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Nieuwsbrief
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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?
-Brief Zeeuws-Vlaamse parochiebesturen:
verandering coronaregels voor vieringen
-Rooster vieringen juli 2021
-Pastor van Waterschoot hervat werk
-Melk voor de Voedselbank: steun de actie!
-Winkel Noordstraat Terneuzen Vastenactie / Sibusiso nog open

-Cursus ‘Geloof in Kunst’ in Terneuzen
-Algemene informatie

Brief Zeeuws-Vlaamse parochiebesturen

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: ‘veilig samenkomen, nu en in de toekomst’.

Beste parochianen,

Om ons heen komen steeds minder beperkingen. Maatregelen die door de
overheid getroffen zijn om de corona pandemie in te dammen, worden in het
stappenplan geleidelijk aan opgeheven. We krijgen weer wat meer vrijheid in
ons dagelijks leven. Een leven zonder beperkingen kunnen we alleen
volhouden wanneer we ons aan de basisregels blijven houden en daar heel
alert op zijn. De Nederlandse bisschoppen hebben woensdag 23 juni een
update gemaakt van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. De
aanpassingen worden in deze brief beschreven.

Vanaf begin juni vieren we in meerdere kerken ‘de zondag’. In onze vorige
brief ‘In vertrouwen verder’ hebben we het stappenplan voor onze parochies
omschreven. De volgende stap gaat in vanaf komend weekend (zaterdag 26
en zondag 27 juni). We gaan dan weer vieren volgens het liturgierooster, dus
op de plaatsen waar we voor de pandemie gewoon waren om te vieren. Dit
met uitzondering van de geloofsgemeenschap Hoofdplaat, omdat we daar
met de toepassing van de anderhalve meter-regel niet adequaat kunnen
samen komen en vieren.

Zoals eerder al aangegeven blijven de basisregels van kracht:
- Registratie van de aanwezigen is nog steeds een verplichting. Om
opstoppingen te voorkomen bij de entree van de kerken blijven we werken
met reserveren;
- maximum aantal gelovigen in alle vieringen (zie tabel onderaan de brief);
- handen ontsmetten bij binnenkomst en bij de communie-uitreiking;
- anderhalve meter afstand houden;
- verplichte looproutes;
- geen hand geven bij de vredewens;
- communie-uitreiking met pincet van achter het kuchscherm;
- geen samenzang;
- koorzang met anderhalve meterafstand en in zigzag-formatie met
maximum 12 zangers.

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

Pastor van Waterschoot hervat werk
Beste mensen, ik ben blij om jullie te kunnen melden dat ik per 1 juni 2021
weer volledig aan de slag zal gaan. De afgelopen maanden waren pittige
maanden. Mijn revalidatie koste veel energie en aandacht. Hoewel mijn
revalideren nog wel een hele tijd zal doorgaan, voel ik me al sterk genoeg om
het werk weer op te pakken.
Ik hoop u dan ook spoedig weer te kunnen ontmoeten bij een viering of een
samenkomst. En ik dank u voor alle tekens van steun, die ik heb mogen

ontvangen.
Pastor Niek van Waterschoot

Steun het voedselbankproject!
Wij willen graag de mensen van de voedselbank steunen met voeding die niet
vaak of nooit in de pakketten aanwezig is. Een voorbeeld daarvan is melk. Voor
velen van u is het een normale zaak dat u dagelijks melk drinkt. Voor de
mensen van de voedselbank is dat niet zo. Daarom vragen wij u steun, want
we (verschillende kerken die het project steunen) willen samen pakken melk
inzamelen, zodat deze in juli in de pakketten kunnen worden toegevoegd.
Momenteel gaan er ruim 600 pakketten per week de deur uit. Dus stel je eens
voor dat we 1200 literpakken kunnen inzamelen, dan kan er in elk pakket 2 liter
melk.
Onze vraag aan u is: pakken van 1 liter houdbare halfvolle melk mee te
brengen naar uw lokale kerk. Deze pakken worden verzameld in de Goede
Herderkerk en vandaar worden ze naar de voedselbank gebracht. Dit kan op
19 en 26 juni. U kunt ook pakken inleveren bij de Ontmoetkring, Axelsestraat
86 Terneuzen op dinsdag en donderdag tussen 9 en 12 uur via achterzijde, t/m
24 juni. Meer info bij pastor van Waterschoot: 0115-616006
niekvanwaterschoot@eparochie.nl

Wij danken u voor uw medewerking en hopen dat we veel pakken melk
kunnen afleveren bij de Voedselbank.
Namens het voedselbankproject
Rianne Dreves

Winkel Noordstraat Terneuzen voor Vastenactie / Sibusiso

SIBUSISO heeft u nodig!!

