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VOOR INFORMATIE GRAAG CONTACT OPNEMEN MET HET SECRETARIAAT VAN HET PASTORAAL CENTRUM WEST ZEEUWS-VLAANDEREN 
ADRES: ST. ELIGIUSPLEIN 17, 4501 CS  OOSTBURG    TEL: 0117-453374   FAX: 0117-451833   E-MAIL: ANDREAS-wzvl@kpnmail.nl 

LITURGIEROOSTER       REGIO WEST ZEEUWS –VLAANDEREN       NOVEMBER 2013 
 2 EN 3 

ALLERHEILIGEN 
ALLERZIELEN 

9 EN 10 
 

16 EN 17 23 EN 24 
 

AARDENBURG 9.15 
‘S ZONDAGS 

LITURGIEGROEP 
10.00U 

--- F. V. GEYT I. D’HERT 

SLUIS 10.45 
‘S ZONDAGS 

LITURGIEGROEP 
 

F. V. GEYT --- I. D’HERT 

OOSTBURG 10.45 
‘S ZONDAGS 

N. PETERSE --- F. V. GEYT LITURGIEGROEP 

SCHOONDIJKE 9.15 
‘S ZONDAGS 

N. PETERSE F. V. GEYT --- LITURGIEGROEP 
 

BRESKENS 9.15 
‘S ZONDAGS 

A. DE KRIJGER LITURGIEGROEP A. DE KRIJGER --- 

BIERVLIET 19.00 
‘S ZATERDAGS 

--- LITURGIEGROEP A. DE KRIJGER I. D’HERT 

HOOFDPLAAT 17.00 
‘S ZATERDAGS 

A. DE KRIJGER --- F. V. GEYT --- 

IJZENDIJKE 10.45 
‘S ZONDAGS 

A. DE KRIJGER LITURGIEGROEP A. DE KRIJGER --- 

 

WEER EEN PARELTJE UIT
ONZE PAROCHIE

De kapel van Onze Lieve Vrouw van de Za-
terdag aan de Schoolstraat te Hoodplaat.

Het interieur van de Hoofdplaatse kapel. Laten 
we er zuinig op zijn. Hulde aan hen die deze 
kapel verzorgen.

De kapel werd in 1953 gebouwd in 
de tuin van de pastorie als een uiting 
van dankbaarheid voor het feit dat er 
in Hoofdplaat geen slachtoffers geval-
len zijn als gevolg van de Watersnood-
Ramp van zaterdag 1 februari 1953. De 
grote promoter voor de bouw van deze 
kapel was Pastoor Deenen. Pastoor 
Deenen ligt begraven op het r.k. kerk-
hof te Hoofplaat.

Het laatste bulletin van de ParochieKern Aar-
denburg opende met het volgende citaat uit 
Katholiek Nederland van 20 september j.l.: 
“Na Williamson, de misbruikschandalen en 
Vatileaks leek het gedaan met de reputatie 
van de katholieke kerk. De manier waarop 
Paus Franciscus opnieuw een Blijde Bood-
schap weet te verkondigen en tegelijkertijd 
intern schoon schip aan het maken is doet 
denken aan de opdracht van die andere 
Fransciscus: “Bouw mijn Kerk weer op.” Die 
andere Franciscus (Sint Franciscus)  bouwde 
kort nadat hij in 1205 in het kerkje van San 
Damiano in een visioen de opdracht “Fran-
ciscus, ga en herstel mijn huis“ had gekregen 
dat kerkje weer letterlijk op. Paus Franciscus 
hoeft dat niet te doen met stenen, maar met 
vertrouwen te wekken en hoop te geven. 
Wie de nationale  en internationale pers 
gevolgd heeft, heeft daarin over een aantal 
acties kunnen lezen die concreet maken hoe 
onze nieuwe paus vorm geeft aan de kerk 
weer opbouwen. 
De paus accepteerde  van een  Italiaanse 
priester een  20 jaar oude witte Renault 4  
met 300.000 km op de teller. De auto werd 

de paus aangeboden ter vervanging van de 
dure limousines waar men in Vaticaanstad 
gebruik van maakt. Naar verluidt waren de 
pauselijke bodyguards danig in de war toen 
Franciscus de sleutels van de R4 aannam en 
wegreed!!!
In kranten is de tekst van ‘n telefoonge-
sprek gepubliceerd dat de paus voerde met 
een jongeman die hem een brief schreef. 
De paus belde de briefschrijver op, omdat 
hij  die brief zo mooi, zo eenvoudig vond. 
Paus Franciscus noemt zoiets  een daad van 
“vruchtbaarheid”.
Via @ Pontifex (Twitter) “strooit” de Paus tek-
sten van vruchtbaarheid uit.
            
