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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					

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.

” E v e n m i n d e r e n vo o r ee n a n d e r “
Va s t e n ac t i e 2016
Dat was het thema van de Vastenactie
dit jaar. De Vastenactie steunt met de
opbrengst dit jaar Caritasorganisatie
Socadido in Oeganda. Oeganda is een
van de armste landen in de wereld. In
het Teso district lijden mensen honger.
Dit is een arm, achtergebleven gebied,
waar mensen afhankelijk zijn van de
landbouw. Door het extreme klimaat
zijn de opbrengsten van het land echter
veel te laag.
Met onze steun en hulp kunnen ze
landbouw- en irrigatietechnieken leren
zodat mensen in hun onderhoud kunnen voorzien.
De Vastenactie komt op voor mensen ver
weg die gebukt gaan onder armoede en
onrechtvaardigheid. Dit doen wij omdat
wij ervan overtuigd zijn dat ieder mens
geliefd en waardevol is en recht heeft op
een menswaardig bestaan.
We hebben gehoor gegeven aan deze
oproep om de Vastenactie te steunen.
Samen hebben we ’t mooie bedrag van
€ 3.950,00 opgebracht.
Wij willen u hartelijk bedanken voor uw
inzet en enthousiasme gedurende de afgelopen campagne.
Er werden vastenzakjes rondgebracht
en opgehaald, paaseitjes verkocht,
doosjes gevuld, met name de kinderen
van de basisschool in Groede hebben dit
jaar weer bijzonder hun best gedaan en
veel paaseitjes verkocht, en vanzelfspre-

PRO G RAMMA 2016 AARD E N BURG - B E D E VAARTSTAD

kend alle basisscholen uit onze regio
heel erg bedankt voor jullie inzet, fijn
dat jullie willen meedoen. Regionaal is
er ’n korenmiddag georganiseerd en er
werden speciale vieringen gehouden en
collectes.
Er is veel tijd en energie besteed aan de
Vastenactie 2016.
Wij danken iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan dit
resultaat, en hopelijk willen jullie ons
volgend jaar ook weer ondersteunen.
Zonder al deze hulp is dit niet mogelijk!!!
Namens al deze mensen in Oeganda

Hartelijk Dank
Caritasbestuur Parochie H. Andreas
West Zeeuws Vlaanderen

• Donderdag 23 juni Geleide stadswandeling
Heilige Maria Hemelvaart-kerk. Verzamelen op
het Kerkplein (Weststraat 80) om 14.00 uur
met bezoek aan de Heilige Maria Hemelvaartkerk. Vertrek vanaf het Kaaiplein om 14.00 uur. • Donderdag 28 juli Geleide rondleiding in de
• Zaterdag 25 juni Rommelmarkt te AardenHeilige Maria Hemelvaart-kerk. Verzamelen op
burg. De werkgroep zal boeken en spullen verhet Kerkplein (Weststraat 80) om 14.00 uur
kopen ten behoeve van haar activiteiten in het • Donderdag 11 augustus Geleide rondleiding
in de Heilige Maria Hemelvaart-kerk. Verzamekader van Aardenburg-Bedevaartstad. Helpers
zijn van harte welkom om eens een paar uurtjes
len op het Kerkplein (Weststraat 80) om 14.00
het kraam te bemensen. (zie eerder in het prouur
gramma)
• Zaterdag 13 augustus Openluchtmis b.g.v.
• Donderdag 14 juli Geleide rondleiding in de
feestdag Heilige Maria Hemelvaart 19.00 uur.
M.m.v. Gemengd Koor Sint Cecilia Maria Hemelvaart is de patrones van de geloofsgemeenschappen van Aardenburg en Eede.
• Zondag 14 augustus 5e Fietstocht langs Kapelletjes Thema is: ‘Wat kapellen vertellen’. Dit
jaar verkennen we op de fiets het gebied van
Oostkerke en Damme. Verzamelen en vertrek
om 12.30 uur op het Pastoor Willy Martensplein.

