
 

 
  

  

 

 

Nieuwsbrief     
29 september  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? 
-Op de drempel 

-Brief aanpassingen coronamaatregelen 

-Afscheid kapelaan Jochem van Velthoven 

-Rooster vieringen oktober 2021 

-Noveenkaars Elisabethdagen te koop 

-Algemene informatie 

  

 

 

https://eparochie.us7.list-manage.com/track/click?u=97a4720ad611621015c6d99f9&id=d7235e9ad3&e=00af6697fc
https://eparochie.us7.list-manage.com/track/click?u=97a4720ad611621015c6d99f9&id=fb48d010a8&e=00af6697fc


 

Op de drempel 

   

Afgelopen zondag ontving u via deze weg het kanselbericht waarin de komst 

van kapelaan Rodrigo Rojas Romero wordt aangekondigd. Een blij bericht! 

Blij zijn we ook met de versoepelingen van de coronaregels. Het wordt echt 

gemakkelijker om samen te komen. Het najaar is hiervoor een heel mooi 

moment: het ritme van het kerkelijk jaar leidt ons stap voor stap naar 

bijzondere hoogtijdagen. Het doet deugd om dat samen te beleven. Ook als 

u aan huis gebonden bent: welkom! Bezoek onze vieringen op 

kerkdienstgemist.nl 

 

https://eparochie.us7.list-manage.com/track/click?u=97a4720ad611621015c6d99f9&id=21b8a7e6d5&e=00af6697fc


 

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: aanpassingen coronamaatregelen. 

  

Beste parochianen, 

  

Na de persconferentie van de regering over het versoepelen van de 

coronamaatregelen heeft het CIO, na overleg met minister Grapperhaus 

(minister van eredienst) een advies opgesteld 

voor de aangesloten kerken en kerkgenootschappen. De bisschoppen hebben 

daarover gesproken en afgelopen dinsdag hebben zij de aanpassingen voor 

onze kerken bekend gemaakt. 

  

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter 

afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens 

de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren 

zal niet meer nodig zijn. Aan iedereen wordt gevraagd om met elkaar rekening 

te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. 



  

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met 

klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers 

van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet 

past bij het karakter van de Kerk. 

  

Volkszang wordt weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige 

samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren 

en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 

1,5 meter afstand en in zigzagformatie). 

  

De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de 

(vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie 

blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt 

worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet 

op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van 

kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale. 

  

De basisregels blijven van kracht: 

- handen ontsmetten bij binnenkomst en bij de communie-uitreiking; 

- geen hand geven bij de vredewens; 

- gepaste afstand houden naar anderen; 

- wijwaterbakjes dienen nog leeg te zijn; 

- collectes bij de uitgang. 

  

We hebben er vertrouwen in dat de versoepelingen geen problemen opleveren 

en dat iedereen zich er aan gaat houden. Want dat is natuurlijk de basis voor 



 

een veilig samenkomen, nu en in de toekomst. En niet vergeten: Laten we 

letten op én zorgen voor elkaar! 

  

Namens het pastoraal team en parochiebesturen, 

pastoor W. Wiertz 

 

Afscheid kapelaan Jochem van Velthoven 

 

Kapelaan Jochem van Velthoven wordt op 24 oktober 2021 geïnstalleerd tot 

pastoor van de H. Catharinaparochie te Oosterhout. Dat betekent dat wij 

afscheid van hem moeten nemen. Kapelaan van Velthoven werkte drie jaar in 

het Zeeuws-Vlaamse pastoraat. In het laatste Regioblad, dat ook op de website 

van de parochie te vinden is, vertelt hij over zijn ervaringen. Hij is erg aan 

Zeeuws-Vlaanderen gehecht geraakt. We zijn kapelaan van Velthoven zeer 

dankbaar voor zijn grote inzet en betrokkenheid. Met zijn gelovig enthousiasme 

wist hij velen te raken en in beweging te brengen. We zullen zijn openheid en 

hartelijkheid erg missen. We bidden hem van harte Gods zegen toe! Bij de 

vieringen waarin kapelaan van Velthoven in oktober voorgaat, zal aandacht 

geschonken worden aan zijn afscheid. 

 

  



 

Rooster vieringen oktober 2021  

 

 

 

 

   



 

 

Noveenkaars Elisabethdagen te koop  

De Elisabethdagen staan dit jaar in het teken van 

Sint-Jozef. Evenals vorig jaar is er een bijzondere 

noveenkaars te koop. Op de kaars staat een 

kopie van een icoon van Sint-Jozef. Deze icoon 

is in bezit van kapelaan Jochem van Velthoven. 

De noveenkaars wordt geleverd met een actueel 

gedicht geschreven door zr. dr. Noëla Polet. De 

kaars kost 10 euro contant en is in Philippine en 

Zuiddorpe bij de koster te koop na afloop van de 

zondagsviering. In Terneuzen is de noveenkaars 

te koop in het parochiecentrum, op werkdagen 

tussen 10.00 en 12.00 uur. 

 

 

 

 

Algemene informatie 
   

Parochiebureau parochiekern Noord (Hoek, Terneuzen, Zaamslag) 

Geopend op werkdagen van 10.00 -12.00 uur. 

Telefoonnummer: 0115 612327 

 

Bureau Elisabeth-parochie 

parochiekern Noord (Hoek, Terneuzen, Zaamslag) 

parochiekern Zuidoost (Axel, Westdorpe, Zuiddorpe) 

parochiekern Zuidwest (Philippine, Sas van Gent, Sluiskil, Zandstraat) 

 

Teamassistente Elisabeth-parochie: mevrouw Bianca Ivens. 

U kunt haar bereiken maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 

15.00 uur via telefoonnummer 0115 – 616006 of e-mail:  

bureau@eparochie.nl 

  

 

 

https://eparochie.us7.list-manage.com/track/click?u=97a4720ad611621015c6d99f9&id=9c9fa0db76&e=00af6697fc


 

 

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. 

  

  

 

  

 

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 

 

Maandelijks: woorden van bemoediging door leden van het 

pastoraal team bij Omroep Hulst. Terugkijken? Zie 

https://kerkbelangkoewacht.nl 

 

Wekelijks gebedsmoment met de kapelaan op facebook: 

https://www.facebook.com/gezinspastoraat 

 

Fijne website voor gezinnen met jonge kinderen: 

https://www.geloventhuis.nl 
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Hartelijke groet! 

 

Pastoor Wiel Wiertz 

Kapelaan Jochem van Velthoven 

Pastor Niek van Waterschoot 

Pastor Marjan Dieleman-Fopma 
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