
 

 Nieuwsbrief 
3 maart 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 als u deze nieuwsbrief aan belangstellenden doorstuurt!  

  

 

Wat staat er in deze nieuwsbrief? 
   

-Op de drempel 

-Vastenactie 2021 gaat door! 

-Vastenwinkel Terneuzen dagelijks open 

 

      

 

 

Op de drempel 

 

In deze nieuwsbrief vindt u prachtige informatie over het project van de 

Vastenactie van de drie Zeeuws-Vlaamse parochies. Ook nodigen we u van 

harte uit voor een bezoek aan de Vastenwinkel. De opbrengst van alles wat 

daar wordt verkocht is bestemd voor de Vastenactie. Mensen doen wat ze 

kunnen om een succes te maken van de Vastenactie. Dat is in tijden van corona 

niet eenvoudig en daarom hopen we op uw warme belangstelling en steun!  

https://eparochie.us7.list-manage.com/track/click?u=97a4720ad611621015c6d99f9&id=5e0e253fe1&e=2550963717
https://eparochie.us7.list-manage.com/track/click?u=97a4720ad611621015c6d99f9&id=85a832ebdc&e=2550963717
mailto:bureau@eparochie.nl


 

 

 

 

Vastenactie 2021 gaat door!  

  

De afgelopen jaren konden we in onze Zeeuws-Vlaamse parochies alle zeilen 

bijzetten om onze vastenactie tot een succes te maken. Vorig jaar en ook nu 

worden we in de wielen gereden door Covid. Maar we moeten ons project, waar 

we ons mee verbonden weten, blijven ondersteunen. We kunnen geen collectes 

houden en de schoolkinderen niet op pad sturen. We zoeken nu de digitale 

kanalen op. Op Omroep Hulst hoort en ziet u een uitzending over het project. 

Daarnaast is er een Tintin-extra gemaakt helemaal gewijd aan ons Sibusiso-

project om u, parochianen uit alle drie  parochies te vragen uw steentje bij te 

dragen. Bij voorbaat onze dank! 

   

 

  

Het Sibusiso project in Tanzania is in 2001 gestart door Henk en 

Atty Hammer-Roos 

  



Ons vastenactieproject ‘Sibusiso’ is er een van ‘eigen bodem’. Nadat ze van 

1975 tot 1979 in een missieziekenhuis gewerkt hadden, zijn Henk en Atty in 

Zeeuws Vlaanderen terecht gekomen waar Henk in Terneuzen als huisarts 

gewerkt heeft. In 1986 raakten zij betrokken bij Artsen zonden Grenzen en 

beiden zijn ze vele malen uitgezonden geweest naar oorlogs- en rampgebieden. 

Het was hun wens om een project te starten in een politiek stabiel land voor de 

meest kwetsbaren in de samenleving. De keuze viel op Tanzania met focus op 

kinderen met een verstandelijke beperking. Deze werden vaak weggestopt en 

er was in 2001 geen organisatie die zich het lot aantrok van deze kinderen. 

Het project omvat een uniek programma voor deze kinderen én hun families. 

Sibusiso is de naam van een centrum waar deze kinderen tijdelijk worden 

opgenomen en waar tal van activiteiten plaatsvinden. Daarnaast is het 

programma ‘community based’, wat wil zeggen dat het ook in dorpen, waar de 

kinderen vandaan komen, actief is. In Nederland is hiervoor de stichting 

Sibusiso opgericht om van hieruit het project te kunnen financieren en 

aansturen. Alle drie de parochies in Zeeuws-Vlaanderen ondersteunen dit 

project, zodat het goede werk voortgezet kan worden. De landelijke Vastenactie 

vult onze actieopbrengst aan met een extra subsidie! Wees dus gul met uw gift! 

   

 

  

Het Sibusiso programma is een programma waarbij niet alleen aandacht uitgaat 

naar het gehandicapte kind maar naar de hele familie én de directe omgeving. 

In de 20 jaar dat Sibusiso actief is zijn er veel kinderen en hun families 

geholpen. Meer dan 3500 families met een verstandelijk beperkt kind hebben de 

weg naar Sibusiso gevonden. Veel daarvan zijn jonge kinderen met ernstige 

meervoudige beperkingen. Er is een groep jong volwassenen met een mildere 

beperking. Ook voor deze groep jongeren biedt Sibusiso een programma aan. 

Deze jongeren krijgen een opleiding in praktische vaardigheden afgestemd op 



de thuissituatie. Er wordt veel aandacht besteed aan sport. De jongeren nemen 

jaarlijks deel aan de Nationale Special Olympics en elke vier jaar gaat er een 

afvaardiging naar de Internationale Special Olympics. 

 

Sibusiso probeert de integratie van mensen met een verstandelijke beperking in 

de maatschappij te bevorderen. Dit gebeurt door middel van Open dagen op het 

Sibusiso centrum, thema bijeenkomsten en campagnes in de dorpen. Sibusiso 

heeft regelmatig zendtijd op de regionale radio, waarbij mensen kunnen inbellen 

en vragen kunnen stellen aan medewerkers van Sibusiso. 

  

De vastenactie zet zich specifiek in voor de: 

  

•    Financiële ondersteuning van de opleiding voor de jongeren 

•    Het begeleiden van de ouders en de familie 

•    Bijdrage aan bewustwordingsprogramma's 

•    Het mogelijk maken van sportevenementen waarbij de integratie 

     van gehandicapte kinderen en gezonde  kinderen centraal staat       

•    De revalidatie van de kinderen, die therapie nodig hebben 

•    Het verstrekken van op maat gemaakte hulpmiddelen zoals looprekjes, 

     aangepaste stoeltjes en rolstoelen.  

Meer informatie: 

  

Hoe kunt u uw bijdrage overmaken? 

  

De drie Zeeuws-Vlaamse parochies zetten zich samen in voor Sibusiso! 



 

Vastenactie Nederland geeft een bonus van 50% aan ons project. 

Geeft u €10? Dan ontvangt het project €15! 

Hieronder de rekeningnummers: 

 

 
 

 

Vastenwinkel Terneuzen dagelijks open 

 



 

 

 

In het parochiecentrum is in de koffiehoek een Vastenwinkel ingericht. Naast 

tweedehands boeken, platen en cd’s vind je er huisgemaakte jam en plantjes 

voor binnen en buiten. Ook zijn er prachtige iconen te koop. Iedereen is 

hartelijk welkom! 

  

De Vastenwinkel is open op weekdagen van 10.00 tot 12.00 uur. 

  

In het parochiecentrum wordt gelet op de coronaregels, zoals afstand houden, 

handen ontsmetten en het dragen van een mondkapje.  

 

 

  

   

 

Hartelijke groet! 

 

Pastoor Wiel Wiertz 



 

Kapelaan Jochem van Velthoven 

Pastor Niek van Waterschoot 

Pastor Marjan Dieleman-Fopma 
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