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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.

V i e r e n i n I Jz e n d i j k e
29 januari 2017 ……. 12 februari 2017
Data die bouwstenen zouden kunnen vormen voor het - ooit - te schrijven boekje “Geloven in IJzendijke”. 29 januari 2017; afscheid nemen - in
een druk bezochte en tot in de puntjes verzorgde viering - van de O.L.
Vrouw ten Hemelopneming Kerk aan de Koninginnestraat.
Voor de vele aanwezigen waren er momenten vol emotie; herinneringen
aan droevige en mooie gebeurtenissen die in deze prachtige kerk gevierd
werden. De Paaskaars werd gedoofd ten teken dat het op deze plaats
“gedaan“ is. Uit de gesprekken na de viering bleek evenwel dat het licht
alleen maar fysiek is uitgedaan. Men sprak niet alleen over toen, maar
ook over straks: vieren in de Mauritskerk aan de Kerkstraat.

Va s t e n ac t i e 2017

In de vastentijd houdt de Parochiële Caritas de Vastenactie voor een project in de Derde wereld. Dit jaar wordt niet aangesloten bij de landelijke
actie, maar is met toestemming van het parochiebestuur en bisdom gekozen voor een project van de Stichting SAKO (Steun aan Kinderen Overzee) in Bangladesh. Deze stichting, die geworteld is in onze regio, zet zich
in voor (technisch) onderwijs aan kinderen en jongvolwassenen. U moet
dan denken aan basis-scholen voor de onderbouw voor kinderen tussen
4 en 8 jaar; basisscholen voor de boven-bouw voor kinderen tussen 8 en
12 jaar en scholen voor speciaal onderwijs voor straatkinderen tussen 4
en 12 jaar, maar ook een technische school voor jongens en meisjes tussen 14 en 20 jaar. In Bangladesh is het leren van een vak en vervolgens
met je eigen verdiende salaris een gezin kunnen onderhouden en iets
bijdragen aan de gemeenschap van levensbelang. Daarom heeft SAKO
samen met anderen het Maria Vocational Training Center (VTC) opgericht en ondersteunt dit financieel. Het VTC is een VMBO school waar
jongeren worden opgeleid tot elektricien, monteur, lasser of om te kunnen werken in de kledingindustrie. Het VTC is gestart in 2013 en is bestemd voor iedereen, ongeacht achtergrond of geloof. Sindsdien hebben
meer dan 300 leerlingen een vakdiploma gehaald. Scholen in Nederland

de vele aandachtspunten, vele vrijwilligers staken hun handen uit de
mouwen om te zorgen dat er waardig gevierd kon worden en dat is mede
door de inzet van Pastor De Krijger prima gelukt. Veel van de aanwezigen
zullen vaak langs de kerk gelopen, gewandeld, gefietst of gereden zijn of
soms tijdens een of andere activiteit een bezoekje aan het kerkgebouw
gebracht hebben,maar nu …op deze zondag zijn ze samen gekomen om
hier te vieren en hun geloof te belijden. Tijdens het napraten onder het
genot van een kopje koffie hoorde men vele positieve en hoopvolle reacties. Reacties die de basis vormen om zich als katholieke gemeenschap
in IJzendijke te blijven manifesteren of zoals iemand laatst opmerkte:
12 februari 2017; de dag waar velen naar uit hebben gekeken en die door “Ook in ’n niet katholiek kerkgebouw kan ik mijn geloof vieren”.
velen ook weer tot in de puntjes was voorbereid. Het Bestuur van de ’n Mooie reactie die hoop geeft voor ’n goede toekomst voor de r.-k. geMauritskerk en het Parochiebestuur bespraken samen met vrijwilligers loofsgemeenschap van IJzendijke.

