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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.

G e lo o fs g e m e e n s c h a p B r e s k e n s
De H. Barbarakerk in Breskens
is gebouwd als hulpkerk in
1950 op initiatief van de heren
van Hootegem, de Badts en de
Milliano.
Pastoor in die tijd was pastoor
Driessen, deze was pastoor in
Groede alwaar de Katholieke
Bressiaanders ter kerke gingen.
Het was de bedoeling om ooit
een echte Katholieke kerk te
bouwen en de hulpkerk dan als
kerkcentrum te gebruiken voor
culturele doeleinden, vandaar
dat de Barbarakerk zo’n verhoogd priesterkoor heeft.
Deze nieuwe grotere Katho-

lieke kerk is er echter nooit gekomen.
Nadat Breskens een zelfstandige parochie werd kregen ze
ook een eigen pastoor, dit was
pastoor van Mechelen die later
werd opgevolgd door pastoor
Verhoeven en pastoor Stam.
In 1967 kwam Omer Gielliet
naar Breskens, eerst als kapelaan en sedert 1969 als pastoor.
In de jaren die volgden transformeerde Omer het eenvoudige
kerkje om tot een soort van bijbels beeldenmuseum waarin
verhalen uit de H. Schrift werden uitgebeeld.

Ook wereldse figuren die Omer
inspireerden werden uitgebeeld, zoals Oscar Romero,
Maarten Luther King, Mahatma
Ghandi, Nelson Mandela en
paus Johannes de 23e.
Mensen kwamen van heinde en
ver om dit bijzondere kerkje te
bezoeken.
Ook nu nog, bijna een jaar
na het overlijden van Omer,
komen nog steeds mensen om
de uitgebeelde verhalen van
een begeesterd man te bewonderen.

In de zomermaanden zijn een
aantal vrijwilligers in de weer
om de bezoekers te ontvangen
en rond te leiden, dit waren er
in de zomer van 2017 ruim 1000.
Ook dit jaar zal de kerk van
1 mei t/m 30 september ’s middags van 13.30 tot 16.30 uur geopend zijn voor bezoek.
Voor het onderhoudt van de
beelden, de kerk en de tuin
rondom de kerk is er een actieve klusploeg die elke dinsdagmorgen bijeen komt om
allerlei klusjes uit te voeren.

Het koor de Westenwind verzorgt eenmaal per maand
een dienst, de White Group
en Tineke van het Westeinde
verzorgen op hun beurt ook
regelmatig een dienst.
Samen met de kosters, lectoren, collectanten en alle andere
vrijwilligers proberen we in
Breskens een vitale geloofsgemeenschap in stand te houden
waar mensen kunnen vieren in
een bijzondere omgeving.
Adrie de Lobel

I co o n
G e n o o t s c h a p Si n t Jaco b

Op 3 februari hebben een
20- tal mensen deelgenomen
aan het begin van een estafette die het Genootschap van
Sint Jacob organiseerde.
Om 10.00 uur was er een ontvangst in de H. Johannes de
Doperkerk in Sluis.
Eerst was er koffie en een
welkomstwoordje van Lies
Wondergem, voorzitster van
de regio Zeeland van het genootschap.
Daarna gaf Marlies van Damme
wat uitleg over de historie en
bouw van de kerk in Sluis en
hoe de parochie op dit ogenblik ingedeeld is en werkt.
Iedereen kreeg een speciaal
paspoort met een stempel van
het Genootschap en van de
parochie H. Andreas. Om half
elf werd er op pad gegaan. De
tocht ging via het Belfort, het
St Janskerkhof en de kleine
wallen naar de paspolder en

dan naar Retranchement.
Daar liepen we via de wallen
naar het kerkje in Retranchement.
In de kerk stond de koffie met
koek klaar, verzorgd door Peter
de Koning.
Na het nuttigen van ons lunchpakket gaf Jan Vercouteren
uitleg over het ontstaan van
Retranchement en Terhofstede.
Daarna gingen we met hem
over de andere wallen op weg
en hij gaf nog wat uitleg. Helaas begon het flink te regenen
en te hagelen.
Om kwart voor drie arriveerde
we doornat bij Sanders de
Pauw voor een afsluitende
koffie. We hadden in totaal 14
km gewandeld. Maar het was
een mooie ervaring met veel
verschillende mensen.
Elke zaterdag wordt er een
andere tocht gelopen, ook
vanuit Brabant en Limburg.
Halverwege de route komen
ze samen en zo komen ze uiteindelijk op 25 juli in de Sint
Jacobiparochie in Friesland
aan. Interesse: kijk dan op Santiago.nl. Indien je 100 km meegelopen hebt krijg je ook een
certificaat.
Marlies van Damme

Oostburg-Groede is de icoon
De heer Leen Becu is voor
overhandigd aan vertegenvelen in onze streek geen onwoordigers van de H. Eligiusbekende. Zie bijvoorbeeld het
kerk.
“Dagboek van een waterbouMet de ondertekening van
wer 1944-1986”. Hij is geboren
een schenkingsakte hebben
in Cadzand in 1918 en wordt
secretaris Guus Langeraert en
binnenkort 100 jaar! Als hobby
PKC voorzitter Nico Peterse de
heeft hij zich onder andere
icoon op woensdag 7 maart jl.
toegelegd op schilderkunst
in ontvangst genomen in het
en uit interesse zich verdiept
bijzijn van pastor Ignace D’hert
in de kunst van oude iconen.
en PKC lid Henriëtte Remijn.
Onlangs vervaardigde hij een
Maria icoon in klassiek RussiEr wordt nog bekeken hoe en
sche stijl. Hij besloot deze aan
tegenwoordigers van het Pa- waar deze icoon een waardig
te bieden aan de Eligiuskerk.
In een bijeenkomst met ver- rochiebestuur en van de PKC plekje te geven.

