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BELANGRIJKE ADRESSEN

* Bureau van de Elisabeth-parochie 
Alberdingk Thijmstraat 2,  
4532 CZ Terneuzen 
tel. 0115-616006 
e-mail: bureau@eparochie.nl

* Website: www.eparochie.nl

* Parochiebureau Terneuzen, tel. 0115-612327

Indien u in dringende gevallen een van
de pastores in de Elisabeth-parochie 
nodig heeft, kunt u het volgende gsm-
nummer bellen: 06-53.99.78.50

* Pastoor Wiel Wiertz 
Bierkaaistraat 20, 4561 BC Hulst 
tel: 06-42506424 
e-mail: wwiertz@live.nl

* Kapelaan Rodrigo Rojas Romero
 tel: 06-37781876
 e-mail: kapelaan22@gmail.com

* Pastor Marjan Dieleman-Fopma 
Jan van Galenstraat 58, 4535 BX Terneuzen 
tel: 0115-694958 
e-mail: marjandieleman@eparochie.nl

* Teamassistente: Bianca Ivens
 Werkzaam op het bureau Elisabethparochie 

Aanwezig ma: 8.30-15.00 uur,  
di: 8.30-11.30 uur, wo: 8.30-15.00 uur,  
do: 8.30-11.30 uur, vr: 8.30-15.00 uur

 tel: 0115- 616006

* Parochiebestuur Elisabeth-parochie
 Secretariaat Bert Van Autrève
 Fahrenheitlaan 498, 4532 JT Terneuzen
 tel: 06-28228259
 e-mail: bestuur@eparochie.nl

* Bisdom Breda 
Veemarktstraat 48, Postbus 90189, 

 4800 RN Breda 
tel: 076-5223444 
e-mail: secretariaat@bisdombreda.nl

* Vicaris: Paul Verbeek, pr.
 Burg. Stulemeijerlaan 6
 4611 EE Bergen op Zoom 

e-mail: vic.middelburg@bisdombreda.nl
 Kantooruren:  

maandag en donderdag 9.30-14.00 uur

* Adressen van de Parochiekerncommissies 
en van redactieleden van het Regioblad: 
zie pagina’s Parochiekernen.

Dit Regioblad is een uitgave van 
de Elisabeth-parochie Midden-
Zeeuwsch-Vlaanderen en verschijnt 
viermaal per jaar. De redactie 
heeft het recht artikelen wel of 
niet te plaatsen, in te korten of te 
corrigeren. Anonieme brieven of 
artikelen worden niet geplaatst.

Verspreiding
In ca. 2.000 gezinnen in 
bovengenoemde parochie.

Redactieleden
*  Frank de Prenter (Terneuzen)
*  Jos oude Kempers (Axel)
*  Lilian van den Bosch-Dutrée 

(Terneuzen)
*  Rob Vermoet (eindredactie)

Tekeningen 
Colin Schoone, Red@ctie Service

Foto’s
Diverse vrijwilligers 

Algemeen redactie-adres

Redactie Regioblad 

p/a Churchilllaan 168, 

4532 MG Terneuzen, 

tel: 06-51851704

e-mail:  

robvermoet@zeelandnet.nl

Grafische verzorging

Pieters Media B.V.

Bezorging
Een zeer groot aantal vrijwilligers 
in de gehele Elisabeth-parochie

Berichten voor de website en 
het Regioblad:
robvermoet@zeelandnet.nl

C O L O F O N

VEEL TE LEZEN EN TE KIJKEN
Deze keer weer een boordevol nummer. 
Zo zijn er mooie fotopagina’s van het 
afscheid van pastor van Waterschoot 
op 16 juli in Philippine. Uiteraard ook 
ruime aandacht voor de opening van de 
Vredeskapel in de Willibrordustoren in 
Terneuzen. En we hebben ook sfeervolle 
foto´s van de Parkdienst in Sluiskil. Met 
dank aan de fotografen Wilmar Wullems 
en Piet Dieleman.

Uiteraard vindt u ook weer veel 
lezenswaardige artikelen over een keur 
aan onderwerpen. Dit nummer is ook 
bijzonder, omdat dit Regioblad het laatste 
nummer is waaraan pastor Niek van 
Waterschoot heeft meegewerkt.

Als redactie kijken wij met plezier 
terug op de periode waarin Niek ons 
met raad en daad heeft bijgestaan bij 
de totstandkoming van vele Regiobladen. 
Middels deze weg wil ik hem hiervoor 
hartelijk danken en hem en zijn vrouw 
Ingrid een mooie tijd toewensen.

Het volgende nummer van het Regioblad 
verschijnt op 25 november met alles over 
de Advent en Kerstmis. 

Wilt u in dit nummer iets geplaatst hebben 
over uw activiteiten, dan zien wij die graag 
uiterlijk 1 november tegemoet.

Rob Vermoet

BIJ DE VOORPAGINA

Op zaterdag 9 juli werd in de binnenstad 
van Terneuzen de Vredeskapel geopend. 
Tevens is op de eerste verdieping door 
de Heemkundige Kring Terneuzen een 
tentoonstelling ingericht over de Rooms 
Katholiek enclave in Terneuzen.
Vanaf 1 september kan de expositie op 
de eerste etage alleen op afspraak 
worden bezocht. Voor afspraken kan het 
parochiebureau worden benaderd via e-mail 
of via telefoon 0115-616006 van maandag 
t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30uur. 
Overigens blijft de Vredeskapel op de begane 
grond zoals ook nu het geval is dagelijks van 
09.30 tot 15.30uur geopend voor bezoekers 
om Maria eer te brengen en/of voor rust en 
bezinning.
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van de pastores

Aan de Caritasbesturen en 
Vastenactiewerkgroepen Zeeuws-Vlaanderen
Aan de parochiebesturen Zeeuws-Vlaanderen

Betreft: Pensionering Niek van Waterschoot en de 
invulling van het taakveld diaconie
Zeeuws Vlaanderen, augustus 2022

Beste mensen,
Zoals jullie weten bereikt Niek van Waterschoot 
de pensioengerechtigde leeftijd en zal hij dus het 
pastoraal team van de drie parochies in Zeeuws-
Vlaanderen verlaten. Op zaterdag 16 juli is hem 
lof toegezongen vanwege zijn jarenlange inzet 
voor het pastorale werk. Door sprekers werd zijn 
bijzondere aandacht voor diaconie benadrukt.

De leden van het pastorale team gaat de diaconie 
echt aan het hart. Vanuit geloven mensen, 
dichtbij en veraf, nabij zijn, zeker ook in de 
stormen van het leven, is een van de kerntaken 
van de parochie en daarom is gekozen om 
vanuit het pastorale team een beroepskracht, 
heel specifiek de aandacht voor de diaconie 
te laten behartigen. Makkelijk wordt dat niet. 
Zomaar alle diaconale taken van Niek één 
op één overnemen is niet mogelijk. Katrien 
Van de Wiele heeft, na een kort rondje langs 
vertegenwoordigers van de 3 caritasbesturen 
en van de diverse vastenactiegroepen besloten, 
de aandacht voor de caritasbesturen en de 
werkgroepen Vastenactie toe te voegen aan haar 
takenpakket. Ze wil zich echt inzetten voor 
het diaconale gezicht van de parochies. Dit 
betekent echter dat een aantal andere diaconale 
taken helaas niet overgenomen worden.  Te 
denken valt o.a. aan de rouwzorg Zeeuws 
Vlaanderen breed, 85-plus bijeenkomsten,... 
Katrien heeft daarnaast ook aangegeven dat 
moest, onverhoopt blijken dat e.e.a. toch niet 
te behappen is, dat er dan gezocht zal moeten 
worden naar een andere oplossing, in goed 
overleg natuurlijk.

Met dank aan Niek, hopen we als pastorale 
team, samen met u, gezamenlijk, invulling te 
blijven geven aan het diaconale gezicht van onze 
parochies.

Met vriendelijke groet, en goede vakantie!

Wiel Wiertz, pastoor
Frans van Geyt, teamleider
Rodrigo Rojas Romero, 
Marjan Dieleman-Fopma, 
Ralf Grossert
Niek van Waterschoot
Katrien Van de Wiele

MARIA, KONINGIN VAN DE VREDE
Toen ik op 20 juli 2018 samen 
met mijn ouders de stad Terneuzen 
bezocht, kon ik niet bedenken dat ik 
op 9 juli 2022 zou terugkomen voor 
de opening van de Vredeskapel. De 
tijd vliegt en wij vliegen mee!

Bij mijn eerst bezoek aan Terneuzen, 
als verkenning van mijn nieuwe 
benoeming in Zeeuws-Vlaanderen, 
viel mijn oog direct op de 
Willibrordustoren. Direct schoot 
het door mijn hoofd: ‘Maria moet 
terugkomen in de stad’. Het verhaal 
kent u verder.
De opening van de Vredeskapel en de 
inzegening door pastoor Wiertz heeft 
mij geraakt en ontroerd. Iemand 
schreef mij: ‘Met de opening van de 
Vredeskapel kunt u de mooie periode 
in Terneuzen officieel afsluiten.’

Toen ik de woorden las en op 9 juli de opening mocht verzorgen, besefte ik me 
pas dat het waar was. In de overgang naar de nieuwe parochie in Oosterhout en 
de uitdagingen die daar kwamen kijken, had ik nog geen tijd gehad om de drie 
prachtige jaren in Zeeuws-Vlaanderen goed af te kunnen sluiten. 

Op de dag van de opening vroeg iemand mij of ik het een ‘spannende dag’ vond. Ik 
lachte de vraag een beetje weg, maar op het moment van de opening schoot er van 
alles door mij heen; de mooie mensen, de vele contacten met kerken en samenleving, 
het wonen in de binnenstad, de wijkraad, de overlegmomenten met de gemeente, 
parochiebestuur en de vele mensen die hebben meegewerkt om dit allemaal te 
realiseren. 
De ingeving van de Vredeskapel was het begin, maar wat volgde was een 
onderdompeling in de stad Terneuzen en een hele prettige samenwerking met velen. 
Van gemeentebestuur tot Warenhuis, van parochianen tot wijkraad, van Gidsengilde 
tot heemkundige kring, en ga zo maar door. 

