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Nieuwsbrief     
28 juli  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 

- Rooster vieringen augustus 2021 

- Winkel Noordstraat Terneuzen Vastenactie/ Sibusiso 

- Cursus 'Geloof in Kunst' in Terneuzen 

- Vredeskapel in Willibrordustoren 
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- Boekbespreking 'Als God renoveert' 

- Algemene informatie 

 

 

 

 

Op de drempel 

Een zomerse nieuwsbrief! We zijn heel blij dat we in de kerken weer vierend 

samen kunnen komen. We houden ons aan de coronaregels, zoals 

aanmelden, de anderhalve meter en handen ontsmetten, zolang dat nodig is. 

Het belangrijkste is, dat we elkaar helpen goed door deze tijd heen te komen. 

Tijdens de vieringen vinden we daarvoor kracht en moed! In het rooster vindt 

u alle informatie. Mocht u aan huis gebonden zijn: hartelijk welkom bij onze 

vieringen op kerkdienstgemist.nl! 

 

 

  

 



 

Winkel Noordstraat Terneuzen voor Vastenactie / Sibusiso 

  

Op 21 juli is de winkel een extra dag geopend geweest. Er was die dag 

braderie in Terneuzen en dat bracht veel gasten naar de winkel. De 

abrikozentaart en de Luikse wafels -ter plekke gebakken- waren zeer in trek. 

Deze extra winkeldag bracht € 248,25 op! Het bruto bedrag is inmiddels 

opgelopen tot € 2704,32. Het streven is € 3000,00. Mocht u willen helpen: 

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 

Met heel veel dank aan alle medewerkers van de Vastenactie, aan Toine 

Fassaert, die ons de winkel liet gebruiken, en aan alle bezoekers en goede 

gevers! 

  

Hartelijke groet, Simone Rovers 

 

 

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. 
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Vredeskapel in de Willibrordustoren. 

 

 

Wees welkom bij viering van woord en gebed als dank voor de aanstaande 

inrichting en realisatie van de Vredeskapel in de Willibrordustoren. 



 

Op zondag 15 augustus 2021 om 15:00 op de feestdag van Maria-

Tenhemelopneming is er een gebedsviering uit dankbaar voor allen die zich 

hebben ingezet voor dit project en om God te danken voor Jezus de 

Vredevorst en Zijn moeder Maria als Koningin van de Vrede in Terneuzen. 

Iedereen is uitgenodigd om bij deze gebedsviering in de buitenlucht (onder 

het bladerdak van de ‘groene kathedraal’) aanwezig te zijn. Neem wel uw 

eigen stoel mee zodat u verzekerd bent van een zitplaats. 

Wanneer: zondag 15 augustus 2021 om 15:00 

Waar: Willibrordustoren, Korte Kerkstraat, 4531 CL Terneuzen 

 

 

 

 

'Als God renoveert' van fr. James Mallon door kapelaan J. van 

Velthoven, 

 

 

Dit najaar gaan we, weer vanuit het Sint Francicuscentrum, het 

vormingscentrum van Bisdom Breda, deze boekbesprekingen door kapelaan 

Jochem van Velthoven hernemen. 

 

We starten op woensdagavond 8 september om 19.30 uur in de kerk van de 

r.k.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2 in Terneuzen. 



 

Aanmelden kunt u via de website van het Sint Franciscuscentrum 

Eventueel aanmelden kan ook via bureau@eparochie.nl o.v.v. naam , 

emailadres en telefoonnummer. 

 

Er volgen na deze datum nog 3 avonden en wel op 10 november, 15 

december 2021 en op 2 februari 2022. 

Graag ontmoeten wij u weer op 8 september en wij wensen u een gezegende 

mooie zomervakantie toe. 

Kapelaan van Velthoven zal de gehele serie bijeenkomsten verzorgen ( ook 

na oktober)  

 

Aanmelden en kosten 

U kunt u aanmelden via het inschrijfformulier op de website van het Sint 

Francicuscentrum. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige 

bijdrage is welkom. 

  

 

 

 

 

 

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’. 
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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 Elisabeth-

parochie, 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. 
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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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