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p a r o c h i e
Parochie Heilige Andreas
St. Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
T: (0117) 453374 (tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen)
E: andreas-wzvl@kpnmail.nl
W: www.andreas-wzvl.nl
Facebook: Andreas Parochie

H.

a n d r e a s

Redactieleden: dhr. R. Heijwegen (Oostburg),
dhr. R. van Quekelberge (Eede), dhr. G. Langeraert (Oostburg)
mw. M. Hogervorst-Rootsaert (Aardenburg).
Uitvaartwacht en pastorale noodgevallen: 06 20403610
elke dag tussen 8.30 en 19.00 uur.
Rekeningnummer: NL 23 RABO 0168 428 113

Mocht u iemand weten die Rondje West niet ontvangt maar wel graag van het laatste nieuws op de hoogte wil blijven, losse,
gratis exemplaren van Rondje West zijn te vinden bij: Drukkerij Durenkamp en Jumbo in Aardenburg, drogisterij De Schaar in
Eede en bij de bibliotheek, Van Kampen Schoenen, het Ledeltheater en in de Mariakapel van de H. Eligiuskerk te Oostburg.

Geloofsgemeenschap Hoofdplaat
Het is alweer vijf en een half
jaar geleden, dat de Heilige
Eligiuskerk in Hoofdplaat zijn
deuren voorgoed moest sluiten.
Een beslissing die moeilijk en
emotioneel was, maar het kon
niet anders vanwege de hoge
kosten en een sterk teruglopend kerkbezoek.
Er werd besloten om de vieringen vanaf juli 2012 in het
dorpshuis te organiseren en
dat is een zeer goede keus gebleken.
Van een groot kil ongezellig
gebouw waar het samen kerken ver te zoeken was, naar
een mooie warme gezellige
ruimte, waar het samen kerken weer een nieuwe betekenis kreeg.
Het aantal kerkgangers bleef
praktisch gelijk en iedereen
vindt het een prachtige oplossing.
Het aantal vieringen is echter wel verminderd, namelijk
van 2 keer in de maand naar 1

keer in de maand vanaf 2017.
Het dameskoor van Hoofdplaat moest begin 2017 de
pijnlijke beslissing nemen om
te stoppen met zingen vanwege het geringe aantal koorleden.
De vieringen worden nu opgeluisterd door cd muziek en zo
nu en dan door een koor uit de
eigen parochie.
De samenwerking met de
andere gebruikers van het
dorpshuis verloopt goed.
Ook de medewerking van de
dorpsraad wordt zeer op prijs
gesteld. Kortom alle reden om
tevreden te zijn.
Tot slot wil ik nog vermelden
dat Hoofdplaat nog steeds een
eigen begraafplaats heeft, die
perfect wordt onderhouden
door een vijftiental vrijwilligers.
Onze wens is dan ook om hier
in Hoofdplaat nog een aantal
jaren te blijven vieren.
Fons Soulimans

G e s p r e kk e n i n d e
g e loo fs g e m e e n s c h a pp e n
Het parochiebestuur en pastoraal team van de parochie
Heilige Andreas hecht eraan
om met de parochianen van
al onze geloofsgemeenschappen in gesprek te blijven. De
voorgaande jaren hebben we
hiervoor gespreksavonden georganiseerd.
In het najaar van 2017 zijn we
een nieuwe ronde gesprekken
gestart in Sluis en Schoondijke.
Vanaf maart gaan we verder
met de gesprekken in de andere geloofsgemeenschappen
van onze parochie.
In het overzicht ziet u wanneer we iedere geloofsgemeenschap bezoeken. Bij
deze avonden is telkens een
vertegenwoordiging van het
parochiebestuur en pastoraal
team aanwezig.