De realisatie van de kapel is een vrucht van samenwerking en de schoonheid is de 
bekroning ervan. Toen ik samen met mijn moeder op het bankje zat in de kapel en 
rondkeek, keek ik mijn ogen uit. Alles wat ik zag, kwam in herinnering zoals we het 
hadden besproken; de vloertegels, de kleur van de voegen, het bezoek aan het atelier 
van Peter Clijsen, de zoektocht naar een passend Mariabeeld, de kleurstellingen, het 
altaar, de wenteltrap, het verlichtingsplan, de inrichting van de expositieruimte, het 
carillon. De dankbaarheid is groot aan iedereen die heeft meegewerkt! 

De reacties waren overweldigend, in het bijzonder van de inwoners van de binnenstad; 
‘nu er een kapel is blijft de toren zeker behouden. Maria beschermt de toren!’
Dat Maria ons allen mag beschermen en eens thuisbrengen in het land van licht en 
vrede!

Een hartelijke groet uit Oosterhout

Pastoor Jochem van Velthoven
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VREDESKAPEL IN DE WILLIBRORDUSTOREN GEOPEND
Zaterdag 9 juli werd na jaren van 
voorbereiden en verbouwen de Vredeskapel 
in de Willibrordustoren in de binnenstad 
van Terneuzen geopend. Een unieke 
samenwerking tussen de Elisabethparochie, 
de gemeente Terneuzen en de Heemkundige 
Vereniging Terneuzen. Het is een plek 
geworden waar iedereen terecht kan 
die behoefte heeft aan te herdenken, te 
bidden, even tot rust te komen of gewoon 
even stil zijn. Op de eerste verdieping 
is een tentoonstelling ingericht door de 

Heemkundige Vereniging Terneuzen.
Bij de opening waren er toespraken van 
Pastoor Jochem van Velthoven, burgemeester 
Erik van Merrienboer en Piet de Blaeij 
namens de Heemkundige Vereniging.
Pastoor Wiel Wiertz zegende het 
Christusbeeld en de Vredeskapel in. 

Vanaf 1 september kan de expositie op 
de eerste etage alleen op afspraak 
worden bezocht. Voor afspraken kan het 
parochiebureau worden benaderd via e-mail 

of via telefoon 0115-616006 van maandag 
t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30uur. 
Overigens blijft de Vredeskapel op de begane 
grond zoals ook nu het geval is dagelijks van 
09.30 tot 15.30uur geopend voor bezoekers 
om Maria eer te brengen en/of voor rust en 
bezinning.
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Zaterdag 16 juli heb ik in Philippine op een zeer feestelijke manier 
officieel afscheid genomen als pastoraal werker. Het werd een echte 
sing-a-long middag met The White Group uit Breskens. De liederen 
van deze middag hadden allemaal te maken met de strijd voor vrede 
en gerechtigheid voor alle mensen. Klassiekers als “This land is your 
Land”, “The hammer song” en “We shall overcome” werden voluit 
meegezongen. Er werden mooie woorden gesproken vanuit het 
parochiebestuur, het pastorale team, Kerk en Vluchteling, PKC Zuid-Oost 
en The White Group. Dank daarvoor. 

De PKC Zuid-West had alles formidabel geregeld. Voor de 
bloemenstukken, het drankje en het hapje was goed gezorgd. Dank aan 
hen.  

Dank ook aan alle aanwezigen voor het meezingen en uw bijdrage aan 
mijn cadeau, dat bestemd was voor het project van The White Group 
in Nanjanad. Er is een bedrag van maar liefst €2032,00 opgehaald. Een 
geweldig resultaat voor de mensen in Nanjanad. 

Ik hoop van ganser harte dat er binnen de parochies mensen actief 
blijven om de diaconale kant van de parochie te blijven behartigen 
in woord en daad. Van God zelf hebben we immers de taak gekregen 
om goed te zorgen voor de weduwen en wezen, de gevangenen, de 
ouderen en zieken, de armen, de vluchtelingen, de hongerigen en de 
dorstigen, de rouwenden. Laten we die opdracht naar beste vermogen 
uitvoeren.

Het ga u allen goed!

Niek van Waterschoot.

Feestelijk afscheid 
  16 juli
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Vieringenschema Elisabeth-parochie (wijzigingen voorbehouden, zie ook www.eparochie.nl)

TERNEUZEN (en 
verzorgingshuizen)

ZUIDDORPE PHILIPPINE

Vr. 2 september, Aanbidding en Biecht 20.30 uur R. Rojas Romero
Za. 3 september, 19.00 uur, Internationale viering R. Rojas Romero
Zo. 4 september Dr. Noëla Polet Werkgroep, Eigen muziek R. Rojas Romero 11.00 uur
Di. 6 september 8.30 uur
Getijdengebed + eucharistieviering

R. Rojas Romero

Do. 8 september, ‘t Verlaet 18.30 uur W. Wiertz
Vr. 9 september, De Redoute 18.30 uur W. Wiertz
Zo. 11 september W. Wiertz

Emmaüskoor
K. Van de Wiele 11.00 uur
Samenzang met Martin 
Polspoel

Geen viering i.v.m. 
Oecumenische Tentdienst 
Sluiskil
(Woord & Gebed)
M. Dieleman, 10.00 uur

Di. 13 september 8.30 uur, 
Getijdengebed + eucharistieviering

R. Rojas Romero

Di. 13 september, De Vurssche 10.30 uur W. Wiertz
Zo. 18 september R. Rojas Romero W. Wiertz

Jubilate Deo
Onder voorbehoud

M. Dieleman
Cuyperskerkkoor

Di. 20 september 8.30 uur
Getijdengebed + eucharistieviering
Do. 22 september, ‘t Verlaet 18.30 uur R. Rojas Romero
Vr. 23 september, De Redoute 18.30 uur R. Rojas Romero
Zo. 25 september W. Wiertz

The White Group
M. Dieleman, 11.00 uur
Samenzang met  
Martin Polspoel

M. Dieleman
St. Caecilia met orgelbegeleiding

Di. 27 september 8.30 uur
Getijdengebed + eucharistieviering

R. Rojas Romero

Za. 1 oktober, 19.00 uur Internationale viering R. Rojas Romero
Zo. 2 oktober Werkgroep Werkgroep R. Rojas Romero 11.00 uur

Cuyperskerkkoor
Di. 4 oktober 8.30 uur Getijdengebed + 
eucharistieviering

R. Rojas Romero

Vr. 7 oktober Aanbidding en Biecht 20.30 uur R. Rojas Romero
Zo. 9 oktober, H. Mis voor kinderen R. Rojas Romero Werkgroep M. Dieleman
Di. 11 oktober 8.30 uur
getijdengebed + eucharistieviering

R. Rojas Romero

Do. 13 oktober, ‘t Verlaet 18.30 uur W. Wiertz
Vr. 14 oktober, De Redoute 18.30 uur W. Wiertz
Zo. 16 oktober W. Wiertz R. Rojas Romero 11.00 uur R. Rojas Romero
Di. 18 oktober 8.30 uur
Getijdengebed + eucharistieviering

R. Rojas Romero

Di. 18 oktober, De Vurssche 10.30 uur W. Wiertz
Zo. 23 oktober R. Rojas Romero M. Dieleman Dhr. R. Dekker
Di. 25 8.30 uur, 
Getijdengebed + eucharistieviering

R. Rojas Romero

Do. 27 oktober, ‘t Verlaet 18.30 uur M. Dieleman
Vr. 28 oktober, De Redoute 18.30 uur M. Dieleman
Zo. 30 oktober W. Wiertz M. Dieleman – Allerzielen 

11.00 uur
M. Dieleman - Allerzielen

Di. 1 november Allerheiligen 8.30 uur Getijdengebed + 
eucharistieviering

R. Rojas Romero

Woensdag 2 november Allerzielen R. Rojas Romero 19.00 uur (zie 30-10) (zie 30-10)
Vr. 4 november Aanbidding en Biecht 20.30 uur R. Rojas Romero
Za. 5 november 19.00 uur Internationale viering R. Rojas Romero
Zo. 6 november Dr. Noëla Polet Werkgroep W. Wiertz, 11.00 uur
Di. 8 november 8.30 uur
Getijdengebed + eucharistieviering

R. Rojas Romero

Do. 10 november, ‘t Verlaet 18.30 uur R. Rojas Romero
Vr. 11 november, De Redoute 18.30 uur R. Rojas Romero
Zo. 13 november R. Rojas Romero M. Dieleman, 11.00 uur M. Dieleman
Di. 15 november 8.30 uur
Getijdengebed + eucharistieviering

R. Rojas Romero

Di. 15 november, De Vurssche 10.30 uur W. Wiertz
Zo. 20 november - - E-Zo. team  (of op locatie)
Di. 22 november 8.30 uur Getijdengebed + 
eucharistieviering

R. Rojas Romero

Do. 24 november,  ‘t Verlaet 18.30 uur M. Dieleman
Vr. 25 november, De Redoute 18.30 uur M. Dieleman
Zo. 27 november -Advent I R. Rojas Romero

The White Group
M. Dieleman 11.00 uur M. Dieleman

Di. 29 november 8.30 uur Getijdengebed + 
eucharistieviering

R. Rojas Romero

DATUM
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EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Dit voorjaar hebben in onze parochie weer een aantal kinderen hun eerste 

communie gedaan. Hierbij een aantal mooie foto´s die genomen zijn na de 
feestelijke vieringen in de kerken. 

Zuiddorpe, 19 juni 2022
Teun Platschorre en Flor Beirens

De communicanten 
op 3 juli 2022 in Terneuzen

Julie de Jonge en Nick van Loveren

Terneuzen, 25 juni 2022
Fabiola Deroy Gellago 

en Julia Poziemba

Philippine, 11 juni 2022
Naily Pinas en Alicia Bouws

Alle foto's zijn gemaakt door Wilmar Wullems.

