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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.

ca r n ava l A a r d e n bu r g
Carnaval is een katholiek feest.
Ook binnen onze parochie H.
Andreas hebben we een carnavalsbolwerk, te weten Uulehat;
Aardenburg waar onze parochiekern Heilige Maria Hemelvaart actief is.
Al meer dan 30 jaar wordt er op
de vooravond van carnaval een
gebedsdienst gehouden in de
r.-k. kerk. Deze dienst is ooit ontstaan als herdenkingsdienst voor
de overleden leden van de Aardenburgse Carnavals Stichting De
Nachtuuln. En tot op heden wordt
daar nog altijd bij stil gestaan.
Het thema van de gebedsdienst
die op de vooravond van Carnaval
in ons Uulehat gehouden wordt,
is nog niet bekend. Begin januari komt de voorbereidingsgroep
van deze dienst bijeen.
Dit jaar wordt er wederom een
tweeluik van diensten gemaakt.
Dat wil zeggen dat op Aswoensdag, de woensdag na Carnaval,
er ook een dienst plaatsvindt in

faren” o.l.v. Erwin Swimberghe.
In de Carnavalsgebedsdienst
wordt aan de hand van zeer toepasselijke teksten het thema
verwoord. De liturgiegroep van
de parochie Aardenburg bereidt
deze dienst altijd voor. Voorgangers zullen zijn: pastor Frans van
Geyt en Jeanine de Baere-Moens.
De dienst kan zich in een grote
belangstelling verheugen vanuit de bevolking (de kerk zit nagenoeg vol). Ook de Prinselijke
hoogheden en hun gehele gevolg bezoeken deze dienst.
De gebedsdienst op de vooravond van Carnaval in Uulehat
wordt gehouden op vrijdag 9
februari in de r.-k. kerk aan de
Weststraat te Aardenburg om
19.00 uur.
De dienst op Aswoensdag,
woensdag 14 februari, wordt gedeze r.-k. kerk. Deze dienst zal het Jongerenkoor Aardenburg evenals de Koninklijke Muziek- houden om 19.00 uur in dezelfde
voorgegaan worden door dezelf- haar medewerking verlenen, sociëteit “Aardenburgsche Fan- kerk.
de mensen die ook de openingsdienst van Carnaval verzorgen.
d oo p h e r d e n k i n g i n Schoo n d i j k e e n IJz e n d i j k e
Tevens zal ook op Aswoensdag

G e loo fs g e m e e n s cha p B i e r v l i e t
Iets minder dan drie jaar geleden
werd onze vertrouwde r.-k. kerk
aan de Noordstraat in Biervliet aan
de eredienst onttrokken, gesloten
voor vieringen.
Maar gelukkig hebben we als katholieke gemeenschap in Biervliet
een prima plek gevonden in de
PKN kerk aan de Kerkstraat. Daar
hebben we gemiddeld twee keer
per maand een dienst, meestal op
zaterdag avond.
Het is snel gegaan: een vijftien jaar
geleden van meerdere vieringen
per week naar nu een viering om
de twee weken.
Maar dat is door de meeste kerkgangers nu geaccepteerd en vaak
genoeg.
We hebben een actieve Liturgiegroep die iedere maand weer
in een mooie dienst voorgaan in
gebed en bezinning. En de andere
viering in de maand hebben we
een voorganger van het Pastoraal
team.
Een actieve koster die de diensten

voorbereid, begeleid en na afloop
weer alles keurig achterlaat.
Bijna alle vieringen worden muzikaal opgeluisterd door een koor,
om de beurt het Ritmisch koor Emmanuel en De Stemmige Maatjes
uit Biervliet waar ik zelf lid van ben.
De Stemmige Maatjes bestaan al
vele jaren, een enthousiaste groep
waarbij muziek maken en gezelligheid centraal staan.
Tegen het sluiten van de r.-k. kerk
zag ik op maar eerlijk gezegd was
de gewen tijd aan de diensten in
de PKN kerk heel kort, we zijn daar
zeer welkom ontvangen.
En doordat de PKN kerk kleiner is
zijn de vieringen intiemer geworden, de afstand tussen de kerkgangers is kleiner geworden.
De toekomst van de r.-k. geloofsgemeenschap is onzeker, maar ik
hoop dat we in Biervliet nog vele
jaren kunnen samen komen in de
PKN kerk.
Toine Mangnus

In onze parochie wordt meestal
om het jaar de dopelingen met
hun ouders van de afgelopen tijd
uitgenodigd om de viering met
doopherdenking bij te wonen.
In deze feestelijke viering wordt
stil gestaan bij het moment van
de doop en de ouders ontvangen
het doopschelpje dat bij de doop

in de vierplek is opgehangen.
In Schoondijke is de doopherdenking op 11 februari om 9.15 uur
in de H. Petrus Apostelkerk met
als voorganger mw. Ria Koops.
Muzikale ondersteuning door het
Dameskoor Schoondijke.
Op dezelfde dag in IJzendijke
wordt ook een doopherdenking

gevierd en wel om 10.45 uur in
de Mauritskerk met als voorganger pastor Frans van Geyt. Het
Ritmisch Koor Emmanuel luistert
de viering op. Deze viering is voor
heel pkc Noord; Breskens, Biervliet, Hoofdplaat en IJzendijke.
Van harte welkom bij deze vieringen!

