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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					

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.

K e r s tg e z i n s v i e r i n g “ E e n ko n i n k l i j k k e r s t fe e s t ”

u i t s ta p n a a r G e n t

Zondag 24 december om 19.30
uur in de Eligiuskerk te Oostburg.
Het is de werkgroep gezinsviering
wederom gelukt om een mooie
kerstviering te maken op kerstavond voor jong en oud.
De werkgroep heeft aan de kinderen van de basisscholen in Oostburg gevraagd, om deze avond te
komen meezingen, voor te lezen
en op allerlei verschillende manieren actief mee te doen aan de
viering. Voor hen is een mooi verhaal gevonden over prins, die een
kerstfeest wil organiseren voor de
gasten, die komen uit Drielanden
verderop. Hij gaat samen met de
koksmaat op zoek, wat hij allemaal
nodig heeft om het kerstverhaal
uit te beelden. Of het hem lukt?
Wij vragen u om dat te komen bekijken en te luisteren, naar wat de
kinderen hebben voorbereid voor
deze avond.
Daarnaast zal het oude, bekende
kerstverhaal natuurlijk worden
verteld en mogen kinderen samen
met voorganger dhr. N. Peterse het
kerstkind in de kerststal leggen. Dit
alles wordt afgewisseld met vele
mooie en bekende kerstliedjes, die
de kinderen hebben geleerd in de
voorbereiding samen met juf Ellen

Kerstmis
Kerstmis is het feest van de
hoop. In het duister van de
nacht zien we een klein lichtje.
Dat lichtje moet behoed worden, want als dat uitgaat lopen
we doelloos in het duister. Hoe
klein het ook is, we willen het
koesteren. Het is kwetsbaar als
een pasgeboren kind. Maar het
opent toekomst. Want rond dit
kind, komen mensen samen.
Ze willen het zien. Het kind
brengt mensen op de been. Er
verschijnt een glimlach op hun
gelaat. Het vertedert. Het kan
nog niets, maar het doet iets
met al die grote mensen die er
staan naar te kijken. Ze worden
er stil bij. Ze worden zachter.
Het doet ons even alle drukte
vergeten die de kerstsfeer
met zich mee brengt. Al dat

gedoe, de uiterlijke schijn, die
nerveuze sfeerschepping die
niet veel meer is dan gebakken
lucht. We hebben absoluut dit
moment van bezinning nodig,
dat ons terug brengt bij de
droom die we niet mogen opgeven. Hoe kwetsbaar die ook
is. “Alles van waarde is weerloos”, dichtte Lucebert, een van
de grootste Nederlandse dichters van de 20e eeuw. Het geldt
voor het gebeuren dat we in de
kerstnacht gedenken.
Laten we dan toch maar het
lichtje vertrouwen dat we in
deze nacht begroeten, van het
kind dat geboren wordt. En
hopen dat het in ons hart geboren mag worden.
Ignace D’hert

en het combo van het voormalige
kinderkoor.
U bent allen van harte welkom
vanaf 19.00 uur en de kinderen zullen vanaf 19.15 uur al enkele leuke,
bekende kerstliedjes zingen voorafgaand aan deze speciale kerstgezinsviering.
Na afloop van de viering is er, net
als voorgaande jaren, chocolade-

melk voor iedereen en een heerlijk
glaasje glühwein voor anderen, die
dat lusten.
Kortom het beloofd een kerstgezinsviering te worden voor jong
en oud, waar iedereen van harte
welkom is.
Werkgroep gezinsviering
Eligiuskerk, Oostburg.