B

B

B

B



8 - Regioblad

Elkaar zien, luisteren naar elkaar en niet 
alleen je eigen gelijk halen. Grote problemen 
beginnen vaak klein: In onze eigen straat 
en buurt. Om ruzie en onenigheid  te 
voorkomen zijn gelukkig ook veel 
voorbeelden te noemen, zoals ‘Burendag’ 
van het Oranjefonds, Schuldhulpmaatje en 
Buurtbemiddeling. 

Van Buurtbemiddeling wil ik een klein 
voorbeeld uit de praktijk geven. Buren geven 
aan dat ze op eigen kracht er niet meer 
uitkomen. 
Het probleem van de erfscheiding is te groot 
geworden. Gelukkig is buur 1 zo verstandig 
geweest dit te melden bij de woningbouw en  
dat het probleem boven het hoofd groeide. 
Roddel, achterklap  en niet meer met elkaar 
praten is het gevolg. 
De buurtbemiddelaars gaan bij beide buren 
op visite en laten zich het probleem goed 

uitleggen. Hierdoor geven ze de buren 
gereedschap in handen om hun probleem en 
emoties goed te verwoorden. De volgende 
stap is met elkaar in gesprek gaan. De 
bemiddelaars helpen om het probleem goed 
te verwoorden. 
In dit geval ging het om een vlechtschutting 
waar de hedera tegen op moest klimmen. 
Buur 2 had daar een rietschutting tegen 

aan gezet waardoor de hedera niet goed kon 
klimmen.

Samen zoeken ze de oplossing. Buur 2 
wilde een nieuwe onderhoudsvrije schutting 
plaatsen op de plaats van de rietschutting. 
Buur 1 wil de hedera behouden. Afgesproken 
is dat buur 1 op het erf van buur 2 de 
rieten afscheiding mag verwijderen, mits 
deze zelf het risico van dode hedera voor 
rekening neemt. P2 kan daarna de nieuwe 
houten schutting plaatsen. Beide buren zijn 
tevreden.
Wat heeft dit met de PAX-beweging te 
maken? Alles.  Problemen zijn er om op 
te lossen. Actief luisteren en empathisch 
handelen zijn daar onderdeel van. Grote 
problemen beginnen vaak klein. Los daarom 
problemen op als ze nog klein zijn.

Jos oude Kempers

PAX-VREDESWEEK HET KAN ANDERS

IEDEREEN KAN IETS VOOR 
VREDE DOEN! 
Voor de 55e keer is het vredesweek van 
17 t/m 25 september 2022. Dit initiatief 
is ontstaan vanuit het  interkerkelijk 
vredesberaad (IKV) in 1967. Door het 
hele land worden er honderden activiteiten 
georganiseerd rondom het thema ‘Generatie 
Vrede’, van filmavonden tot festivals, van 
maaltijden tot masterclasses, van vieringen 
tot debatten. Al die verschillende lokale 
activiteiten komen samen in één nationale 
Vredesweek. Samen maken we een 
krachtig geluid. De eerste zondag van de 
Vredesweek is Vredeszondag. PAX, de 
grootste vredesorganisatie van Nederland 
werkt aan de bescherming van burgers 
tegen oorlogsgeweld. PAX werkt aan het 
beëindigen van gewapend geweld en het 
opbouwen van inclusieve vrede. PAX doet 
dit in conflictgebieden wereldwijd, samen 
met lokale partners en met alle mensen 
die vinden dat iedereen recht heeft op 
een menswaardig leven in een vreedzame 
samenleving.

HET KAN ANDERS
Grote veranderingen beginnen vaak klein. 
In onze eigen straat en buurt. Hiervan zijn 
gelukkig ook veel voorbeelden te noemen, 
zoals ‘Burendag’ van het Oranjefonds, 
of het initiatief Buurtbemiddeling dat 
in de meeste Nederlandse gemeenten 
zijn diensten heeft bewezen. Voor 
buurtbemiddeling zie ook: facebook/
BuurtbemiddelingTerneuzen of bel 
06-20260665. Buurtbemiddeling 
is een samenwerkingsverband van 
vele vrijwilligers onder leiding van 
een coördinator op initiatief van de 
gemeente Terneuzen, de politie en de 
wooncoöperaties.  

Iedereen heeft recht op vrede en 
veiligheid. Maar we zien om ons heen 
veel onrecht, conflicten en oorlog. Samen 
met mensen in conflictgebieden en 
betrokken burgers in Nederland werkt 
PAX aan een menswaardige en vreedzame 
samenleving, overal in de wereld. PAX 
brengt niet alleen mensen bij elkaar die 
de moed hebben om voor vrede te gaan, 
PAX brengt ook mensen in beweging om 
in actie te komen voor vrede.
In sommige landen vinden mannen dat 
vrouwen geen recht tot spreken hebben, 
maar zich bezig moeten houden met 
huishouden en landbouw. Vrouwen zijn 
bij uitstek bruggenbouwers in families en 
leefgemeenschappen. Via vrouwen is het 
mogelijk een nieuwe weg te vinden naar 
vrede. De dialoog is het voertuig voor de 
vrede.

TIPS VOOR EEN VERBINDENDE 
DIALOOG; GEEF RUIMTE AAN 
VERSCHILLEN!
1. Luisteren naar de ander is belangrijk, 

oprecht geïnteresseerd zijn in de ander; 
2. Probeer te begrijpen wat de ander zegt, 

in plaats van de ander te overtuigen 
van jouw gelijk;

3. Spreek vanuit jezelf, je eigen ervaring 
en je eigen geweten;

4. Laat je niet meeslepen in je emoties, 
wees authentiek en ontspannen.

Onderstaand gedichtje geeft je wellicht 
inspiratie tot nadenken:

Jos oude Kempers

EEN POTJE MET VREDE
Als ik rond kijk in onze grote wereld,
dan zie ik,  wat ontbreekt in het kruidenrek.
Aan één ingrediënt is er een hopeloos gebrek.
Een potje vrede, hieraan is behoefte, telkens 
weer.
In eigen land, dichtbij, en ook ver over zee.

Zo’n potje is van glas, breekbaar en valt 
gemakkelijk stuk.
Ga met dit ingrediënt op reis. Naar landen 
waar het oorlog is.
En strooi van uit die vredespot, in het rond, 
op goed geluk 
Voor mensen van goede wil is de uitwerking 
niet mis.

In Ukraïne, Sudan en Palestina  zie je  veel 
geweld,
Ook hier strooi je, rijkelijk uit dat potje van 
die vrede neer.
Breng zo bij alle mensen vrede want vijandschap 
kwelt.
Nu wordt de wereld een stuk mooier, elke keer.

Helaas… ik ben bang dat één potje met vrede 
niet genoeg is.
Daarom voor alle mensen van goede wil, als je 
werkelijk vrede wil,
Maak dan zelf zo’n potje. Het is geen 
ingewikkelde receptuur,
Open je hart en geef waar je komt, vrede en 
begrip en doe dat vol vuur.

De missionaire boodschap? Bid en werk 
hieraan. Echte vrede begint bij jezelf. Inspireer, 
werk er aan  en geef het verhaal van de vrede 
door. In bezette gebieden is het altijd oorlog. 
Doe mee en steun PAX. Samen kunnen we 
ervoor zorgen dat het werken aan wereldvrede 
doorgaat: https://paxvoorvrede.nl/steun-pax, 
bankrekening NL03TRIO0390515000.
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HALLOWEEN 
OF ALLERZIELEN?

Velen denken dat Halloween iets nieuws is en afkomstig is uit de VS. 
Niets is minder waar. Halloween is een van oorsprong Iers gebruik 
met zijn roots in de katholieke kerk. Via de VS kwam dit Ierse 
gebruik naar de lage landen.
De ‘uitvinder’ van Halloween was de smid Jack. Hij was een gierige 
dronkaard en belazerde altijd iedereen, zelfs de duivel. Eens  kwam 
Jack de duivel tegen.  Deze wilde hem  mee naar de hel nemen, maar  
Jack wist met een list om  de duivel in de spleet van een oude wilg te 
lokken. Daarna kraste hij een kruisteken op de stam. Hierdoor kon 
de duivel de boom niet meer verlaten. Pas nadat de duivel aan Jack 
had beloofd dat deze nooit naar de hel zou hoeven, haalde Jack het 
kruisteken weg en liet de duivel weer vrij. 
Maar… toen Jack jaren later stierf, mocht hij vanwege  zijn slechte 
levenswandel niet naar de hemel. Ook de duivel liet hem niet binnen 
bij de hel, vanwege de oude belofte. Sinds die tijd doolt de ziel van 
Jack rond over de aarde. De duivel gooide Jack nog wel een gloeiend 
kooltje achterna toen hij hem wegstuurde bij de hellepoort. Jack 
stak het kooltje in een knol die hij aan het eten was . Nu kon het 
vuurtje niet uitwaaien  en Jack kreeg op die manier een lantaarn om 
zijn weg mee te verlichten. Volgens deze legende is de jack-o'-lantern 
vernoemd naar de smid uit dit verhaal.
De knollen waarvan de lantaarns gemaakt waren, werden in de VS  
vervangen door pompoenen. Deze waren een stuk geschikter. In de 
uitgeholde pompoen is een eng gezicht gesneden. Deze pompoen 
kan door er een kaars of lamp in te stoppen dienstdoen als lantaarn.

DE OORSPRONG VAN DE NAAM EN DE LEGENDE 
De naam "Halloween" is afgeleid van Hallow-e'en, oftewel All 
Hallows Eve (Allerheiligenavond), de avond voor 1 november.   De 
oogst is rond deze tijd binnen, het zaaigoed voor het volgende jaar 
ligt klaar en is was er even tijd voor een vrije dag, het Keltische 
Nieuwjaar. De Kelten (oorspronkelijke bewoners van Ierland)  

geloofden dat op die dag , 30 oktober,  de geesten van alle 
gestorvenen van het afgelopen jaar terug kwamen om te proberen 
een levend lichaam in bezit te nemen voor het komende jaar. Om 
de geesten gunstig te stemmen, legde men  voedsel voor hen neer.  
Daarom gaan nu nog steeds groepen kinderen rond om snoep en 
tractaties op Halloween.