Op 17 september j.l. vond er een gesprek 
plaats tussen leden van onze  Parochie-
KernCommissies, het CaritasBestuur en het 
Bestuur van de H. AndreasParochie. Daar 
werden heel wat “stenen“ besproken die 
onze parochie vorm moeten geven. (Stenen 
van ‘t kerkje van San Damiano!!!)
’n Paar voorbeelden: de ledenadministratie 
optimaliseren, begrotingen/financiële (on)
mogelijkheden voor 2014 in kaart brengen, 

een werkgroep KerkBalans opzetten, een 
gebouwennota opstellen (Wanneer sluiten 
we welke kerk en wat doen we met de geslo-
ten kerken? Wat doen we met de “inhoud“ 
van de te sluiten kerkgebouwen?), een 
werkgroep/redactieraad AndreasKatern op 
zetten, een adequate website uitbouwen, 
beheersen van  energiekosten en nog veel 
meer. Denkt u - door u in te zetten voor één 
van deze aandachtspunten - dat u uw steen-
tje kunt bijdragen aan de (verdere) uitbouw 
van onze parochie, meldt u dan via het se-
cretariaat. (Tel. 0117-453374 of via e-mail: 
andreas-wzvl@kpnmail.nl) 
Onze parochie bouwen we samen. Bouwt 
u mee!!!

 

Paus ontvangt de witte Renault 4.

  D E  K E R K  O PBO UW E N ,  O NZ E  PAR O CH I E  ( V E R D E R)  U I T-/O PBO UW E N

12 november, om 20.00 uur. In het 
Pastoraal Centrum te Oostburg. ‘Pel-
grimeren langs de Sint Olavsleden’ 
(Noorwegen) door Guus Langeraert 
en pastor Frans van Geyt.

14 november, om 19.30 uur. In de 
Doopsgezinde Vermaning in Aarden-
burg de film ‘Stellet licht’, een verhaal 
over dilemma’s in de liefde. 
Ds. Marijn Vermet.

21 november om 19.30 uur. In het 
Zwingebouw in Cadzand de film ‘Die 
Salzmänner von Tibet’, een documen-
taire met beelden van een verbijs-
terend landschap en een imposante 
cultuur. Ds. Irma Nietveld.

28 november, om 20.00 uur. Oecume-
nische gespreksavond met als thema 
‘Mijn ziel is stil. Naar de spiritualiteit 
van de stilte’ in het Pastoraal Centrum 
te Oostburg. Pastor Ignace D’hert, ds. 
John Bijman en ds. Irma Nietveld.

2, 9 en 16 december om 19.30 uur.  
Leeskring ‘Redt hen die geen verweer 
hebben’. Bespreking van het ‘pamflet’ 
met een visioen van een rechtvaardige 
samenleving. Inleider is Nico Peterse. 

11 december. Van 14.00 tot 16.00 uur.  
In het Pastoraal Centrum ‘Omgaan 
met verlies’ door de pastores Frans 
van Geyt en Alexandra de Krijger. Ove-

rige bijeenkomsten op 8 en 22 januari 
2014.

12 december, om 20.00 uur. Tweede 
Oecumenische Gespreksavond  (Zie 
voor info onder 28 november hierbo-
ven) in de Protestantse kerk (De Peper-
busse) te Sint Kruis.

Aanmelden voor deelname aan deze 
activiteiten via het Pastoraal Centrum 
(ma t/m vr tussen 9.00 en 12.00 uur). 
Tel. (0117) 453374 of e-mail: andreas-
wzvl@kpnmail.nl of via de betreffende 
dominee.

V O R M I N G S A A N B O D  V A N U I T  D E  K E R K E N
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TOEDIENING HEILIG DOOPSEL
Als laatste doopdatum in 2013 staat 15 decem-
ber genoteerd. Dan kan het H. Doopsel om 
12.30 uur toegediend worden in resp. de ker-
ken van Aardenburg, Biervliet en Schoondijke. 
De voorbereidingsavond is op woensdag 13 
november a.s. in de Eligiuszaal van het Pasto-
raal Centrum, Eligiusplein 17 in Oostburg. Aan-
melding van dopelingen uiterlijk drie dagen 
voor de voorbereidingsavond via het secre-
tariaat van het Pastoraal Centrum op ma t/m 
vr tussen 9.00 en 12.00 uur. Tel. 0117-453374 of 
e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl

