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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					

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.
Na de traditionele bedevaartdienst in onze kerk op 7 juni
sloten we de “lange weecke van Sinxen” op zondag 11 juni
af met de bijzondere bedevaart naar Brugge die vooral in
het teken stond van Guido Gezelle. De Donatianus-parochie
van pastoor Luc Gruwet was daarbij de inspirerende en hartelijke gastheer.
Om wat armslag te krijgen voor onze activiteiten deden we
-met succes- mee aan de rommelmarkt.
Nu is de zomer in het land en ook daarin gaan we onze (bedevaart)stad weer in het zonnetje zetten. Ten eerste door op
alle dinsdagen in juli en augustus een stadswandeling te
houden. De start is telkens om 10.30 uur vanaf de Markt. Een
uitgelezen mogelijkheid voor elke Aardenburger of nietAardenburger om wat meer over haar of zijn stad te weten
te komen. De oudste stad van Zeeland heeft meer dan genoeg historie om te laten zien en verhalen te vertellen. Bij
voorbeeld over de nomadenstammen die duizenden jaren
voor het begin van onze jaartelling hier hun kampementen
opsloegen.
Of de Romeinen in hun vesting die heel wat spullen in onze

Va n d e b e s t u u r s ta fe l
De vergaderingen van ons Parochiebestuur met vertegenwoordigers van onze vier ParochieKernCommissies hebben
gelukkig steeds meer tot gevolg dat de vergadering die
daarop volgt en waarop bestuurs-eigen onderwerpen de
revue passeren steeds korter wordt. De parochiële verantwoordelijkheden worden steeds breder gedragen en dat is
toe te juichen!
De ontslagaanvraag van onze Pastoraal Werkster Alexandra
de Krijger heeft ons bestuur - maar zeker ook de vele parochianen die haar ’n warm hart toedroegen - getroffen. Uiteraard hebben we haar ontslagaanvraag geaccepteerd en
onder dankzegging voor haar inzet voor onze parochianen
hebben we haar veel arbeidsvreugde toegewenst in haar
nieuwe werkkring.
’n Ander emotioneel aandachtspunt was het overlijden van
Emeritus Pastoor Gielliet. In een indrukwekkende dienst waarin heel wat ‘Omèr-elementen gepraktiseerd werden hebben we met velen afscheid van “Omèr“ genomen. Een
Priester-mens uit het goede hout gesneden!
In het vorige Andreaskatern hebben we aandacht besteed
aan de 100-ste verjaardag van Bisschop Ernst. Op vrijdagavond 19 mei jl. overleed deze markante bisschop. Hieron-
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de geloofsgemeenschappen van Eede en Aardenburg:
Maria Hemelvaart. Op zaterdag 19 augustus wordt de
openluchtmis gehouden op het Pastoor Willy Martensplein
vóór de kerk. Aanvang 19.00 uur. Op zondag 20 augustus
gaan we weer op zoek naar kapellen en de verhalen die ze
vertellen. Vertrek vanaf het kerkplein om 12.30 uur.
In september zijn we actief
in het Museumweekend van
9 en 10 september met rondleidingen in de kerk, bezoek
aan de unieke houten kruisribgewelven en… de twee torens
waar toch al heel wat bezoekers
grond achterlieten. Of de bloeitijd van de stad én haar ver- zich aan waagden. Je moet het
nietiging door burengeweld en landje-pik. De opstand en maar durven! Tot ziens bij een
van onze activiteiten.
de leegstand, het moeizame herstel tot een stil steedje...
Natuurlijk komt ook de bedevaartstad in de Middeleeuwen
en de negentiende eeuw ter sprake. En aan het “ende” is Voor meer info: Marc Moens of
Leo Ducheine. Tel. (0117) 493125
natuurlijk de legende...
Augustus staat daarnaast in het teken van de patrones van / (0117) 492415.
der in dit Andreaskatern kunt u enkele teksten uit het In
Memoriam van Bisschop Ernst lezen.
U merkt het deze keer geen zakelijke opsomming van bestuurlijke aandachtspunten - die er overigens genoeg zijn
- maar aandacht voor menselijke aspecten van onze geloofsgemeenschap.

Gedeelten uit het In
Memoriam voor bisschop Ernst
(De volledige tekst is te vinden op: https://www.bis
domvanbreda.nl/nieuws/in-memoriam-bisschop-huubernst-1917-2017/)
“Bisschop Ernst vervulde zijn ambt in een periode van grote
kerkelijke veranderingen. De volkskerk van weleer brokkelde af en de eerste contouren van een keuzekerk werden
zichtbaar. Twee jaar voor zijn aantreden was het Tweede Vaticaans Concilie afgesloten. Het was aan de bisschoppen om
de besluiten te implementeren. Bisschop Ernst legde in zijn
beleid een sterke nadruk op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van priesters en leken voor de verdere voortgang
van geloof en Kerk.”
“Binnen de Kerk streefde bisschop Ernst naar een respect-

vol leiderschap, waarin hij stond voor de kerkelijke leer en
eerbied had voor het geweten van afzonderlijke personen.“
De voorlaatste alinea sluit af met de woorden : “ ... mgr.
Ernst, die bekend stond als een wijze bisschop.” En zo zullen
velen hem herinneren.
Beeldend was ook de kop in Dagblad De Stem van maandag 22 mei jl.: “De bisschop van het volk.“ Wellicht ligt
daarin ook de verklaring dat Bisschop Ernst alle begrip had
voor het eigene van het priesterschap van Pastoor Gielliet.
Dat ze beiden rusten in vrede.

VASTENACTIE 2017
Vele mensen waren weer betrokken bij Vastenactie!
Wat een goede campagne is het geweest!
Of het nu gaat om vrijwilligers in de parochies, scholieren
op de basisschool of deelnemers aan de middag op 1 april:
iedereen heeft op zijn of haar manier een uniek steentje
bijgedragen.
Hiervoor willen we u hartelijk danken.
En wat niet onbelangrijk is natuurlijk de opbrengst:
We hebben ’t streefbedrag van € 4500,= behaald. Geweldig!
Mede door uw inzet kan de Stichting SAKO ( steun aan kinderen over zee) veel jongeren helpen in Bangladesh om
naar school te gaan en ’n vakdiploma te behalen.
Zodat ze later een baan vinden en een gezin kunnen onderhouden.
Geven met een warm hart is gelukkiger zijn,
wanneer we ons bezit met anderen delen,
dan als we erin slagen ons steeds maar te verrijken.
Geven met een warm hart is ons indenken in wat velen,
dag na dag, erg ontberen en ons hart nooit sluiten
voor de mens die nood heeft.
Nogmaals iedereen hartelijk bedankt voor al ’t goeds!
Namens het Caritasbestuur