Beste mensen,

Gedurende de vastentijd werd u geïnformeerd dat we in de koffiehoek van de
Emmaüskerk in Terneuzen een winkeltje hadden. We hoopten op deze manier
geld binnen te krijgen in de vastentijd voor het prachtige project SIBUSISO in
Tanzania, van dr. Hammer en zijn vrouw. Door de regels en beperkingen van
de pandemie waren we heel beperkt in onze activiteiten.
We verplaatsten het winkeltje naar Noordstraat 47a, tegenover Porgy & Bess.
De heer en mevrouw Fassaert van Gastrovino hebben ons vrij gebruik van een
leegstaand pand aangeboden. Zaterdag 1 mei hebben we het feestelijk
geopend.
Het winkeltje is elke woensdag en zaterdag open van 12 tot 16 uur, tot en
met zaterdag 3 juli 2021. Met dit bericht nodigen we u van harte uit om eens
gezellig langs te komen. De KOFFIE, en wat lekkers, ook voor de verkoop,
STAAN klaar!
Wat hebben we in de aanbieding? Iconen, ceramiek, prachtige wandkleden,
Lp’s, Cd’s, tweedehands boeken, o.a. prachtige tuinboeken, curiosa, mooie
kleine en grote lappen stof, jam van biologisch fruit en weinig toegevoegde
suiker.

Proeverij van Franse notentaart, glutenvrij!

FEESTELIJKE SLUITING ZATERDAG 3
JULI
Met lekkers om te proeven – plantjesmarkt – live muziek

Wij hopen u te begroeten, daarom, TOT ZIENS!!

Namens alle vrijwilligers van de vastenactie,
Simone Rovers.

Wilt u Sibusiso steunen door een storting?
Banknummer NL 66 RABO 0159 527 104
T.n.v. Elisabeth-parochie
A.u.b. Projectnummer vermelden: 401387

Geloof in Kunst in Terneuzen
Het Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, organiseert in
samenwerking met het vicariaat Middelburg in het najaar van 2021 een cursus
‘Geloof in kunst’ in Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen. Tijdens de cursus worden
coronamaatregelen strikt in acht genomen.
Wanneer en waar
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten: De eerste vier bijeenkomsten vinden
plaats op de zaterdagmiddagen 4 en18 september, 2 en 30 oktober 2021 in het
pastoraal centrum of in de kerk van de r.k. Emmaüskerk, Alberdingk
Thijmstraat 2 in Terneuzen, van 13.30 – 15.30 uur.
De vijfde bijeenkomst, een excursie op locatie, is op zaterdagmiddag 13
november om 13.30 uur in een nog nader te bepalen kerk.
Door wie
De bijeenkomsten worden begeleid en geleid door Frank van Gerven, diaken

en archivaris van Bisdom Breda.
Waarom meedoen?
Mensen leven voor een belangrijk deel van verbeelding. Wat ze dromen,
geloven en hopen, drukken zij uit in kunst: in muziek, in beelden van hout,
steen of glas, in rituelen en ook in liturgische taal en gebaren. Onze
kerkgebouwen zijn schatkamers van grote en kleine kunstschatten, en alles wat
daar gebeurt is vindplaats van kunst, in beelden, teksten, gebaren. Veel van die
schatten spreken een symbooltaal, die voor ons mensen van de 21ste eeuw
niet altijd meer direct herkenbaar is. Samen naar kunst kijken, samen zoeken
naar het verhaal achter de kunstuitingen laat de wereld van ‘geloof in kunst’
verder opengaan. Het kan ons enthousiast maken en ons aanzetten om dit
door te vertellen aan mensen de je kerkgebouw bezoeken.
Inschrijven
U kunt zich opnieuw aanmelden voor de cursus in september door een mail te
sturen naar bureau@eparochie.nl o.v.v. naam en telefoonnummer en
emailadres of via de website van het Sint Franciscus centrum onder het kopje
VORMING en dan onder 4 sept 2021 Geloof in Kunst Terneuzen.

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
Voor vieringen in de RK kerk van Terneuzen
Vrijwilligers parochiebureau Terneuzen / parochiekern Noord (Hoek,
Terneuzen, Zaamslag):bereikbaar van maandag tot donderdag van 10.00
-12.00 uur. Telefoonnummer: 0115 612327
Voor vieringen in de RK kerk van Philippine
Vrijwilligers parochiekern Zuidwest (Philippine, Sas van Gent, Sluiskil,
Zandstraat):bereikbaar van maandag tot donderdag van 10.00 -12.00
uur. Telefoonnummer: 06 2732 0096
Voor vieringen in de RK kerk van Zuiddorpe
Vrijwilligers parochiekern Zuidoost (Axel, Westdorpe, Zuiddorpe)
bereikbaar van maandag tot donderdag van 10.00 -12.00 uur.
Telefoonnummer: 06 8283 4757
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.
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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