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p a r o c h i e

H. a n d r e a s

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.

Andreasviering

In het vorige Andreaskatern hebt u het verslag kunnen lezen van de lezing door Leo Fijen. Deze lezing
was de opstap naar de feestelijke eucharistieviering
op zondag 27 november naar aanleiding van de
feestdag van de patroonheilige van onze parochie,
de heilige Andreas. Het pastoraal team ging voor in
de viering in de Oostburgse heilige Eligiuskerk. Medewerking verleende een projectkoor met zangers en
zangeressen uit heel onze parochie onderleiding van
het Oostburgse koor. De lectoren kwamen ook uit de
verschillende geloofsgemeenschappen. Op deze manier zijn we dan ook verzameld als één grote parochie.
Aan het einde van de viering hebben we afscheid ge-

nomen van Nico Peterse als lid van het pastoraal team.
Toen Nico benoemd werd door bisschop Muskens was
er sprake van enkele uren per week als gekwalificeerd
vrijwilliger bij het pastoraal team. In de loop der jaren
zijn dan echter enkele uren per dag geworden. Nico
blijft zich nog als vrijwilliger inzetten voor de geloofsgemeenschap in Oostburg. Na de viering was er in de
Eligiuszaal gelegenheid tot ontmoeting en gaf pastoor Wiertz uitleg over het nieuwe pastoraal plan en
het daarin verwerkte gebouwenplan. De samenkomst
werd besloten met een eenvoudige, maar gezellige
maaltijd.

Va n d e B e s t u u r s Ta fe l
Voor ons pastorale team is de voorbije periode extra
druk geweest mede door de vele extra vieringen
rondom Kerst en de Jaarwisseling. Op bestuurlijk
terrein was het daarentegen een zeer rustige periode waarover weinig nieuws te melden is. Er staat
ons echter weer heel wat te wachten m.n. rondom
de toekomst van onze kerkgebouwen en het opstarten van de actie Kerkbalans 2017. Voor onze penningmeester komt daar nog bij het boekjaar 2016

afsluiten en daaruit conclusies trekken voor 2017.
Uw parochiebestuur dankt alle mensen die op welke
manier dan ook een bijdrage geleverd hebben aan
het reilen en zeilen van onze parochie in het afgelopen jaar en natuurlijk rekenen we weer op uw inzet
in 2017.

afscheid Kinderkoor in sfeervolle
kerstgezinsnachtviering
Op kerstavond was er traditiegetrouw in de Eligiuskerk een kerstgezinsnachtviering verzorgd door de
werkgroep gezinsviering met medewerking van het
kinderkoor van de Sint Bavoschool en het combo. Helaas was dit de laatste keer na bijna 45 jaar, dat het kinderkoor een viering verzorgde in de Eligiuskerk. Er zijn
in de afgelopen tijd steeds minder kinderen gekomen
om te zingen, waardoor Juf Ellen en de andere begeleiders van het kinderkoor en de werkgroep gezinsviering een pijnlijk besluit hebben moeten nemen;
dat het niet meer verantwoord was om nog verder te
gaan.
In een volle Eligiuskerk en met veel leuke en sfeervolle
kerstliederen werd een laatste kerstgezinsnachtviering door het kinderkoor verzorgd. Daarnaast waren
er veel kinderen betrokken bij het lezen en vertellen
van de gebeden en verhalen in deze viering.
Terecht was er voor het kinderkoor aan het eind van
de viering een dankbaar applaus voor de jarenlange
inzet tijdens alle vieringen, waarin zij hebben gezongen. Voor de leiding was er een bloemetje als dank
voor hun inzet.
Daarna was er voor alle volwassenen een glaasje glühwein en voor de kinderen een lekkere beker warme
chocolademelk, waarna iedereen tevreden en met
een fijn kerstgevoel huiswaarts kon keren.

Laatste kerstviering
in IJzendijke

Na de opnames van Omroep Zeeland toen in onze
IJzendijkse kerk de kerststal werd opgebouwd, u
kunt de uitzending nog bekijken op internet (http://
www.omroepzeeland.nl/nieuws/2016-12-21/1072661/
voor-laatste-keer-kerststal-opbouwen-video#.WG4IjIWcEiQ), vierden we daar op kerstavond de laatste
We onderstrepen de wens met de allesomvattende kerstviering in de kerk. De beide koren van deze gewens: Voor ieder ’n ZALIG 2017.
loofsgemeenschap, het Gemengd Koor en Ritmisch
Koor Emmanuel, verzorgden de muzikale bijdrage aan
de viering onder leiding van Ronald van Quekelberge
en begeleiding op het orgel door Rink Dieleman. Misschien kwam het door de extra publiciteit in de pers,
maar het was dit jaar toch drukker dan voorgaande
jaren. Ondanks de op komst zijnde sluiting van de
kerk, was het een zeer sfeervolle en mooie viering.
Voorganger in de viering was pater Ignace D’hert.
Door het vieren van de geboorte van Jezus moeten
we beseffen dat er nieuw leven mogelijk is. Ook voor
de geloofsgemeenschap die eind deze maand haar
kerkgebouw zal sluiten. Maar de gemeenschap zal
dan verder gaan en vieren in de Mauritskerk. De laatste en afsluitende viering was op 29 januari jl. In het
volgende Andreaskatern zult u daar meer over lezen.
De eerste viering in de Mauritskerk is op zondag 12
februari om 10.45 uur. Voorganger in de viering is pastor Alexandra de Krijger en medewerking verlenen de
beide koren. Iedereen, ook van buiten de geloofsgemeenschap, zijn van harte uitgenodigd om hierbij
aanwezig te zijn.

