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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.

Andreaskruis
In de hal van de Grote
Kerk van Groede staat
een grafsteen die men
heeft gevonden bij
het opgraven van de
overblijfselen van het
verdronken dorpje Nieuwerkerke. De grafsteen
heeft het graf bedekt
van ene Coster Janszoon die stierf op 22 februari 1471. Midden op
de linkerzijde staat een
familie-wapen met een
Andreaskruis met vijf rozen.
Het dorpje Nieuwerkerke verdween voorgoed door de
inundaties in het begin van de 17e eeuw. Meer informatie
over deze grafsteen is te vinden op een infobordje naast de
steen.

De Paaskaars in de
Mauritskerk van IJzendijke
De Paaskaars symboliseert in de katholieke én
in de protestante liturgie
het licht van de verrezen
Christus. In IJzendijke in de
Mauritskerk symboliseert
de Paaskaars de goede
samenwerking tussen de
katholieke en de protestante gemeenschap die bij
toerbeurt hun vieringen
houden in de Mauritskerk.
Men heeft besloten om dezelfde Paaskaars te gebruiken; het ene jaar koopt de

Dankwoord Familie Bisschop Ernst
“De overweldigende belangstelling na het overlijden van
mgr. H. Ernst in de vorm van e-mails, kaarten, brieven, gesprekken en artikelen in de media heeft onze familie ontroerd. Wij willen u daarvoor bedanken.”
Dit laat mw. Claar Spierdijk namens de familie van mgr. Ernst

weten. “Dat hij niet alleen voor zijn familie, maar ook voor
mensen in zijn bisdom en daarbuiten van betekenis heeft
kunnen zijn, maakt ons gelukkig.”
De tekst op het bidprentje m.b.t. de begrafenis van Bisschop
Ernst luidde:

protestante gemeenschap de kaars; het andere jaar schaft door de bisschop van Den Bosch tot priester gewijd.
de katholieke gemeenschap de kaars aan. Voorwaar ’n mooi Zondag 25 juni ging hij voor in de eucharistieviering met
pastoor Wiel Wiertz in de H. Eligiuskerk te Oostburg. Aanteken van samenwerking, eensgezindheid en oecumene.
sluitend was er gelegenheid tot ontmoeting in de Eligiuszaal waar vele bekenden Sacha begroetten.
We hopen dat we Jan Jaap en Sacha nog vaak mogen beTwee jonge priesters met
groeten om in onze parochie de Eucharistie met ons te
“roots“ in onze parochie
komen vieren.
Jan Jaap van Peperstraten - uit Breskens - werd priester
gewijd in de Kathedrale Basiliek van Sint Bavo in Haarlem
op 21 mei 2016 en is als kapelaan benoemd in de parochies
Waterdrager, het laatste
van Heemstede. Pastor Jan-Jaap van Peperstraten ging
boek van Pastoor Gielliet
o.a. al voor in onze parochie in de presentatieviering van
de kinderen die zich voorbereidden op hun Eerste Heilige Samen met Ton Bakker heeft Pastoor Gielliet het boek WaCommunie.
terdrager samengesteld.
Sacha Steijaert - uit Hoofdplaat - werd op 10 juni jl. De combinatie van de krachtige beeldtaal van Omèrs beelden en de inspirerende teksten - ook van Omèr - vertegenwoordigen een waardige afscheidsgroet van Omèr aan de
vele mensen die hem bewonderden. Ton Bakker heeft prima
werk geleverd om samen met Omèr dit gedachterijke boek
te redigeren. Het uitgeven van dit boek heeft Omèr niet
meer mogen meemaken. Hij heeft de drukproef meegenomen in zijn kist.

Van de bestuurstafel
Zorgen om de door het ontslag van Alexandra ontstane
vacature in overleg met het bisdom Breda in te vullen. Gesprekken met de makelaar en mogelijke kopers over onze
gebouwen. Zorg om de spullen uit de gesloten kerken een
goede bestemming te geven en nog een aantal wat kleinere
zaken zijn de aandachtspunten van uw Parochiebestuur
deze periode.