Zoals met veel heidense feesten is gebeurd, gebeurde het ook met 
halloween. Het feest werd gekerstend en kreeg een vaste plaats in de 
christelijke wereld. Zo rond het jaar 850 tijdens de kerstening van 
ons land komen veel Ierse monniken naar onze streken: Wilibrord, 
Bonefacius  en st-Eloy zijn wel de beroemdsten. In deze tijd 
vermengde halloween zich met allerzielen ( 2 november). In deze tijd 
gingen in lompen gehulde christenen in de dorpen rond en bedelden 
om zielencake (brood met krenten). Voor elk brood beloofden ze een 
gebed te zeggen voor de dode verwanten van de schenker, om op die 
manier zijn bevrijding uit de tijdelijke straffen van het vagevuur te 
versnellen en zodoende zijn opname in de hemel te bespoedigen. 

HALLOWEEN IN NEDERLAND EN BELGIË
In onze streken wordt er steeds meer aandacht besteed aan het 
Halloweenfeest of de Allerheiligenavond. Dit gebeurt meestal in de 
vorm van langs de deuren gaan en snoep ophalen en steeds meer door 
Halloween-feesten en het versieren van huizen. De kinderen (veelal 
onder begeleiding van oudere) gaan verkleed langs de deuren. De 
bedoeling is om diegene die opendoet een beetje bang te maken. Vaak 
heeft de bewoner dan snoep in huis, waaruit de kinderen kunnen 
kiezen. Gelukkig vergeten we ook de oorsprong van Allerheiligen 
en Allerzielen niet en kun je op de kerkhoven vele lichtjes zien op 
Allerzielen, om zo de dierbare gestorvenen te herinneren en te eren.

Jos oude Kempers
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ACTIVITEITENAGENDA

WEKELIJKS:

Dinsdag om 8.30 uur: Getijdengebed + Eucharistieviering
Dinsdag om 19.00 uur:  Charismatische gebedsgroep
Donderdag om 15.30 uur:  Rozenkransgebed  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Zondag 11 september 10.00:  oecumenische viering in de tent Gildefeesten Sluiskil
Dinsdag 13 september 13.00:  Teamoverleg pastores
Dinsdag 20 september 19.30:  Parochiebestuur
Vrijdag 23 september 14.00:  Caritas
Zaterdag 24 september 14.00:  Bijeenkomst Spaanstalige groep
Dinsdag 27 september 13.00:  Teamoverleg pastores
Dinsdag 4 oktober 14.00:  Redactievergadering Regioblad: evaluatie vorige editie + voorbespreking nieuwe editie
Zondag 9 oktober 15.00:  Pianoconcert door Jan-Willem Rozenboom in de kerk van Philippine. Jan-Willem is 

een van de meest getalenteerde klassieke pianisten van Nederland en ook al 25 jaar 
componist en producer van Guus Meeuwis. Het concert is in het kader van de 34e 
editie van het Festival van Zeeuws-Vlaanderen en op het programma staan werken van 
Bach en Brahms. Toegang: 15 euro. Voor meer info zie: www.festival-zvl.nl 

Maandag 10 oktober 9.30:  Caritassen Zeeuws-Vlaanderen
Dinsdag 11 oktober 13.00:  Teamoverleg pastores
Dinsdag 18 oktober 19.30:  Parochiebestuur
Zaterdag 22 oktober 14.00:  Bijeenkomst Spaanstalige groep
Dinsdag 25 oktober 13.00:  Teamoverleg pastores
 14.00:  Platform liturgie Noord
Dinsdag 1 november 14.00:  Redactievergadering Regioblad:bespreking copy nieuwe editie
Woensdag 2 november 19.00:  Viering Allerzielen
Donderdag 3 november 14.00:  Bijeenkomst parochiebureaumedewerkers Noord
Dinsdag 8 november 13.00:  Teamoverleg pastores
Dinsdag 15 november 19.30:  Parochiebestuur
Zondag 20 november Viering Elisabethdag Philippine
Dinsdag 22 november 13.00:  Teamoverleg pastores
 14.00:  Lectorenvergadering Noord
Zaterdag 26 november 14.00:  Bijeenkomst Spaanstalige groep
Vrijdag 25 november Verspreiding Regioblad

Alle bijeenkomsten vinden plaats in het parochiecentrum of de Emmaüskerk te Terneuzen, tenzij er een 
andere plaats of locatie wordt vermeld.

VIERINGEN IN 
VERZORGINGSTEHUIZEN

Op bepaalde zondagen vinden de vieringen in 
Philippine en Zuiddorpe plaats om 11.00 uur.
Wijzigingen in dit schema voorbehouden

DE BLIDE: nog geen informatie over hervatting 
van de vieringen.

TER SCHORRE 
Om de 2 weken op zondag om 10.30 uur
Voorganger: Rudolf Dekker: 18 september, 2 
oktober, 16 oktober, 30 oktober, 13 november, 
27 november

JAN-WILLEM ROZENBOOM  
SPEELT IN KERK PHILIPPINE

Vorig jaar hadden we in onze kerk in Philippine de eer om een optreden van Jan-
Willem Roozenboom te mogen meemaken. We hoorden voortreffelijk pianospel en 
samen met de zeer goede akoestiek van de kerk werd het een groot succes. Dit jaar 
beleeft het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen haar 34e editie en op zondagmiddag 
9 oktober om 15.00 uur geeft dezelfde pianist weer een concert in onze kerk. Is 
dat toeval? Jan-Willem Roozenboom is een van de meest getalenteerde klassieke 
pianisten van ons land en in het Festival staan dit jaar Bach en Brahms op het 
programma. Hij vertolkt niet alleen op indrukwekkende wijze enkele stukken uit 
hun repertoire, maar vertelt er ook op voor ieder begrijpelijke en boeiende wijze 
over. Naast zijn klassieke richting is hij al zo'n 25 jaar componist en producer voor 
Guus Meeuwis. Samen schreven ze o.m. de melodie van "Brabant", geïnspireerd op 
de aria van de Goldbergvariaties. Het belooft weer een hele mooie middag te worden 
en dat voor maar €15,- entree. Graag nodigen we bij deze ieder uit om er bij te zijn.

Freddy Janssens, secr. PKC Zuidwest
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Door wisseling van de wacht is de stijl in 
deze rubriek anders dan u gewend was. Ik 
hoop dat dit ook een duidelijk bericht is en u 
uit de context begrijpt dat de financiële nood 
in onze parochie hoog is.
De inkomsten en uitgaven staan niet 
in een goede verhouding tot elkaar. Er 
zijn verschillende manieren om deze 
verhoudingen beter in evenwicht te brengen:
1. Door duidelijk en missionair te begroten, 

aan al onze parochianen te laten zien 
dat we alleen door meer inkomsten te 
genereren, perspectief voor de toekomst 
te schetsen.

2. Waarom hebben we meer geld nodig? De 
kerk heeft net als elk huishouden te maken 
met minder inkomsten en hogere prijzen. 
’s Winters moet in de kerkgebouwen 
ook worden gestookt. De pastors hebben 
recht op een redelijk salaris. Sacramenten 
toedienen en de voorbereiding daarop 
hebben een financieel component. Naast 
de pastor zijn dat ook de attributen en het 
kerkgebouw.

3. Door onder de aandacht te brengen van 
de gelovigen, dat je met inzet van dezelfde 
inleg, netto meer geld kunt geven aan de 
parochie. Ik (de penningmeester) kan 
een verklaring afgeven die geaccepteerd 
wordt door de belastingdienst. De kerk 
/ parochie wordt aangemerkt als ANBI-
instelling.  

4. Niemand vraagt graag om geld, maar de 
kerk kan ook niet zonder geld. Koffie 
tijdens cursussen en na de viering is 
een goede samenbinder gebleken, maar  
de laatste tijd is de prijs van koffie 
verdubbeld, energiekosten rijzen de pan 
uit. De kerk is vaak de sluitpost van de 
begroting. Bekijk wat je zult missen als er 
geen kerk meer is; wat mis je dan?

5. Website en regioblad zijn onontbeerlijk 
om een goede communicatie naar de 
parochianen in stand te houden. Deze 
media houd je niet gratis in stand, 

ondanks de vele vrijwilligers die hier mee 
aan het werk zijn. 

Als u de info bekijkt, ziet u dat we elk jaar 
meer  tekort komen. Er is al jaren geen 
sluitende begroting meer. Er zijn richtlijnen 
van het bisdom voor minimum bijdragen. 
Veel mensen betalen deze minimum 
bijdragen niet. De kerk laat niemand in de 
kou staan en zal altijd helpen, maar als het 
geld op is, kan de kerk ook niets meer. Het 
toedienen van de sacramenten kost gewoon 
geld: salaris van beroeps krachten, zaalhuur 
(kerk), energie, kaarsen, wierook. Alles kost 
geld.

