaanderen
pastoraal team en parochiebesturen van de parochie H. Maria Sterre

der Zee, Elisabeth-parochie en parochie H. Andreas

Betreft: ‘Bijeen houden’.
Beste parochianen,
We zijn ondertussen weer vier weken verder in 2021 na onze vorige brief
‘samen op weg naar Pasen’. Eind februari waren de signalen dat het beter
zou gaan. Daarom hadden we gedacht om de vieringen van Pasen te vieren
volgens het liturgierooster, dus in meerdere kerken en met meerdere
voorgangers uit ons pastoraal team. Ondanks het stijgende aantal
besmettingen in Zeeland gaan we Pasen (het Paastriduüm, het hoogfeest
van Pasen en Tweede Pasen) vieren zoals we eerder met u hebben
gecommuniceerd.

De maatregelen worden door de overheid niet versoepeld, in de ons
omringende landen wordt het strenger, ook Nederland zal daar niet aan
ontkomen. Zowel in het overleg van de vicevoorzitters van de drie
parochiebesturen als in het teamoverleg is besproken ‘hoe gaan we verder’
met de signalen vanuit de geloofsgemeenschappen om het aantal vieringen
uit te breiden. Maar door de signalen vanuit het maatschappelijk veld en de
adviezen van experts en het RIVM zou het onverantwoord zijn om met de
uitbreiding van de besmettingen het aantal vieringen uit te breiden. We
beseffen maar al te goed dat dit bij velen van u pijn zal doen.
Ook na Pasen zullen we ‘de zondag’ vieren in drie kerken. We gaan dus
verder op de ingeslagen weg, samenkomen in één kerk per parochie, met
een maximum van 30 aanwezigen (exclusief de medewerkers en
voorganger).
Het samenkomen op zondag en het vieren van de eucharistie zijn heel
belangrijk en vormen de kern van ons geloof. Maar als christenen staan we
ook midden in de samenleving en het is ook heel belangrijk dat we solidair
zijn met alles en iedereen om ons heen. Alle activiteiten en bijeenkomsten
van verschillende werkgroepen in de parochies worden pas ten volle
opgestart als we de vieringen in onze kerken uitbreiden. We rekenen op uw
medewerking en begrip. Eind april zullen we de mogelijkheden opnieuw
bekijken of, er op basis van de situatie op dat moment, het verantwoord is
om te versoepelen.
Beslissingen nemen doe je nooit goed, altijd zijn er mensen die zich er niet in
kunnen vinden. Maar we rekenen op uw begrip en medewerking. We hopen
dat u begrijpt dat wij heel graag terug naar het ‘oude normaal’ willen, zodat
de activiteiten in onze parochies weer volledig worden opgestart en we onze
taken in de maatschappij weer kunnen oppakken en tot uitvoer brengen. Ook
wij willen niets liever.
Voor ieder van u, voor iedereen in uw gezin, in onze
geloofsgemeenschappen en parochies een Zalig Pasen! En niet vergeten:
Laten we letten op én zorgen voor elkaar!
Namens het pastoraal team en parochiebesturen,
pastoor W. Wiertz

De afgelopen tijd is het stil geweest vanuit de werkgroep Samen één Heer.
Ook bij ons gooide de coronacrisis roet in het eten. Met Pasen 2021 in
aantocht vonden wij het echter tijd om weer eens iets te organiseren.
Uiteraard kunnen we momenteel nog geen groot evenement organiseren, al
hopen we dat dit binnenkort weer mogelijk zal zijn. Voor deze 40-dagen tijd
zetten we in op een andersoortige actie, zonder fysieke, maar des te meer
geestelijke ontmoeting. Een kleinschalige activiteit die – zoals wij hopen voor iemand die het deze tijd extra moeilijk heeft toch een groot gebaar kan
opleveren. En ook niet onbelangrijk: iets wat ons als leden van de Axelse
kerken samenbindt. Wat is het idee? Wij willen meerdere wenskaarten in
Axel laten rondgaan, waarbij het de bedoeling is dat iedereen bij wie een
kaart in de bus valt er een korte paasgroet, wens of spreuk aan toevoegt
samen met zijn of haar naam. Mogelijk valt er ook één bij u in de bus. U mag
de kaart vervolgens weer doorgeven aan iemand anders. Dat kan
persoonlijk, maar u kunt de kaart uiteraard ook bij iemand in de brievenbus
gooien. Een postbode komt er dus niet aan te pas. De kaart arriveert in een
soort pakketje, waarin ook witte linten zijn bijgevoegd. Als teken van
verbondenheid kunt u één van de linten aan uw voordeur (bijvoorbeeld aan
de deurknop) bevestigen. Deze witte linten symboliseren onze gezamenlijke
weg naar Pasen. Als de kaart die u ontvangt na uw schriftelijke bijdrage vol
is, of wanneer de bijgevoegde linten op zijn, vragen wij u om de kaart af te
geven op één van de volgende adressen. Retouradressen (allen in Axel):
Kanaalkade 21 OF Attleelaan 4 OF Oudeweg 12 Wanneer afgeven lastig
voor u is, kunt u ook een e-mailtje sturen
naar sameneenheer@zeelandnet.nl. Dan komt iemand van de werkgroep de
kaart bij u ophalen. Graag ontvangen wij de kaarten uiterlijk op vrijdag 2 april
retour op één van bovenstaande adressen. Ook wanneer de kaart nog niet
vol is op die datum, verzoeken wij u deze dan toch af te geven. Wij zullen
dan zorgen dat de kaarten met Pasen worden bezorgd bij iemand die een

extra steuntje in de rug goed kan gebruiken. Zo hopen wij met deze actie
weer verbinding te maken. Wij willen iedereen alvast van harte bedanken
voor zijn of haar deelname.
Hartelijke groeten van de werkgroep Samen één Heer