Vormsel 2014
Aan de leerlingen die dit schooljaar in groep 8 
zitten, zal/kan het sacrament van het H. Vorm-
sel worden toegediend. Dit sacrament, een 
teken van kracht en sterkte voor de toekomst, 
wordt gegeven in het jaar dat de kinderen de 
basisschool afronden en op de drempel staan 
voor een nieuwe school en omgeving.
De kinderen komen 4 keer bij elkaar als voor-
bereiding op het H. Vormsel. 
We gebruiken hiervoor o.a. het zoekboekje 
voor het H. Vormsel
‘Spiek de speurneushoorn’.

De voorbereidingsmiddagen vinden plaats op 
dinsdagmiddag, tijdens schooltijd. Per regio 
zijn er 3 voorbereidingsmiddagen; de vierde  
voorbereidingsmiddag is voor alle regio’s 
samen op de vrijdagmiddag voor de vormsel-
viering.
De vormselviering zal dit schooljaar plaatsvin-
den op zaterdag 22 februari 2014.
De opgaveformulieren zijn aan de leerlingen 
van groep 8 via school verstrekt. Mocht u geen 
formulier hebben ontvangen, dan kunt u dit 
opvragen via het secretariaat van de Andreas-
parochie: e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl of 
(0117) 453374 (tussen 9.00 en 12.00 uur).
Hier kunt u ook terecht voor meer informatie 
omtrent het vormsel.

PAROCHIE-BIJDRAGE / KERK-BIJDRAGE
Binnenkort ontvangen onze parochianen in-
formatie / of ze hebben die al ontvangen als 
ze dit lezen, over de afronding van de actie 
KerkBalans 2013. We hopen dat u “goede“ 
aandacht aan die informatie zult schenken. 
Mocht u geen informatie ontvangen m.b.t. 
de actie KerkBalans 2013 en er wel prijs op 
stellen, dan kunt u dat melden via ‘t secre-
tariaat van de Andreasparochie: e-mail: 
andreas-wzvl@kpnmail.nl (of 0117) 453374 
(tussen 9.00 en 12.00 uur).

OECUMENE....... IN SINT KRUIS
De oecumenische kerkdienst op 14 juli jl. 
in de feesttent bij gelegenheid van de Sint 
Kruise kermis werd bijgewoond door 230 
personen. De collecte t.b.v. Jantje Beton 
bracht € 365,- op. Geweldig!
OECUMENE.............. IN OOSTBURG

Geweldig was ook de OecumenischeVredes-
Viering als onderdeel van het EenhoornFes-
tival in een tent op de Markt in Oostburg. 
Eigenlijk begon de viering in Cadzand bij 
de VredesVlam. Deze VredesVlam werd in 
estafette-vorm maar Oostburg gebracht. De 
vlam werd ontvangen bij het 4-mei-monu-
ment naast het gemeentehuis in Oostburg. 
Vandaar ging het naar een overvolle tent 
voor een krachtige VredesViering. Met het 
oplaten van vele tientallen ballonen werd 
deze inspirerende viering afgesloten.

KOORCONTACTDAG ZEELAND 
Op zaterdag 9 november a.s organiseert het 
koorkringbestuur de jaarlijkse Contactdag 
Zeeland.
De dag gaat door in de H. Willibrordus- 
basiliek, Steenstraat 2 te Hulst.
Onder leiding van Jan Schuurmans en met 
medewerking van organist Marcel Mangnus 
gaan we samen liederen instuderen met als 
thema:
“Laudate é benedicete mi sigore” - zingen 
met sint Franciscus.
Tijdens de studiedag is er aandacht voor 
stemvorming, stemgebruik en articulatie.
De dag wordt om 15.00 uur besloten met 
een eucharistieviering met vicaris Verbeek 
als voorganger. Iedereen is van harte wel-
kom . 
Meer info bij Ronald van Quekelberge, se-
cretaris van het KoorKringBestuur. (Per brief: 
Contactdag Zeeland, Mgr. de Backerestraat 
5, 4529 GR Eede. 
E-mail: contactdag.zeeland@skynet.be