De Elisabeth-parochie probeert door 
missionair te begroten, te laten zien waar 
uw kerkbijdrage voor wordt gebruikt. We 
proberen open te begroten, zodat ieder ziet 
waarvoor de kerkbijdrage wordt gebruikt. 
We werken vanuit een visie en missie zoals 
die in het parochieplan is verwoord.  
Een missionaire parochie, is een parochie 
die nieuwe leerlingen van Jezus Christus 
voortbrengt. Dit is gebaseerd op Matteüs 28, 
19-20 waar Jezus zegt: 
“Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn 
leerlingen en doopt hen in de naam van 
de Vader en de Zoon en de heilige Geest 
en leert hun te onderhouden alles wat Ik u 
bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen 
tot aan de voleinding der wereld.” 
De missie en de visie van onze parochie zijn 
in de eerste plaats een extern visitekaartje: 
Ze maken in een klap duidelijk waar de 
Elisabeth-parochie  voor staat en wat de 
meerwaarde ervan is. Visie en missie hebben 
ook een interne rol om medewerkers, 
vrijwilligers en “gewone gelovigen” te 
motiveren . Ze functioneren als een ultieme 
toetssteen voor medewerkers en vrijwilligers 
en alle gelovigen.
Father Mallon (de missionaire kerk) gaf aan 
dat een goede missie uniek is en specifiek. In 

ons geval kan ze alleen betrekking hebben 
op de Elisabeth-parochie, en de buitenwereld 
moet meteen weten waar deze voor staat. 
Een goede toetsingsvraag is: wat zou de 
samenleving missen als onze Elisabeth-
parochie  er niet was? Of: als de  Elisabeth-
parochie er nog niet was, waarom zou ze 
dan moeten worden opgericht? Dat is de 
wezenlijke vraag.

Tenslotte; wij herkennen ons helemaal in 
deze woorden van Paus Franciscus (Evangelii 
Gaudium, 28): 
“De parochie is een kerkelijke aanwezigheid 
in het gebied, een omgeving waar naar 
het Woord wordt geluisterd, van groei 
van het christelijk leven, van dialoog, van 
verkondiging, van edelmoedige naastenliefde, 
van aanbidding en viering. Door middel van 
al haar activiteiten bemoedigt en vormt de 
parochie haar leden, opdat zij actief in de 
evangelisatie zijn. Het is een gemeenschap 
van gemeenschappen, een heiligdom waar de 
dorstigen komen drinken om verder te gaan 
op de weg, en een centrum van voortdurende 
missionaire uitzending.” 

Kortom, ik roep u allen op om een extra 
bedrag over te maken. Heeft u dit jaar nog 
niet gedoneerd? Zou u kunnen kijken om 
extra te kunnen doneren? 
Ik begrijp dat dit voor veel parochianen in 
een tijd waarin alles behoorlijk duurder is 
geworden slecht uitkomt.  Echter willen 
wij dit moois in stand houden en verder als 
missionaire parochie kunnen uitbreiden is 
dit noodzakelijk. Uw vrijgevigheid wordt 
zeer gewaardeerd!

Hieronder enkele financiële gegevens bij 
deze uitgebreide inleiding. Een volgend keer 
zal ik meer cijfermateriaal met u delen.

Marco Veer, 
penningmeester Elisabeth-parochie. 

DE PENNINGMEESTER AAN HET WOORD

LASTEN x €10.000
Personele kosten 153
Kosten onroerende goederen 51
Kosten erediensten 8
Kosten pastoraal 8
Beheerskosten 26
Afdracht Bisdom/vicariaat 35
Afdrachten collecten/acties 13
Begraafplaatsen 11
Incidentele lasten 3
Financiële lasten 3
Totaal 311

BATEN x €10.000
Bijdrage parochianen* 181
Ontvangen collecten voor derden 13
Opbrengst uit bezittingen 28
Baten begraafplaatsen 22
Incidentele baten 2
Totaal 246
Resultaat  -65

Ontvangen parochiebijdragen 2022
GEREALISEERD T/M 31-07-2022

Parochiekern Noord 
Terneuzen-Hoek €  46.602
 

Parochiekern Zuidoost 
Axel €  11.022
Westdorpe €  4.725
Zuiddorpe €  8.704
 

Parochiekern Zuidwest 
Sas van Gent- Zandstaat €  9.539
Philippine €  9.772
Sluiskil €  4.717
 

Totaal Elisabeth parochie €  95.081
 

Noodzakelijk voor een sluitende begroting €  207.000
 

Doel behaald: 46%

Financiën 2021

* SPECIFICATIE BIJDRAGE  
  PAROCHIANEN x €10.000
Kerkbijdrage 134
Plaatsengeld 14
Collecten eigen kerk 2
Stipendia 4
Huwelijken 1
Uitvaarten 17
Overige diensten 1
Misboekjes 0
Offerkaarsen 7
Giften / actieopbrengsten 1
Totaal 181



12 - Regioblad

4 september 2022. 
Hospice Zeeuws-Vlaanderen.
Hospice Zeeuws-Vlaanderen ondersteunt 
mensen in de laatste fase van hun leven. 
Een betrokken team van zorgprofessionals en 
vrijwilligers begeleidt het stervensproces in 
een bijna-thuis-huis. In het hospice proberen 
ze de huiselijke omgeving zo dicht mogelijk 
te benaderen. Samen met de gasten zorgen 
ze ervoor dat hun kamer voelt als thuis. 
Schilderijen, foto’s en bloemen helpen daarbij. 
Bezoek is de hele dag door welkom. Om deze 
gastvrije sfeer en nabije zorg te bekostigen 
zijn financiële middelen nodig. Namens 
caritas bedankt voor uw steun aan het hospice 
Zeeuws-Vlaanderen. 

• • •

11 september 2022 
Ziekenzondag.
De tweede zondag in september is al 
jarenlang Ziekenzondag. Een dag waarop 
we  de zieken in het zonnetje willen zetten. 
Nog niet zo lang geleden waren zieken 
ook aanwezig bij de viering op zondag. 
De tijden zijn veranderd. Daarom is er 
in deze viering wel aandacht voor de 
zieken, maar wordt de aandacht voor de 
zieken en ouderen ook op andere plekken 
gegeven door verschillende werkgroepen 
in de parochie. De 85+ werkgroep of 
de werkgroepen zieken –en bejaarden. 
Zij zorgen ervoor dat zieken aandacht 
krijgen; dat ze hun verhaal kunnen doen. 
En dat de zieken ook af en toe verwend 
worden. Om dit werk mogelijk te maken 
wordt vandaag uw steun gevraagd door 
Caritas. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

• • •

25 september 2022. 
PAX. (Vredesweek)
PAX is de grootste vredesorganisatie van 
Nederland. Ze werkt aan de bescherming 
van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het 
beëindigen van gewapend geweld en het 
opbouwen van inclusieve vrede. Vrede is 
mogelijk. Ieder mens heeft het recht op een 

leven zonder angst. Maar we zien om ons heen 
onzekerheid en onrecht, conflicten en oorlog. 
We zien ongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen en schadelijke gendernormen. PAX 
versterkt burgers die zich hier vreedzaam tegen 
verzetten. We strijden voor meer solidariteit 
en menselijke waardigheid, samen met hen die 
tegen de verdrukking in gaan voor een betere 
toekomst voor hun gemeenschap. Caritas 
roept u op deze vredesorganisatie te steunen. 
Dank voor uw hulp.

• • •

2 oktober 2022. 
Stichting Kerk en Vluchteling 
Zeeuws-Vlaanderen.
De Stichting Kerk en Vluchteling 
Zeeuws-Vlaanderen wordt gedragen door 
de protestantse en katholieke kerken. 
Ze ziet het als een Bijbelse opdracht 
om vanuit de kerken steun te bieden 
en te werken aan integratie van de 
vluchtelingen. Vluchtelingen in Zeeuws-
Vlaanderen die in aanmerking komen 
voor gezinshereniging worden hierbij 
financieel ondersteund. Ook kunnen 
vluchtelingen een beroep doen op het 
Noodfonds van de stichting. Daarnaast 
vragen we aandacht voor de positie van 
vluchtelingen in onze regio. Veel mensen 
zijn immers onbekend met de situatie 
van de vluchtelingen. De zorg voor de 
vluchtelingen is per 1 januari 2022 een 
wettelijke taak voor de gemeente. Als 
Kerk en Vluchtelingen willen we de 
gemeenten graag helpen bij de uitvoering 
van deze taak. De Caritas nodigt u graag 
uit om uw steentje bij te dragen aan het 
welzijn van de vluchtelingen. 
Hartelijk dank.

• • •

16 oktober 2022. 
Missiezondag. (Missio/ Pauselijke 
Missiewerken)
MISSIO ondersteunt de armste 
geloofsgemeenschappen in de Derde Wereld 
bij het verkondigen van het evangelie, het 

gezamenlijk vieren van de eucharistie, het 
geven van pastorale zorg aan armen en zieken, 
aan kinderen en ouderen. Ze
zorgt ervoor dat kinderen uit de meest 
bedreigende en vernederende situaties  worden 
bevrijd, een dak boven hun hoofd, te eten en 
te drinken en onderwijs krijgen. Ze investeert 
in onderwijs en de opleiding van priesters, 
religieuze zusters, catechisten en andere 
gelovigen. Ze werkt eraan dat katholieke 
gelovigen in Nederland zich bewust worden 
van de noodzaak om, in gebed en door giften, 
solidair te zijn met onze zusters en broeders in 
het arme deel van de wereld. 
Hartelijk dank namens Caritas voor uw gift.

• • •

13 november 2022. 
Noodfonds Caritas. 
(Elisabethdag)
Het noodfonds van Caritas is bedoeld 
voor financiële steun aan individuele 
mensen. Telkens opnieuw vallen mensen 
in Nederland buiten de boot en komen 
daardoor in financiële problemen en als 
gevolg daarvan soms ook in sociale en 
psychische problemen. Het noodfonds 
van Caritas probeert mensen een duwtje 
in de rug te geven, als ze geen beroep 
kunnen doen op de sociale voorzieningen. 
Hulp wordt – na toetsing- steeds in natura 
geboden: een fiets, een wasmachine, 
babyspulletjes of gewoon een tas met 
levensmiddelen en eerste levensbehoeften 
uit de supermarkt. Zo probeert caritas te 
helpen om het leven van iemand weer op 
de rails te krijgen. Zoals die vrouw met 
een beperking die een e-bike kreeg. Zo 
kon ze haar baan behouden en zelf in het 
onderhoud van haar gezin voorzien. Help 
caritas mee om kwetsbare mensen weer 
respect te geven en gelukkig te maken. 
Hartelijk dank voor uw gift.  