N i e u w K e r k H o fH ek

Op de foto hierboven het nieuwe hekwerk op de r.k.
begraafplaats van Hoofdplaat aan de WestLangeWeg.
Het vorige hek - het dateerde uit 1885 - was echt aan
vervanging toe, Door de inzet van een groep van vrijwilligers ligt deze dodenakker er goed verzorgd bij.
Hulde aan deze mensen!!!
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Pastoor Wiertz 25 jaar priester
Het is een bijzonder jaar. Twee priesters van het bisdom Breda vieren dat zij 25 jaar geleden de priesterwijding mochten ontvangen.
Beiden gewijd door bisschop Ernst. Thaddy de Deckere viert dit in
september in de kerk van Terneuzen. Wiel Wiertz, die op 20 juli 1991
priester werd gewijd, viert dit op woensdag 20 juli om 15.00 uur in
de basiliek van Hulst. Daarna vindt een feestelijke ontmoeting plaats
in en rond de pastorie van Hulst voor allen, die gast willen zijn vanwege dit jubileum.
We vragen aan Wiel Wiertz om terug te blikken. Priester worden,
was dat een lang gekoesterd verlangen?
“Vanaf een gegeven moment natuurlijk wel”, zegt hij. Hij vertelt verder dat hij altijd zeer betrokken was bij kerk en parochie, maar altijd
ook wist wat hij niet wilde worden: pastoor. Priesters waren niet
onbekend in de familie. Toen hij werd gewijd, was hijzelf de zesde
priester aan vaderskant! En zoals dat gaat, wat je niet wilt komt toch
op je pad. Studerend in Leiden en de kerk en het parochieleven nooit
loslatend, in combinatie met intensieve gesprekken over geloven
en kerk met de protestante vrienden in Leiden, deed het verlangen
opkomen om zelf in de kerk te gaan werken. Uiteindelijk werd dat
het verlangen priester te worden gewijd, omdat: “Wat ik wilde was
Christus present stellen en dat kan ten volle in de sacramenten, als
priester”. Aldus toog hij naar Breda, naar bisschop Ernst. En toen ging
het snel. Wiel Wiertz geeft aan dat hij nog steeds dankbaar is voor
de wijze waarop hij eerst in het bisdom Breda door de verantwoordelijken en vervolgens in de parochies van de regio Halsteren, waar
hij zou gaan werken, werd ontvangen.
De priesterwijding was een groot feest. De ochtend na de priesterwijding ‘mogen ervaren’ dat er niets veranderd is, behalve alles, was
een grote geruststelling. Vanaf dat moment was het zoals het nog
steeds is: Wiel Wiertz is en voelt zich ten volle priester.
Een hele weg gegaan, met vele collega’s, met heel velen die ‘vrijwilligers’ worden genoemd, met al die velen die hun talenten aanbieden
aan kerk- en parochie-zijn, met allen die hij in pastorale contacten
mocht ontmoeten, alsook in verbondenheid met vier bisschoppen,
tot op de dag van vandaag met vreugde en voldoening.
Nu in Zeeuws-Vlaanderen te mogen wonen en werken, verbonden
met de gelovigen uit drie parochies en ook te mogen werken in directe verbondenheid met bisschop Liesen, is een grote vreugde. Het
is alles bij elkaar een hele opdracht. Nu mogen stilstaan bij het feit
dat hij al 25 jaar als priester mag leven en werken is wat hem met
blijdschap vervult. Wiel Wiertz geeft aan dat hij dit graag doet op
een ‘wijze die bij hem past’, dankbaar jegens God en de mensen, met
velen, ongedwongen en feestelijk.
Van harte bent u uitgenodigd de datum van 20 juli in uw agenda te
noteren. Eerst de viering om 15.00 uur in de basiliek, waarna hij u
allen feestelijk wil ontvangen in en rond de pastorie van Hulst. Ook
de inwendige mens zal niet vergeten worden.
Tot slot de gedachte op het herinneringsprentje bij gelegenheid