U kunt de datum voor uw geloofsgemeenschap vast in uw
agenda noteren als u erbij wilt
zijn. De avonden vangen telkens aan om 19.30 uur en voor
koffie/thee wordt gezorgd.
PKC Noord:
Biervliet, dorpshuis: 1 maart.
IJzendijke, grote zaal in Huize
Emmaus: 6 maart.
Hoofdplaat, dorpshuis:
10 april.
Breskens, koffiekelder
H. Barbarakerk: 5 juni.
PKC Oostburg-Groede:
Oostburg, Eligiuszaal
H. Eligiuskerk: 15 mei.
PKC Zuid:
Aardenburg, dorpshuis:
24 april.
Eede, dorpshuis: 24 mei.

Ac t i e K e r k b a l a n s
Meer dan 2.000 kerken in Nederland zijn op zaterdag 20 januari jl.
van start gegaan met hun Actie
Kerkbalans. Actie Kerkbalans is de
grootste fondsenwervende actie
in Nederland.
Parochies kunnen enkel bestaan
via deze actie waarbij aan parochianen wordt gevraagd om de

jaarlijkse bijdrage te voldoen.
Hierdoor wordt een financiële
basis gelegd voor de parochie
en het pastoraal team en deze is
nodig om het functioneren van de
parochie te kunnen waarborgen.
Onze parochie kiest ervoor om de
actie KerkBalans2018 te starten
in de tweede helft van februari.

In die periode ontvangt u er nadere informatie over . Wij willen u
vriendelijk vragen om deze brief
door te nemen en zeker te overwegen om een gift te doen aan
uw parochie. Het adviesbedrag is
vanuit het bisdom vastgesteld op
€ 118,= maar natuurlijk zijn we blij
met iedere gift, groot of klein.

VA N DE BEST U U RSTAFEL
De aandachtspunten van het
bestuur worden in deze periode
overheerst door de zorgen m.b.t.
de verkoop van de helaas gesloten kerkgebouwen. De stappen
die we moeten zetten om tot
verkoop te komen vragen veel
overleg en geduld en zijn eigenlijk te ingewikkeld om ze in
kort bestek te beschrijven. Wie

geïnformeerd wil worden over
de situatie rondom de stand van
zaken kan contact op nemen
met het ParochieBestuur via: secrandreaspar@zeelandnet.nl .
Een andere grote zorg is het invullen van de vacature in ons
pastorale team. We hebben
daartoe onze blikken ook gericht
op mogelijkheden bij onze zui-

derburen.
Gelukkig kunnen we ook veel
goede zaken melden: de herinrichting van onze bedevaartskerk in Aardenburg en de vele,
vele vieringen die vorm krijgen
door de inzet van de leden van
ons pastoraal team en de vele
onvermoeibare vrijwilligers.
Hulde aan hen allen!!!

Va s t e n ac t i e Pa r oc h i e H . An d r e a s
Ook dit jaar organiseert de Caritasinstelling van de parochie H.
Andreas West-Zeeuws Vlaanderen in het kader van de Vastenactie weer een Vastenactiemiddag
en wel op zaterdag 17 maart in de
Eligiuszaal te Oostburg van 13.00
uur tot 17.00 uur. Het belooft weer
’n bijzondere middag te worden,
er is van alles te doen: een optreden van Puur Toeval, hobby- en
boekenmarkt, taartbuffet, verloting en activiteit voor kinderen.

De opbrengst van de Vastenactie
is dit jaar evenals vorig jaar bestemd voor SAKO, Stichting steun
aan Kinderen Overzee. Deze
stichting ondersteunt projecten
in Bangladesh om in dat land
scholen te bouwen en geven onderwijs aan kinderen, om iedereen de kans te geven om te leren
lezen en schrijven. De Stichting
wordt gedragen door mensen uit
onze eigen regio. Zij zullen deze
middag ook aanwezig zijn en ’n

presentatie gegeven over ’t project.
We willen dit jaar weer onze
schouders er onder zetten om net
als vorig jaar een gezellige middag en een mooi bedrag bijeen
te brengen. Aan de activiteiten
deze middag doen alle geloofsgemeenschappen uit de parochie
van de H. Andreas mee.
Graag willen we u allen uitnodigen. Iedereen is van harte welkom!!!

