Rondje West, 14 aug ust us 2017

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					
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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.
De redactie wil deze aflevering van het Andreaskatern
in het teken laten staan van
Maria ten Hemelopneming.
De inmiddels gesloten kerken van Eede en IJzendijke
droegen de namen O.L.V.
Vrouw ten Hemelopneming.
De kerk van Aardenburg onze bedevaartskerk van
Onze Lieve Vrouw met de
inktpot - is ook toegewijd
aan Maria Hemelvaart.
Toch bijzonder dat men drie kerken in onze parochie toe-

M a r i a t e n H e m e lo p n e m i n g
wijdde aan Maria Hemelvaart. Wat daarvoor de motieven
zijn geweest zal wel nooit helemaal duidelijk worden. Is het
de wens geweest om meer te begrijpen van de wonderlijke gebeurtenis van het ten hemel opgenomen worden?
Is het puur een vorm van Mariaverering geweest en heeft
men gekozen voor een gebeurtenis uit het leven van Maria
die eeuwenlang tot de verbeelding heeft gesproken en de
inspiratie heeft gevormd voor meesterstukken in verschillende disciplines in de kunst? Op de Wikipedia-pagina over
Maria ten Hemelopneming staan maar liefst 8 afbeeldingen
van kunstwerken rondom Maria ten Hemelopneming.
Alle kunstwerken proberen het wonderlijke van die gebeurtenis uit te drukken. Het werk van Annibale Carracci uit de

16e eeuw brengt wellicht de gebeurtenis het dichtst bij de
menselijke aspecten: verbaasde, misschien zelfs (een beetje)
ongelovige apostelen. Op de Wikipedia-pagina worden vele
aspecten van het wonderlijke gebeuren besproken. Alleen
al uit de opsomming van de feiten van de viering van dit
jongste dogma uit onze kerk - Paus Pius XII kondigde het in
1950 af - blijkt het wonderlijke van deze gebeurtenis. Ook
in onze streken is het feest van Maria ten Hemelopneming
nadrukkelijk gevierd, al noemde met het veelal “alf oest“.
Omdat “alf oest“ in een landbouwstreek een mijlpaal was
tijdens de oogst en men even rust nodig had, heeft men er
wellicht voor gekozen om de RK kerken in Aardenburg, Eede
en IJzendijke op te dragen aan Maria Hemelvaart.
Guus Langeraert, secretaris ParochieBestuur

B l au w e z u s t e r s ko m e n n a a r o n z e pa r o c h i e
De parochiekern Zuid heeft vorig jaar haar eerste bindingsdag gehouden en in de evaluatie is afgesproken daar een
jaarlijkse terugkerende dag van te maken. Het is binnen
onze ene parochie heel belangrijk dat we als geloofsgemeenschappen naar elkaar toegroeien en de ene parochie
uitdragen en omarmen. De bindingsdag gaat dit jaar door
op zaterdag 9 september in de heilige Johannes de Doperkerk in Sluis. De parochiekerncommissie heeft de Blauwe
zusters (de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará) uit Luxemburg uitgenodigd. In hun klooster zijn liturgische spullen uit de gesloten kerken van Eede en Hoofdplaat

in gebruik. In het klooster verblijven contemplatieve (teruggetrokken zusters die zich richten op een leven van gebed,
stilte en boete) en apostolische zusters (zusters die zich missionair inzetten voor hun omgeving). In de woonwijk waar
het klooster staat zetten de apostolische zusters zetten zich
in voor de catechese voor Eerste Communicanten en vormelingen.
We nodigen iedere belangstellende van harte uit om zaterdag 9 september aanwezig te zijn. Rond de klok van 14.00
uur staat de koffie en thee klaar. Daarna zullen de zusters
zich voorstellen, hoe zij staan in de huidige wereld en zich

inzetten op parochieel vlak. We zullen tussendoor samen
met de zusters in verschillende talen liederen zingen. Ook
is er gelegenheid om persoonlijk in gesprek te gaan met de
zusters. Om 17.00 uur sluiten we de middag af met de vespers met medewerking van het Ritmisch Koor Emmanuel.
Iedereen is van harte welkom.
Wilt u meer weten over de orde van de Blauwe zusters dan
kunt u kijken op hun website: http://www.ssvmne.org/nl/.

T e n t d i e n s t 27- 8
Van vrijdag 25 t/m
zondag 27 augustus
staat Oostburg weer in
het teken van het Eenhoornfestival. Een jaarlijks terugkerend feest,
dat door zijn programmering er voor wil zorgen dat er voor iedere generatie, van
heel jong tot heel oud, woonachtig in en buiten Oostburg van
alles te beleven is. Zie voor het programma www. eenhoornfes
tival.nl.
Al jarenlang is een vast onderdeel van dit programma een
oecumenische kerkdienst op zondagmorgen in de festivaltent verzorgd door de kerken in Oostburg via de Werkgroep
Oecumene. Zondag 27 augustus om 10.00 uur een feestelijke bijeenkomst voor iedereen en voor jong en oud. MUZIEK! is thema en aanleiding - want heel de schepping zingt
Gods lof; de zon en de maan en de sterren in hun baan, de
bloemen op het veld, de stemmen van kinderen en instrumenten, en alle zang en samenzang. Gekozen werd voor
veel samenzang van bekende liederen uit de beide tradities,
ondersteund door een koor van vrijwilligers onder leiding
van Marleen Scheele . Koperblazers geven extra glans en instrumenten opgesomd in psalm 150 worden erbij gehaald.
Het wordt vrolijk en feestelijk - iedereen is welkom - breng
vooral de kinderen mee, voor hen is er ook muziek en een
speciaal programma. Na de viering is er ontmoeting en koffiedrinken in en rond de tent. WELKOM ZONDAG 27 AUGUSTUS OM 10.00 UUR IN DE FEESTTENT.
nb! die instrumenten van psalm 150 kun je elke dag zien in
de apsiskoepel van de H. Eligiuskerk in Oostburg!