worden gesubsidieerd door de overheid. Dit beleid staat de regering van
Bangladesh ook voor ogen, wat betekent dat de overheid de loonkosten
van leraren op scholen als het VTC wil overnemen. Wanneer het VTC in
het overheidsprogramma zal zijn opgenomen, is het voortbestaan van
de school zeker gesteld en is de steun van SAKO niet meer nodig. Er is
echter nu nog een tekort aan geld. Het VTC is pas in 2018 of 2019 aan
de beurt om door de overheid overgenomen te worden, op voorwaarde
dat het een goed lopende school is. Het budget van Stichting SAKO is
daarvoor niet toereikend. Het kost minimaal €15.000,-- om het VTC een
jaar te laten draaien. Dat is een heel bedrag, maar in vergelijking met
Nederland is dat niet veel. De Nederlandse regering geeft jaarlijks circa
€ 7.800,= uit aan één leerling in het voortgezet onderwijs. De kosten van
twee Nederlandse scholieren zijn dus gelijk aan het jaarbudget van het
VTC, met een instroom van 90 leerlingen per jaar.
Voor het voortbestaan van de school is een bedrag van € 30.000,-- nodig.
Via donaties is al €15.000,= beschikbaar. SAKO wil alles in het werk stellen om de resterende € 15.000,-- bijeen te brengen, maar kan dit niet
alleen. Daarom heeft de Parochiële Caritas dit project gekozen voor de
Vastenactie 2017. Als we samen de handen ineen slaan en de begroting
van het VTC rond kunnen krijgen voor de komende twee jaar, dan is het
voortbestaan verzekerd en kan het VTC op eigen kracht verder. De leerlingen kunnen dan hun vakdiploma halen. Met dat diploma kunnen zij
een baan vinden. Met het salaris kunnen zij een gezin onderhouden en
hun eigen kinderen naar school sturen. Het VTC is een belofte voor de
toekomst. De kinderen van Bangladesh hopen en rekenen op onze steun.
In een aantal kerken liggen vastenzakjes, waarin u uw bijdrage voor dit
project kunt doen. Vastenzakjes kunt u inleveren in een speciale bus in

Het liturgierooster
voor Pasen wordt
gepubliceerd in de
Paaseditie die op
10 april verschijnt.

de hal van het Pastoraal Centrum of in de brievenbus St. Eligiusplein 17.
Tijdens de vieringen van 2 april in Breskens en Oostburg zal ook aandacht
aan de Vastenactie worden besteed.
LET OP: zaterdagmiddag 1 april organiseert de Parochiële Caritas in de
Eligiuszaal en in de kerk te Oostburg vanaf 13.30 uur een actiemiddag
voor de Vastenactie. Tijdens deze parochie- en ontmoetingsmiddag treden enkele regionale koren op, is er een koffie- en taartbuffet en vindt
er een verloting plaats.

De H. Barbara in onze parochie
Op het eind van het artikeltje over de H. Barbarakerk in Breskens in een
vorige aflevering van ons Andreaskatern schreven we: “Maar waarom
het kerkje van Pastoor Gielliet de H. Barbara als patrones heeft gekregen
wist zelfs Omèr niet. Misschien heeft het toch iets te maken met dat risicovolle beroep van vele Bressianers: visser. ’t Zou kunnen. Wie heeft de
juiste verklaring? “ Een toelichting kregen we van Adrie de Lobel. Hij wist
ons te vertellen dat de naam herinnert aan het eerste katholieke kerkje
van Breskens dat gestaan moet hebben op de plaats waar nu de PKN kerk
aan de Dorpsstraat staat. De kerk die daar stond werd in 1944 tijdens het
bombardement van Breskens verwoest. Bij het opruimen van het puin
en de herbouw van de kerk kwam er een altaarsteen te voorschijn die
oorspronkelijk uit de oude Rooms Katholieke kerk kwam.
Deze altaarsteen werd aan de Rooms Katholieke gemeenschap van Breskens geschonken en kreeg een plaats in de (in 1950) nieuw gebouwde
Heilige Barbarakerk. Deze altaarsteen ligt nu op het podium in de huidige Barbarakerk. Adrie de Lobel maakte er onderstaande foto van.
De vraag blijft dan echter waarom men voor de naam Barbara gekozen heeft voor het eerste
kerkje. De vraag wordt
nog klemmender door het
feit dat zowel in de Aardenburgse Heilige Maria
Hemelvaart kerk als in
de Oostburgse kerk van
de H. Eligius beelden van
de H. Barbara staan. Wat
heeft onze parochie met
de H. Barbara? Voor zover
we weten hebben ook de
bedijkers en stichters van
het eerste kerkje - de monniken van “El Mare” - geen
verklaring achtergelaten.
Misschien dat we ooit nog
’n verklaring vinden.