Toelichtingen
    bij caritascollectes 2022
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START NIEUWE CURSUS THEOLOGISCHE VERDIEPING
Op 8 september 2022 is het weer zo ver. Dan 
start er na drie jaar weer een nieuwe cursus 
theologische verdieping in de ‘Vredeskerk’ 
(voormalige Oosterkerk) te Goes.
Deze eerste cursusdag is bedoeld voor 
kennismaking en tevens de laatste datum 
waarop men zich voor de cursus in kan 
schrijven. 

Er zijn verschillende redenen om deze cursus 
te gaan volgen. Deze cursus is geschikt voor 
wie:
- meer wil weten van het eigen geloof en de 

Bijbel
- meer wil weten van christelijke spiritualiteit
- sterker wil staan en mondiger wil worden 

in geloofszaken
- meer kennis wil opdoen voor 

geloofsopvoeding, catechese en bezoekwerk
- bewuster kerkdiensten wil beleven
- open wil staan voor ‘andersdenkenden’

Na twee jaar kan men de cursus worden 
beëindigd. In de praktijk willen vrijwel 
alle cursisten doorgaan met het derde jaar. 
Daarin wordt de kennis die opgedaan is in de 
eerste twee jaar toegepast in meer praktische 
vakken zoals Pastoraat, Liturgiek, Diaconaat, 
Kerkmuziek en Ethiek.

Het bijzondere van de cursus in Goes is 
dat deze oecumenisch is: protestanten en 

katholieken, maar ook andersdenkenden zijn 
van harte welkom. Ook de docenten zijn 
zowel van protestantse als katholieke origine. 
Vrijwel alle docenten zijn al langere tijd aan 
de cursus verbonden. Ze hebben een grote 
kennis van hun vakgebied en doceren met 
veel passie. Ook weer aan een nieuwe groep.

Voor meer inlichtingen kunt u ook 
telefonisch of via de e-mail contact opnemen 
met de cursusleider Dr. Aarnoud Jobsen, tel: 
(0113) 21 11 88. 
E-mail: ajobsen@zeelandnet.nl. 

Uitvoerige informatie is te vinden op de 
website: https://www.ctvgoes.nl/

ELISABETHDAG = PAROCHIEDAG
Beste parochianen,

Graag nodigen wij u allen uit voor de 
parochiedag die wij dit jaar weer als vanouds 
hopen te kunnen vieren. In onze parochie 
steeds onder de naam ‘Elisabethdag’. Zo 
geven we aan dat we vanuit alle kanten onder 
die naam parochie zijn. Wanneer is deze dag 
dit jaar? Op zondag (dit jaar alles op één 
dag) 20 november vanaf 9.30 uur (de deuren 
staan open vanaf 9.00 uur). En waar staan de 
deuren open? In Philippine, de deuren van 
‘De Kaaie’.
U bent van harte welkom!

We hebben voor deze dag een programma 
samengesteld. Natuurlijk staat de 
ontmoeting voorop. En ons gezamenlijk 
geloven brengt ons samen. Vanaf 9.30 uur 
staat het specifiekere onderwerp centraal. 
Insteek van het onderwerp zal zijn: ‘De 
vastenactie als instrument binnen de 

missionaire parochie’. We hebben Vincent 
de Haas (medewerker diakonie, bisdom 
Breda) uitgenodigd rondom dit thema een 
inleiding te verzorgen. Vervolgens gaan we 
uiteen in een vijftal subgroepjes rondom en 
vanuit deze thematiek. Dat zal duren tot 
10.30 uur. Vanaf dan bereiden we ons voor 
op de viering van de eucharistie. Ook deze 
vindt plaats in ‘De Kaaie’.

Na de viering is, ook weer in ‘De Kaaie’ de 
gezamenlijke maaltijd. Het zal u daarbij aan 
niets ontbreken, er van uitgaande dat het 
allemaal niet overvloedig hoeft te zijn. We 
zorgen ook voor een drankje. Kortom, voor 
wie onze Elisabethdagen kent weet wat ons 
te wachten staat. De dag sluiten we af om 
14.00 uur.
Natuurlijk zijn ook de kinderen hartelijk 
welkom. Voor hen komt er een aangepast 
programma, ook tijdens de viering. 

We zijn er nu nog even vandaan. Kijk in uw 
agenda en reserveer de dag. We gaan u vragen 
om u aan te melden. Dat is gemakkelijker in 
verband met logistiek en inkoop.
Volg de informatie rondom de Elisabethdag 
in onze informatiekanalen.

Dus:
20 november
Van 9.30 tot 14.00 uur
In ‘De Kaaie’ in Philippine
Elisabethdag = Parochiedag
De vastenactie als instrument binnen 
de missionaire parochie
Aanmelden graag
Volg alle berichten in onze 
informatiekanalen
Graag tot 20 november
Welkom!!

Werkgroep Elisabethdag 2022

KRONIEK VAN DE ELISABETH PAROCHIE

OVERLIJDENS
Philippine: 
5-05-2022  Pierre Johannes de Wit  e.v. Mariëtte Baert  90 jr. 
8-05-2022  Margo Cyriel Pieters w.v. Ludwig Arthur Segers  86 jr. 
17-05-2022  Josina ( Jozien) Boonman w.v. Ko Boonman  98 jr.  
24-07-2022  Norma Romanie Jacqueline e.v. Johannes Abraham Izak Kornelis  83 jr.  
Sas van Gent: 
27-05-2022  Elizabeth ( Liesbeth)Emelie Marie de Meijer w.v. Gustaaf Polidor Irma Goethals  86 jr. 
Terneuzen: 
3-06-2022  Yvonne Rozalia de Kort w.v. Petrus Franciscus de Kort  91 jr. 
6-06-2022  Denise (Denise) Marie-Louisa Van Heirweghe w.v. André Renee Desender  95 jr. 
18-06-2022  Gaston Joseph Marie de Moor e.v. Joyce Haazer  92 jr. 
10-07-2022  Theodora Louisa Maria ( Thea) de Groot  79 jr. 
Axel: 
11-07-2022  Mathilda Isabella Maria van den Bergen w.v. E.J.M. van de Bosch  96 jr. 
Gent: 
9-07-2022  Maria Johanna Honoré Josephine (Pia) Poels e.v. Frank W.J.Puylaert (Uitvaart in Zuiddorpe)  87 jr.  
Westdorpe: 
24-05-2022  Diomede (Dio) Joseph Prudent Daelman  w.v. Jose De Deckere  88 jr. 
24-06-2022  Hubertus Petrus Josephus Baecke (Huub) e.v. Jessy Alphonsine Francine Kerckhaert  80 jr. 
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Parochiekern zuid-west
Secretaris, Kennedystraat 6, 4551 TW Sas van Gent T. 0115-461001 E. freddyjanssens@zeelandnet.nl

R.K. BEGRAAFPLAATS H. ANTONIUS VAN PADUA - SLUISKIL

Onze begraafplaats die sedert 1929 bestaat, kon bij de sluiting van 
onze kerk per 1 januari 2013 gelukkig worden behouden. Daardoor 
kunnen (ex)-parochianen hun overleden naasten een waardige laatste 
rustplaats in Sluiskil bezorgen. Hetzij d.m.v. begraven, bijzetting 
van een urn in een columbarium, urnengraf of bestaand graf, of 
as-verstrooiing.

Dit betekent onder meer wel dat het beheer, de financiën en het 
onderhoud van de begraafplaats op orde moeten  blijven. De 
betaalde grafrechten vormen hierbij de financiële basis voor de gehele 
exploitatie en het voortbestaan van de begraafplaats.
De administratie, het beheer en het onderhoud zijn daarbij 
grotendeels afhankelijk van vrijwilligers.
In al deze drie punten konden de laatste tijd goede stappen voor 
de toekomst worden gezet. De administratie en beheer zijn in 
handen van twee nieuwe vrijwilligers. Het onderhoud wordt nog 
steeds wekelijks verzorgd door inmiddels vijf vrijwilligers. (meer 
aanmeldingen zijn steeds welkom!)

Bij een bezoek aan de begraafplaats zult u ook zien dat er groot-
onderhoud is uitgevoerd. Het pleintje voor afscheid bij uitvaarten is 
betegeld en alle paden zijn opnieuw aangelegd en voorzien van grind.

VOOR VRAGEN OF INFORMATIE:
Beheer en onderhoud:  
Corné Westerhout, westermans@zeelandnet.nl.
Administratie en financiën:   
Monique Vanhijfte, 06-365 862 57, jostmoma69@gmail.com.
De onderhoudsgroep bestaat uit: Kees-Jan Witte, Rinus Maas, 
Ronny de Smet, Tonny Baert, Benjamin Dekker en José Vanhijfte.

OPROEP:
Het komt regelmatig voor dat door overlijden of verhuizing 
adressen van contactpersonen ons niet meer bekend zijn. 
Hierdoor is het niet mogelijk een goede regeling voor het 
behoud van graven te bespreken, of schade aan grafstenen te 
melden. Meent u, dat u als nabestaande of familie van een 
overledene bij ons niet (meer) bekend bent, wilt u dan contact 
met ons opnemen?

Hopelijk heeft u door dit artikel weer wat beter inzicht 
verkregen in het reilen en zeilen van onze plaatselijke katholieke 
begraafplaats aan de Gildestraat.

Werkgroep begraafplaats



Regioblad - 15

SFEERVOLLE PARKDIENST IN SLUISKIL
Zondag 17 juli werd in het park nabij het Meulengat in Sluiskil 
voor het eerst sinds 2019 weer een Parkdienst gehouden. De mooie 
bomen en struiken vormden samen met een mooi zonnetje een fraaie 
achtergrond voor een misviering die werd voorgegaan door pastoor 
Wiel Wiertz, daarbij geassisteerd door pastor Marjan Dieleman. De 
muziek bij de samenzang werd verzorgd door de Muziekvereniging 
Sluiskil en Harmonie de Volharding uit Zaamslag. Terwijl er ook 
enkele andere stukken door de muzikanten ten gehore werden 
gebracht.

