Rondje West, 23 oktober 2017

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					
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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.

A l s d e ko r t e dag e n ko m e n . . . E e n m i j m e r i n g b i j A l l e r z i e l e n
Als de dagen verkorten, en nachten langer worden, trekken mensen, door herfstbladeren heen, naar het kerkhof
met chrysanten en kaarsen om graven te kleuren en te
verlichten als uiting van liefde en genegenheid die niet
eindigen bij de dood. Hoewel de overledenen letterlijk
uit het zicht verdwenen zijn, blijft ons innerlijk hen zien
in gedachten en herinneringen. We bladeren door ons
geheugen of door een fotoboek om te zien hoe het was
toen de doden nog onder ons waren. Er is het verlangen
om zicht te houden op de overledenen.
Een manier waarop dat tot uiting komt bij de korte dagen
van begin november is Allerzielen. De doden herdenken.

Hun lichaam mag dan gestorven zijn, maar hun ziel, wie zij
waren, hun persoonlijkheid, leeft voort in de mensen die
nog denken aan hen, met verdriet en vertedering.
Daarom gaan mensen naar het kerkhof, zoals de dichter
Jean Pierre Rawie: “Een herfstdag tegen Allerzielen; het
was niet anders dan het was; de zon, de bladeren die vielen, het hek, de zerken en het gras.“
Daarom komen mensen samen in een kerk; zingen liederen, noemen namen; steken kaarsen aan; nemen een houten kruisje met de naam van hun geliefde mee naar huis.
Allerzielen is een kostbare traditie omdat het vorm geeft
aan een verbondenheid die verder reikt dan het aardse

Kerkbal ans
De Actie Kerkbalans 2017 heeft medio augustus van
dit jaar al € 81.150,- opgebracht.
Ik wil graag iedereen die hier een bijdrage aan heeft
gegeven heel erg bedanken.
De Actie Kerkbalans voor dit jaar is bijna voltooid.
Er is nog € 34.650,= nodig om ons streefbedrag
te behalen. Wilt u ons bij de start van het nieuwe
werkjaar steunen met een - zo mogelijk extra gift? Uiteraard waarderen wij uw eventuele eer-

W e l ko m e n A fs c h e i d
va n e e n m i s d i e n a a r

In IJzendijke hebben we nog steeds een misdienaar.
Links Stefan Doens, hij is 2,5 jaar misdienaar geweest
en stopt nu.
Rechts de nieuwe misdienaar Josephine Wijffels. Zij is
per 1 augustus begonnen en mocht samen met Stefan
haar eerste mis dienen met kapelaan Sacha Steijaert.
We hopen haar nog een tijdje te mogen zien tijdens de
diensten als misdienaar en wensen haar veel succes!
Namens de geloofsgemeenschap IJzendijke

dere bijdrage aan de actie Kerkbalans ten zeerste.
Parochianen die dit jaar nog geen bijdrage gestort
hebben, kunnen deze brief wellicht als herinnering
zien.
Parochianen die reeds een bedrag gestort hebben
zeggen we nadrukkelijk dank voor de bijdrage die we
van hen reeds mochten ontvangen.
Het richtbedrag voor een parochiebijdrage in 2017 is
€ 116,=. Met meer zijn we blij, maar ook minder weten
we te waarderen.
Onze Parochie H. Andreas is een plek van geloof, hoop
en liefde. Dankzij uw bijdrage, groot of klein, kunnen
we die boodschap uitdragen en kunnen we mensen
verwelkomen in onze kerkgebouwen. Zo zijn we mensen in onze parochie nabij in goede dagen en in tijden
van verdriet.
U kunt uw bijdrage overmaken naar: NL23 RABO 0168
4281 13 t.n.v. Parochie H. Andreas.
Door uw bijdrage - financieel, maar ook bijvoorbeeld
als vrijwilliger - kunnen we onze idealen van geloof,
hoop en liefde vormgeven in het leven van alledag.
Zo is de Parochie H. Andreas in West-Zeeuws-Vlaanderen een parochie om trots op te zijn.
Namens het bestuur van de Parochie H. Andreas van
West-Zeeuws-Vlaanderen,
Wiel Wiertz, pastoor

leven. Binnen dat bredere perspectief willen we niet vergeten al de mensen die ons dierbaar geweest zijn. Daarom
noemen we namen, hardop of in stilte, en kleuren de kerkhoven van al de bloemen. In een tijd dat de korte dagen
komen. Want er is liefde die sterker is dan de dood en er is
de hoop dat in het licht van God de gestorvene voort mag
leven, in een verte voorbij onze ogen.
Frans van Geyt

Co n c e r t
Zeeuws-Vlaams Kamerkoor concerteert. Op zondag
29 oktober zal het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor in de
H. Eligiuskerk te Oostburg haar traditioneel Najaarsconcert verzorgen.
Aanvang: 16.00 uur. Hoofdwerk is het Requiem van de
Engelse componist John Rutter (Londen, 1945). Daarnaast zullen onder meer enkele werken van Henry
Purcell (1659-1695) worden uitgevoerd. Veertig stemmen van eigen bodem en een instrumentaal ensemble onder leiding van Marcel van Westen bezorgen
u een aangename zondagmiddag. Kaarten via www.
zeeuwsvlaamskamerkoor.nl voor € 16,= en 1 uur voor
aanvang aan de kerk voor € 17,50, inclusief de receptie
na afloop.

G e n t 19 -11
In onze vorige editie van het Andreaskatern heeft u
kunnen lezen over de uitstap naar Gent waar Ignace
D’hert ook werkzaam is. We starten de dag met een
eucharistieviering om 10.30 uur, aansluitend drinken
we koffie en nuttigen we een eenvoudige maaltijd. De
invulling van het middagprogramma hangt nog af van
het aantal deelnemers. Bij voldoende aanmeldingen
zal er gekeken worden om met een bus naar Gent te
rijden.
U kunt zich aanmelden bij het secretariaat van het
pastoraal centrum; T: (0117) 453374 of via e-mail:
andreas-wzvl@kpnmail.nl.