Persoonlijke oproep van pastoor Wiertz
Vastenactieproject
Ik kom nog een laatste keer in de Veertigdagentijd uw aandacht vragen voor
Vastenactie. Een vertrouwd begrip in de Nederlandse parochies. Zoals we
meerdere keren hebbengemeld: we hebben het voor mekaar gekregen -de
caritassen en pastor Niek van Waterschoot- om ook nu een eigen Zeeuws
Vlaams project in de volle aandacht te mogen plaatsen en gelden daarvoor bij

elkaar te brengen. Corona maakt dat moeilijk. Al voor het tweede jaar. En dat is
zo ontzettend zonde omdat het doel zo ongelofelijk positief is. Het project
Sibusiso wil kinderen en jongeren die vanwege een handicap -of zelfs een
dubbele handicap- uitgesloten zijn van het normale maatschappelijke leven,
door inzet, aandacht en nazorg, ook door nadrukkelijke aandacht voor de brede
kring, ‘het netwerk om hen heen’, een goede kans bieden om het beste uit hun
leven te halen. Dat lijkt in Tanzania ‘ver van ons bed’, maar het gaat altijd -altijdom mensen als jij en ik, mensen als u en ik. En iedere mens gun je toch een
toekomst. Kans op het best mogelijke. Daarom deze laatste keer: maak een
mooi bedrag over naar de bankrekeningnummers die vanuit onze parochies
beschikbaar zijn. Voor de Elisabeth-parochie: NL66 RABO 0159 5271 04,
onder vermelding van het projectnummer 401387. Dan mag het voor hen en
voor ons waarlijk een zalig Paasfeest zijn!
pastoor Wiel Wiertz

Vastenactie in de winkelstraat
Daar we vanwege de pandemie ook dit jaar heel beperkt zijn in de
activiteiten voor de Vastenactie en dus nog heel ver van het streefbedrag
verwijderd zijn, besloten we met enkele mensen van de werkgroep dat we
minstens tot en met juni willen doorgaan met activiteiten. Twee weken
geleden was er contact met dhr. Fassaert van de noten- en wijnwinkel in de
Noordstraat. Hij heeft een leeg pand tegenover Porgy & Bess.
We mogen het kosteloos gebruiken om de verkoop van onze spulletjes
zichtbaar te maken.
Nog belangrijker is dat we ons prachtige project Sibusiso meer zichtbaar

maken.
Het is bedoeling dat het winkeltje open zal zijn, woensdag (marktdag) van 12
tot 16-17u en zaterdag 12-16u.
Mocht iemand willen helpen: meld je aan!
Alles gebeurt natuurlijk veilig en volgens de regels.
Hartelijke groet,
namens werkgroep Vastenactie
Simone Rovers en Claudine Van Autrève

Naar de kerk na Pasen
Eucharistievieringen RK kerk Terneuzen
Op zondag: aanvang 11 uur
Op dinsdag- en donderdagmorgen (tot Pinksteren): aanvang 8.30 uur.
Reserveren: zie algemene informatie.
zondag 11 april:
zondag 18 april:
zondag 25 april:

kapelaan van Velthoven
kapelaan van Velthoven
pastoor Wiertz

dinsdag- en donderdagmorgen: kapelaan van Velthoven
In de RK kerken van Philippine en Zuiddorpe is er op zondag gelegenheid voor
het aansteken van een kaarsje en voor gebed.
De openingstijden zijn als volgt:
Philippine – iedere zondag van 9.30 tot 10.30 uur
Zuiddorpe – iedere zondag van 10.30 tot 11.30 uur
Voor een bezoek is reserveren niet nodig.
Voor de openingstijden van de kapellen: zie Algemene informatie

Aanmelden voor de vieringen te Terneuzen
Aanmelden is noodzakelijk en kan van maandag tot donderdag tussen 10.00 12.00 uur. Telefoonnummer: 0115 612327.

Livestream: thuis meevieren
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
Wilt u op dinsdagmorgen of 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: 30.
In de RK kerk van Philippine en de RK kerk van Zuiddorpe zijn momenteel
geen reguliere vieringen. Mogelijk heeft u wel vragen. Hieronder leest u
welk telefoonnummer u in uw parochiekern kunt bellen.
Vrijwilligers parochiekern Zuidwest (Philippine, Sas van Gent, Sluiskil,
Zandstraat):bereikbaar van maandag tot donderdag van 10.00 -12.00
uur. Telefoonnummer: 06 2732 0096
Vrijwilligers parochiekern Zuidoost (Axel, Westdorpe, Zuiddorpe)
bereikbaar van maandag tot donderdag van 10.00 -12.00 uur.
Telefoonnummer: 06 2732 0096
U kunt ook contact opnemen met de teamassistente van de Elisabethparochie, 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

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.
Philippine RK kerk– iedere zondag van 9.30 tot 10.30 uur
Zuiddorpe RK kerk– iedere zondag van 10.30 tot 11.30 uur
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
Kapelaan Jochem van Velthoven
Pastor Niek van Waterschoot
Pastor Marjan Dieleman-Fopma
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