Bij het laatste nummer mochten de kinderen de muzikanten helpen 
met ritmische instrumenten, maar ook vele volwassenen bleken graag 
een nootje mee te spelen

Na afloop was er voor de ruim honderd aanwezigen een kopje koffie 
of thee verzorgd oor PKC Zuid West en de liefhebbers konden 
picknicken in het park.

Foto's: Piet Dieleman, Xiebe van Geffen
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Parochiekern zuid-oost
Roger Mateijsen, Singel 67, 4554 CP Westdorpe T0115-454836 E. rmateijsen@zeelandnet.nl

ZEKER € 30.000 MAAR MISSCHIEN WEL MEER!
Voor dit najaarsnummer had ik 
een gesprek met Johan Versijp 
uit Zuiddorpe. Elke zondag gaat 
hij, nu al meer dan 20 jaar, met 
de schaal rond in de kerk van 
Zuiddorpe. Tijdens de corona 
heeft hij deze taak tijdelijk uit 
handen moeten geven. Op 20 
maart had hij zijn jubileum: twee 
decennia collecteren. In totaal 
bracht hij meer dan € 30.000,- 
naar het altaar. Meestal levert de 
zondagse schaal zo’n € 35,- op, 
tegenwoordig komen er minder 
mensen in de kerk. Laatst lag er 
op een zondag maar € 15,- in de 
schaal.

Het kerkelijk werk zit bij Johan 
in de genen. Zijn ouders deden 
vroeger schoonmaakonderhoud 

aan school en kerk. Johan hielp 
als knaap mee, als dat zo uit 
kwam. Zo rol je er vanzelf in, 
zegt hij lachend. Het begon in 
maart 2002 echt structureel te 
worden.  Achiel Gerres was toen 
koster. Het was die keer te druk.  
Koster Achiel Gerres had hulp 
nodig en vroeg aan Johan om 
te assisteren. Eigenlijk is het 
daarna niet meer gestopt. Als 
Achiel vakantie had, ging Johan 
ook “kosteren”, als invaller. 
Inmiddels is Johan 89 en krijgt 
hij ook wat last van zijn voeten 
bij het staan. Het gaat allemaal 
wat langzamer, maar toch 
probeert hij zijn kerkwerk vol 
te houden. Zijn vrouw is al jong 
overleden en de (klein)kinderen 
wonen veelal ver weg, dus moet 

Johan zijn dagen helemaal zelf 
inrichten. Hier hoort de kerk 
bij. Het koffiedrinken en samen 
naar het “Kaaike” gaan voor de 
ontmoeting, geeft binding. Kerk 
zijn is ook gemeenschap zijn  
en ontmoeting hebben met de 
ander.

Op de vraag om een anekdote 
was Johan heel expliciet: Hij wil 
niet over andere mensen praten, 
maar hij wist wel te vertellen 
dat er een lange tijd iemand 
in de kerk zat die tijdens de 
collecte  altijd een lege hand in 
de schaal deed, alsof hij een euro 
er in legde. Ook vond hij in 
vroegere jaren vaak munten uit 
verre vakantielanden in de schaal 
en ja, ook eens een paar knopen.

We hopen dat Johan nog vele 
jaren met de schaal kan rondgaan 
in de kerk van Zuiddorpe.

Jos o.k.

DE MARIAKAPEL IS KLAAR 

Het was een heel karwei, maar de klus is geklaard, dankzij 
onze zeer deskundige vrijwilligers. Zoals u in ons vorig 
schrijven gelezen  hebt, was de Mariakapel aan een grondige 
opknapbeurt toe. Onze vrijwilligers hebben de krachten 
gebundeld en de hele kapel ontmanteld, toch best een zwaar 
karwei. Ook de bouwhekken zijn geplaatst. 

Nu kon men starten met de opbouw. Eerst werd met behulp 
van  een krik het bovenste deel van de kapel weer recht gezet. 
Daarna werd het raamwerk voor de balken aan de achterkant 
en voor het dak gemaakt. Ook de binnenkant van de nis waar 
het Mariabeeld staat is voorzien van een nieuw likje verf. 

Als laatste zijn de (originele) kruisjes op de nok van het dak  aan de voor- en achterzijde vakkundig 
bevestigd. 

Het resultaat mag gezien worden, het is een plaatje.
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RABO CLUBSUPPORT: 
U STEMT TOCH OOK WEER OP ONS?

STICHTING TOT BEHEER VAN DE 
R.K. BEGRAAFPLAATS 
H. GREGORIUS DE GROTE AXEL

Dit jaar hebben we de Mariakapel opgeknapt. 
Dank zij onze deskundige vrijwilligers hebben wij 
dit in eigen beheer kunnen doen. Maar… ook 
wij ontkomen niet aan onkosten. Er waren veel 
materialen nodig en die moesten betaald worden. 
Een verhaal over de renovatie van de Mariakapel 
treft u in dit blad aan. 

Omdat we volledig afhankelijk zijn van giften 
en donaties, willen wij u vragen om een van 
uw drie stemmen tijdens de Rabo Clubsupport 
actie aan ons te geven voor de materialen van de 
Mariakapel.

Vanaf 5 sept. tot 27 september 2022  kunt u 
uw stem uitbrengen via de Rabo App of op 
rabobank.nl/ clubsupport. U kunt ons vinden 
onder het “Cultuur“ en dan “Begraafpaats Axel 
H. Gregorius de Grote” 

Let op: Dit kan alleen als u lid bent van de Rabobank 
in Zeeuws-Vlaanderen. Kunt u niet stemmen, maar 
wilt u ons financieel toch steunen dan is dit mogelijk 
door uw gift te storten op  NL81RABO0302579427 
t.n.v. Beheer begraafplaats Axel

Met uw hulp kunnen wij ervoor zorgen dat 
u kunt blijven genieten van ons prachtig 
begraafplaatspark.

Hartelijk dank

MARIAKAPEL 
IN DE KIRKE

De Mariakapel in de Kirke 
te Westdorpe is in principe 
alle eerste zaterdagen van 
de maand geopend altijd 
tussen 13.00u en 17.00u, 
dikwijls is de kapel al iets 
vroeger geopend. Alle eerste 
zaterdagen van de maand, te 
weten:  1 okt. – 5 nov. – 3 
dec. en de extra dagen zijn: 
di.1november (allerzielen)  en 
wo. 2 november (allerheiligen) 
en za. 24 en zo. 25 dec. 
(Kerst).

Freddy Dierickx

DE MISSIONAIRE KERK; KERMISVIERING IN WESTDORPE

Het gezegde in Westdorpe dat het tijdens de kermis nooit regent, 
bleek ook dit jaar weer. Na een hele stemmige viering in ‘De Kirke’, 
waarin de 18 overleden dorpsgenoten van het afgelopen jaar werden 
herdacht, gingen we naar het kerkhof. Pastoor Wiertz ging ook op 
het kerkhof voor in het gebed en zegende de graven. 
In zijn predicatie stond de pastoor stil bij het feit dat Westdorpe 
de mooie gewoonte kent om de overledenen te gedenken op 
een jaarlijkse feestelijke kermisbijeenkomst, die start met een 
eucharistieviering. De viering werd muzikaal begeleid door een trio 
onder leiding van Bernadette Luycks-Hemelsoet die afkomstig was 
uit Westdorpe. Zij wisten gedrieën  met een mooie muzikale keuze 
de goede sfeer tijdens de viering te toonzetten.

Er waren 30 misintenties en de 130 aanwezige parochianen zorgden 
voor een rijkgevulde collecteschaal.  Hierdoor konden alle gemaakte 
onkosten betaald worden. Daarnaast had het bestuur van ‘De Kirke’ 
de kerkzaal gratis ter beschikking gesteld en was er echte Westdorpse 
vlaai bij de koffie. Hiervoor had de Baeckemat traditiegetrouw 
gezorgd. Na de viering konden de nabestaanden een kaars meenemen 
en was er voor ieder een gedachtenisprentje, dezen waren geschonken 
door ‘De Geslootene Boom’.
De organisatie van deze dag hield ook nog een leuk bedrag over, 

dat in de parochiekas gestort werd. Het is een groot goed dat in 
een betrekkelijk kleine geloofsgemeenschap, zoveel vrijwilligers de 
schouders onder zo’n viering zetten.  Dit is waarlijk de missionaire 
kerk, zoals de paus het heeft bedoeld.

Parochiekern noord
Secretaris Amber van Ginneken, 

Postadres: Alberdingk Thijmstraat 2, 4532 CZ Terneuzen. Tel. 06-46064839, pkcnoord@outlook.com

BELANGRIJKE GEGEVENS

Parochiebureau
Alberdingk Thijmstraat 2, 4532 CZ Terneuzen
Tel: 0115-612327
E-mail: bureauterneuzen@eparochie.nl

Openingstijden op alle werkdagen
van 10.00 tot 12.00 uur
Website: www.eparochie.nl

Banknummer:
NL46 ABNA 0419 4875 81

Stiltecentrum en Mariakapel open van  
maandag t/m vrijdag 10.00 - 12.00 uur
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Bij inlevering van deze bon:
Bent u ondernemer: eerste jaar aangifte inkomstenbelasting gratis incl. gratis advies gesprek

Bent u particulier: geen opstartkosten en een leuke boodschappentas cadeau

UITVAART
VERZORGING

J.J.M de Voogt
Verzorging van begrafenis/crematie volgens 

uw persoonlijke wens
•

Thuisopbaring met gebruik van koeling 
mogelijk

•
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

KOKKELDREEF 1

4533 DD TERNEUZEN

TEL. 0115-612937

BBG: 06-21837273

WWW.UITVAARTVERZORGINGDEVOOGT.NL

INFO@UITVAARTVERZORGINGDEVOOGT.NL

Hughersluys 37
4536 HM Terneuzen

0115 565100
info@deridder-uitvaart.nl
www.deridder-uitvaart.nl

Een verzorgde uitvaart
in vertrouwde handen

Het maakt niet uit waar u verzekerd bent 
en of u wel verzekerd bent, 
wij staan altijd voor u klaar.