van zijn wijding: “Ver weg van U is het geen leven. Zonder U zijn,
is niemand zijn”.
Pastoor Wiertz, beste Wiel, van harte gefeliciteerd! Van harte wensen wij u vele goede priesterjaren toe met en te midden van ons allen
in Zeeuws-Vlaanderen. Goede jaren als priester van het bisdom van
Breda! Want van u weten wij: het bisdom is uw ‘thuis’.
Beste mensen,
ongetwijfeld ziet u dat ook nog, de pracht van het Zeeuws-Vlaamse
landschap. Zeker in het volle voorjaar, in de opgang naar de zomer,
wanneer de zon met regelmaat over het landschap, over onze huizen
en over ons allen mag stralen, is dit land aan alle kanten een lust voor
het oog. Rijden van Oost naar West en weer terug, en nog weer eens,
zoals ik dat veelvuldig doe, dat is absoluut geen last.
Ons landje is, zoals we zelf zo graag zeggen, ‘een landje apart’. Veel
te weinig gekend door de ‘rest’ van Nederland, die hier meestal niet
of maar heel af en toe komt. Een stukje Nederland met een rijke
geschiedenis. Een geschiedenis die volop terug te vinden is in het
landschap en haar bewoners. Een geschiedenis die door oorlogen
en conflicten getekend is. Een geschiedenis die steeds weer andere
groepen mensen heeft binnen gebracht en zo onze bevolking heeft
doen worden tot wat het op dit moment is.
Prima toch. Zo leven we met elkaar.
De laatste tijd is de wereld groter geworden. We weten wereldwijd
alles, in ieder geval toch heel erg veel, van elkaar. Oorlog en strijd,
haat en geweld, maar ook rijkdom en voorspoed, het wordt van
elkaar geweten. Mensen trekken naar Europa, naar ons land. Met
grote inspanning. Met gevaar voor eigen leven. Soms zelfs het leven
latend. Heel velen komen naar Europa. Hoe moet het allemaal? We
weten het niet. Wij, die denken alles te weten, we weten het gewoon
niet.
Nieuwe mensen in onze omgeving, gekomen van ver, zonder huis
of haard, soms met vreselijke herinneringen, soms als gezin incompleet, soms helemaal alleen, zijn er opeens. En niet alleen bij ons,
maar overal in Nederland, in Europa. Alleen in Duitsland al meer dan
€ 1.000.000. Er is opeens van alles te doen en te regelen. En overal
is er tegenstand en weerstand. Natuurlijk, maar toch niet hier, niet
bij ons, want....
Onlangs hoorde ik zeggen wat me in het hart raakte. Zo vanzelfsprekend. We kunnen van alles doen en geven. Dat is allemaal mooi.
Maar we gaan altijd weer terug naar ons eigen huis, ons eigen gezin,
onze eigen omgeving. Waar de nieuwe mensen in onze omgeving
behoefte aan hebben, echt naar snakken, dat is de vriendschap.
Natuurlijk, dacht ik toen, zo simpel is het. Het gewone, vanzelfsprekende contact. De gewone dingen van het leven hier en met ons
kunnen doen. Niet alleen maar vluchtig contact hebben maar ook
bouwen aan solide verbinding en vriendschap.
Natuurlijk kun je dat niet forceren. Vriendschap kun je nooit forceren.

Maar ik hoop dat u de nuance die ik probeer binnen te brengen kunt
‘pakken’.
Hoe ieder van ons en wij samen met al de nieuwe mensen in onze
omgeving om kunnen gaan is echt een hele uitdaging. En ook hoe
we met en over hen praten. En hoe dichtbij elkaar we kunnen komen.
Het is allemaal niet gemakkelijk. Maar door de liefde voorop te stellen en vanuit de liefde te leven kunnen we een heel eind komen. En
met elkaar samenlevend schrijven wij nu dat stukje van een nieuwe
periode in onze geschiedenis. En die geschiedenis vertellen ze dan
weer over 50 jaar in ons ‘landje apart’. Niets nieuws onder de zon.
Pastoor Wiel Wiertz

KOOR DE WESTENWIND VIERDE
45 -JARIG JUBILEUM

Op zondag 15 mei (1e Pinksterdag) vierde het koor de Westenwind uit Breskens haar 45 jarig jubileum tijdens een oecumenische dienst in de H. Barbarakerk te Breskens.
Opgericht in 1971 als Jongerenkoor Breskens door pastoor
Omèr Gielliet en hoofdonderwijzer Fonny Maas werd het
koor, met hun moderne muziek en teksten, al gauw een begrip in de regio.
Tot zelfs in Vlaanderen toe werden er diensten opgeluisterd
met hun zang en hun muziek.
In zijn slotwoord memoreerde dirigent Adrie de Lobel de
verdiensten van de in 2003 overleden medeoprichter en
dirigent Fonny Maas en van de in 2010 overleden Arnold de
Ruijsscher die ruim 35 jaar de organist van het koor was.
Hij vertelde over de moeizame zoektocht naar een nieuwe
begeleider die uiteindelijk werd gevonden in Hanneke Terreehorst.
Als dank voor haar inzet ontving Hanneke een mooi boeketje bloemen.
Ook Thea Maas, echtgenote van oprichter Fonny Maas, ontving een bloemetje voor haar 45 jarig lidmaatschap van het
koor.
Tot slot ontvingen alle koorleden een roos voor hun trouwe
opkomst tijdens de repetities en de diensten.
Hierna sprak Guus Langeraert, secretaris van het parochiebestuur van de Parochie H. Andreas lovende woorden uit
aan het adres van het koor.
Hij roemde de inzet en de betrokkenheid van het koor bij
het opluisteren van diensten doorheen heel de parochie en
ook daarbuiten.
Als dank daarvoor overhandigde hij namens het parochiebestuur een symbolische enveloppe met inhoudt aan Adrie
de Lobel, als bijdrage in de feestelijkheden.
Na de dienst genoten de koorleden en hun partners van een
High Tea.

