
 

 



Met het oog op de eerste viering van het seizoen 2016 in de openluchtkerk in 

Dishoek, de RK Toeristenkerk genaamd de Emmauskerk op zondag 8 mei a.s. , zijn de 

voorbereidingen  al volop in gang. 

Wij heten iedereen welkom die onze vieringen bij wil wonen. Voor ons team van 

pastores en werkgroepleden is het belangrijk dat de bezoeker/de kerkganger zich 

welkom voelt. 

Enerzijds maant de natuurlijke omgeving waarin men zich hier in de openluchtkerk 

bevindt tot ontspanning (het zgn. “ont - moeten”) en reflectie en anderzijds is er de 

vreugde van de boodschap van het evangelie vertaald naar het leven van alledag, met 

de nadruk op het belang van medemenselijkheid en saamhorigheid.                                                                                                         

Ook na de viering, wanneer er gelegenheid is om koffie en thee te drinken, wordt ons 

regelmatig door bezoekers verteld dat men het geheel ervaart als een fijne, 

inspirerende ontmoeting.  

Wat betreft de praktische informatie: De kerk is vlak achter de duinen gesitueerd 

aan de Westerscheldelaan en er zijn volop parkeerplekken. Fietsen kunnen achterin 

de kerk worden geplaatst. 

De ruimte van de openluchtkerk leent zich bijzonder goed voor exposities van kunst 

en is, in overleg, voor dat doel beschikbaar. We zijn bezig met concrete plannen voor 

een expositie in juli. Als het zover is dan zult u de aankondiging daarvan in de media 

zien. Ook zal er, buiten de vieringen om, een zomerconcert worden gehouden door 2 

harmonie orkesten op zaterdagavond 4 juni a.s. Meer informatie daarover zult u 

t.z.t. in de media kunnen vinden.  

 

Als u eens een kijkje in onze kerk wilt nemen dan bent u ook welkom op de 

woensdagochtend. Dan wordt er wekelijks door een groepje mensen van onze 

werkgroep  onderhoud gepleegd tussen 9 en 12 uur en kan men de kerk bezichtigen. 

Iedere zondag is er een viering, in het seizoen van 2016 te beginnen op zondag 8 

mei en eindigend op zondag 11 september met de laatste viering.                           

De vieringen beginnen altijd om 10:00 h.  We staan klaar om u (opnieuw) te 

begroeten en er een mooi seizoen van te maken ! 

Hieronder treft U de data en andere informatie van de vieringen 

Namens de pastores en de leden van de werkgroep,                                          

Marianne de Veen-Dorrestijn, voorzitter van de werkgroep 



DATA VIERINGEN 2016 

Datum Viering Pastor Koor koorleden 

8 mei Woord/Comm.viering R. Heinrichs Koor Zonder Naam 21ste keer!  

15 mei Eucharistieviering 

Pinksteren 

J.Brooijmans Byzantijns Koor  

22 mei Woord/communieviering R.Heinrichs Orpheon  

29 mei Eucharistieviering 

 

C.Covemaker SinteKrijnsCantorij 24 

05 juni Woord en 

Communiedienst 

R Heinrichs De Vlis-singers  

12 juni Eucharistieviering C.Covemaker De Kerkzwervers 30-35 

19 juni Woord/communieviering R.Heinrichs L’Esprit  

26 juni Eucharistieviering 

 

J.Brooijmans Jos Buijs 1 

03 juli Eucharistieviering  P. de Rooy Cantate Domino  

10 juli Woord en Communiedienst R. Heinrichs Libs  

17 juli Eucharistieviering 

 

C.Covemaker Glorify Gospelkoor met combo 40-50 

24 juli Woord en Communiviering R.Heinrichs Koor Schijf 20 

31 juli Eucharistieviering J.Brooijmans Gemengd Koor Vlissingen  

07 aug. Eucharistieviering 

 

P. Verbeek 

 

Zusjes van den Eijnden 3 

14 aug Woord en Communiedienst R.Heinrichs Mariska Wisse  1 

21 aug. Eucharistieviering C.Covemaker Gemengd Koor Zegge 12 

28 aug. Woord/Comm.viering R. Heinrichs Mevr. Elly Augusteijn(Bosschehoofd)  1 

4 sept Eucharistieviering 
 

J. Brooijmans 

 

Cadans  

11 sept Woord/Comm.viering R.Heinrichs Intermezzo 40 

 