Ieder afscheid is uniek.
Wij helpen u graag bij de keuzes die gemaakt 

moeten worden na een overlijden.

Een begrafenis of crematie, geheel naar uw wens.

Installatiebedrijf Groosman B.V.

Graafjansdijk B 129

4554 LC Westdorpe

0115 451 510

info@groosmanbv.nl www.groosmanbv.nl

dakbedekking ventilatie duurzame energie

centrale verwarming loodgieters sanitair

Uw vertrouwde adres voor al uw installatie werkzaamheden

sanitair

centrale verwarming

zinkwerk

waterleiding
gasleiding
dakbedekking
vloerverwarming

zonnepanelen

designradiatoren

luchtbehandeling

loodgieterswerk

rioolwerkzaamheden
warmtepomp
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Graafjansdijk B 129

4554 LC Westdorpe

0115 451 510

info@groosmanbv.nl www.groosmanbv.nl

dakbedekking ventilatie duurzame energie

centrale verwarming loodgieters sanitair

Uw vertrouwde adres voor al uw installatie werkzaamheden
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zinkwerk

waterleiding
gasleiding
dakbedekking
vloerverwarming

zonnepanelen

designradiatoren
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loodgieterswerk

rioolwerkzaamheden
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Installatiebedrijf Groosman B.V.

Graafjansdijk B 129

4554 LC Westdorpe

0115 451 510

info@groosmanbv.nl www.groosmanbv.nl

dakbedekking ventilatie duurzame energie

centrale verwarming loodgieters sanitair

Uw vertrouwde adres voor al uw installatie werkzaamheden

sanitair

centrale verwarming

zinkwerk

waterleiding
gasleiding
dakbedekking
vloerverwarming

zonnepanelen

designradiatoren

luchtbehandeling

loodgieterswerk

rioolwerkzaamheden
warmtepomp

Wilt u ook adverteren  
in het Regioblad?

Dat kan!

Stuur een mailtje aan 
robvermoet@zeelandnet.nl
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HET SACRAMENT  
VAN DE DOOP

TIJDIG AANMELDEN  
IS BELANGRIJK...

De doop is het sacrament van de 
opname van een kind of een volwassene 
in de geloofsgemeenschap. Voor het 
aanmelden voor een doop kunt u 
een aanmeldingsformulier aanvragen 
bij het Regionaal Pastoraal Centrum 
in Terneuzen. Dat kan telefonisch: 
0115-616006 of per mail: bureau@ 
eparochie.nl. U kunt het ook 
downloaden op www.eparochie.nl bij 
aanmeldformulieren sacramenten.

VERHUISBERICHT
Verhuist u binnen uw eigen of naar een 
andere woonplaats, wilt u dan zo vriendelijk 
zijn dit -bv. door middel van dit formuliertje- 
aan de secretaris van uw Parochiekern, 
vermeld in dit Regioblad door te geven.

Naam: .....................................................
Oud adres: ..............................................
................................................................
................................................................
Nieuwe adres: ..........................................
................................................................
................................................................
Ingangsdatum: ........................................
Aantal personen/gezinsleden dat verhuist: 
................................................................

ROUWZORG 
KANAALZONE

Rouw is één van de meest complexe menselijke 
emoties. Het is een proces van zoeken naar 

nieuwe levenszin. 
Zoeken naar de 
mens die je wilt 
en kunt zijn 
zonder de fysieke 
aanwezigheid van 
de ander die zo 
gemist wordt.

Rouwzorg Kanaalzone biedt één op één 
begeleiding door goed opgeleide vrijwilligers, 
voor rouwenden die door overlijden iemand 
verloren hebben met wie ze een betekenisvolle 
relatie hebben gehad, ongeacht de levensvisie. 

De vrijwilligers zijn getraind om elke vorm 
van rouw te herkennen en zodoende de 
begeleiding te geven die bij de rouwende 
past. De aangeboden rouwzorg is kosteloos.
Voor meer informatie: rouwzorg-
kanaalzone@outlook.com of ingridwojtal@
hotmail.com  T. 06 57027940

HET REGIOBLAD BLIJVEN ONTVANGEN KAN GEWOON
Net als in 2021 blijven de mensen die parochiebijdrage hebben betaald het Regioblad in 2022 normaal ontvangen. Voor mensen die in 
2021 hun parochiebijdrage hebben betaald verandert er dus niets. Zij blijven het Regioblad gewoon ontvangen. Ook voor mensen die 
in 2019 voor twee jaar (2019+2020) hebben betaald blijft alles bij het oude. Betalingen voor het verrichten van kerkelijke diensten, zoals 
huwelijk of uitvaart zijn geen parochiebijdragen en worden in dit geval niet als parochiebijdrage beschouwd. 

Als u geen parochiebijdrage wenst te betalen, maar toch het Regioblad wil blijven ontvangen dan is dit zeker mogelijk. U stort e20,- 
op rekening NL79 RABO 0118165100 t.n.v. Elisabethparochie o.v.v. Regioblad en u ontvangt dan in 2022 viermaal het Regioblad. 
Deze regeling is ingevoerd gezien de noodzakelijke bezuinigingen op de uitgave van het Regioblad en het feit dat het steeds moeilijker 
is om mensen te vinden die het blad willen bezorgen. Wel zullen er tijdens voorbereidingsbijeenkomsten voor huwelijk, doop enz. 
presentexemplaren van het Regioblad worden uitgereikt. 
Wilt u eventueel bezorger worden stuur dan een mailtje aan robvermoet@zeelandnet.nl

DE ELISABETH-PAROCHIE NIEUWSBRIEF
Eind mei 2020 is de allereerste Nieuwsbrief van de Elisabeth-parochie verschenen. 
Omdat de pastores de parochianen -door de coronacrisis- niet konden bereiken op 
de manier zoals ze gewoon waren. Het is de bedoeling dat deze Nieuwsbrief in de 
toekomst regelmatig zal verschijnen. Het doel van de Nieuwsbrief is de mensen te 
groeten, hen te bemoedigen en iets te vertellen over wat er allemaal in de parochie 
gebeurt. De onderwerpen kunnen velerlei zijn. Indien u deze Nieuwsbrief nog niet 
hebt ontvangen, kunt u zich aanmelden om hem op uw email te ontvangen. 
Aanmelden is mogelijk door een mailtje te zenden aan: bureau@eparochie.nl 
U kunt er van overtuigd zijn, dat uw mailadres uitsluitend voor het verzenden van de 
parochiële nieuwsbrief wordt gebruikt. 
Geheel volgens de regels van de wet op de privacy.

NIEUWSBRIEF

NIEUW TEAM 
VOOR DE INLOOP-

OCHTENDEN ROUW
Al vele jaren worden in het Parochie 
Centrum in Terneuzen inloopochtenden 
gehouden voor mensen met 
verlieservaringen uit de hele parochie. 
Ook mensen van buiten de parochie 
zijn welkom. Pastor van Waterschoot 
was medebegeleider op deze inloop-
ochtenden. Door gezondheidsproblemen 
moesten de afgelopen jaren verschillende 
vrijwilligsters afhaken voor dit werk. 

Gelukkig is er een nieuw team gekomen 
dat er voor gaat zorgen dat deze 
inloopochtenden door kunnen gaan. 
Marleen Gernaert, Clara Schumann en 
Bernadette Vermoet pakken de draad op. 
De inloopochtenden zijn altijd op 
de eerste maandag van de oneven 
maanden. Inloop vanaf 9.30 en er wordt 
begonnen om 10.00u. Rond 11.30u 
sluit de ochtend. Aanmelden voor deze 
ochtend is niet nodig. In 2022 zijn er 
nog inloopochtenden op: 5 september 
en 7 november. 
Meer informatie nodig? Mail/bel naar 
Marleen Gernaert: marleengernaert@
hotmail.com  06-52032304. 
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Heb je in de vakantie veel plezier gehad? Ben je soms ver weg geweest? En hoe was het om weer thuis te 
zijn? Op je eigen kamer, met je eigen speelgoed. Ik vond het best wel leuk om weer terug thuis te zijn. 
Vakantie is leuk, maar mijn thuis zou ik niet graag missen. Net als Donna en Daan. Lees maar…. en vergeet 
de huiszegen niet. Want je huis is een onmisbare plek!

Donna en Daan met hun kinderschaar 
gaan weer heel simpel kamperen dit jaar 
Ze hangen een karretje aan hun fiets 
met alles erin, dus zo goed als niets: 
twee tentjes, vier matjes, slaapzakken, kleren. 
Handdoeken, shampoo en spul om te scheren, 
bordjes, bestek, een brander, een pan. 
Paspoort, mobieltje. Dat was het dan.

Irma en Youp met hun kinderschaar 
gaan weer heel vér op vakantie dit jaar. 
Ze vliegen first class naar een luxe resort 
waar álles voor je geregeld wordt: 
je eten en drinken, je zwembad, je bed, 
de disco, de bar en het lopend buffet. 

Er lopen ontzettend veel mensen te werken, 
maar zo, dat de gasten het nauwelijks merken.

Twee weken vakantie, ze zijn snel vergleden. 
En eenmaal weer thuis, zijn ze innig tevreden: 
Donna en Daan zeggen: ‘Hè, wat fijn, 
wat een héérlijke luxe om thuis te zijn’. 
Irma en Youp zeggen: ‘Lekker gewóón, 
het hoeft niet zo weelderig en zo schoon.’

Kampeerboerderij of exotische kust, 
vakantie is heerlijk... maar thuis vind je rust!

 

Huiszegen 
Dat je huis je mag verwelkomen 
Dat het een plaats mag zijn van beschutting, 
van vriendelijkheid, van gastvrijheid, 
Een wenkende lamp in het donker, 
Onderdak voor vragen, lachen en dromen, 
Plek van stilte, helen en genezen, 
Een veilige plaats voor vreugde en tranen, 
Een thuis, vervuld van God.

(Uit: Geloven thuis; augustus 2017)

Simpel-de-luxe