ALLERZIELEN
Op zondag 3 november vieren wij Allerzie-
len in onze kerk te Sluis. Tijdens deze dienst 
gedenken wij onze dierbare overledenen. Er 
zullen passende teksten zijn, momenten van 
stilte met een kleine lichtceremonie en het 
uitreiken van de gedachteniskruisjes.
Het gedachteniskruisje: Om de gedachtenis 

aan onze dierbare overledenen levendig te 
houden en als herinnering aan de dag dat 
we hen voor het laatst in ons midden moch-
ten hebben, is er voor ieder van hen een 
kruisje neergehangen in onze parochiekerk, 
met daarop hun naam.
Het is al jaren een goed gebruik om tijdens 
de Allerzielendienst de gedachteniskruisjes 
uit te reiken aan de nabestaanden van de in 
onze parochie overledenen van het afgelo-
pen jaar. De nabestaanden ontvangen via 
onze ParochieKern een uitnodiging om deel 
te nemen aan deze viering.
De Allerzielendienst is een gedenken van 
álle overledenen, een ieder is dan ook uitge-
nodigd om deel te nemen aan deze viering, 
ter herinnering aan dierbare gestorvenen: 
Zondag 3 november, 10.45 uur in onze paro-
chiekerk te Sluis.
(Voor AllerzielenVieringen in de andere ker-
ken verwijzen we u naar het liturgierooster 
van november 2013. U vindt het linksonder 
in dit katern.)
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LITURGIEROOSTER       REGIO WEST ZEEUWS –VLAANDEREN       DECEMBER 2013 
 30 EN 1  

1E ZONDAG  
VAN DE ADVENT 

7 EN 8 
2E ZONDAG  

VAN DE ADVENT

14 EN 15 
3E ZONDAG  

VAN DE ADVENT

21 EN 22 
4E ZONDAG  

VAN DE ADVENT  
 

24-25-26 
KERSTMIS 

28 EN 29 
1E ZONDAG  

NA KERSTMIS 

AARDENBURG  
9.15 

‘S ZONDAGS 

LITURGIEGROEP 
10.00 U 

--- F. V. GEYT ---   
PKC ZUID- VIERING. 

A. DE KRIJGER 
SLUIS 

10.45 UUR 
 
 

PKC’S SCHOONDIJKE  
EN OOSTBURG/ 

GROEDE - 
VIERING . 

A. DE KRIJGER 
SCHOONDIJKE 

9.15 UUR 
 

 
 

PKC NOORD- 
VIERING. 

A. DE KRIJGER 
BIERVLIET 
19.00 UUR 

 
 

    

SLUIS 
10.45 

 ‘S ZONDAGS 

 
LITURGIEGROEP 

 
A. DE 

KRIJGER 

 
--- 

 
F. V.GEYT 

ZIE  
KERST-

ROOSTER 
IN HET 

OOSTBURG  
 10.45 

‘S ZONDAGS 

N. PETERSE --- I. D’HERT LITURGIE- 
GROEP 

VOLGENDE 
ANDREAS-
KATERN. 

SCHOONDIJKE  
9.15 

‘S ZONDAGS 

 
N.PETERSE 

 
A.DE KRIJGER

 
--- 

 
LITURGIE- 

GROEP 

 

IJZENDIJKE  10.45
‘S ZONDAGS 

 
F. V. GEYT 

 
LITURGIE-

GROEP 

 
F. V. GEYT 

 
----- 

ZIE  
KERST-

ROOSTER 
BRESKENS   

9.15 
‘S ZONDAGS 

F. V. GEYT LITURGIE-
GROEP 

OEC. VIERING 
 RK KERK 

 I. D’HERT 

---  

IN HET 
VOLGENDE 

BIERVLIET  
 19.00 

‘S ZATERDAGS 

--- LITURGIE-
GROEP 

F. V. GEYT F. V. GEYT  

ANDREAS-
KATERN. 

HOOFDPLAAT 
17.00 

‘S ZATERDAGS 

F. V. GEYT --- --- F. V. GEYT  

 

Voor informatie graag contact 
opnemen met het secretariaat 

van de H. Andreas parochie West-
Zeeuws-Vlaanderen.

Adres: St. Eligiusplein 17,
4501 CS  Oostburg
tel: (0117) 453374

e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl

HULP GEVRAAGD!!!

De kerst-pakketten-actie 2012 was een groot succes.
We hebben samen ruim 350 kerstpakketten “gevuld”.
Dat betekent voor ons ’n stimulans om door te gaan.
Dit jaar willen we weer veel mensen blij maken met een kerstpak-
ket. Heel veel mensen krijgen een kerstpakket aangeboden via 
hun werk, maar als je niet kunt werken of geen werk hebt, val je 
buiten de boot. Daarom willen wij weer de uitdaging aangaan om 
velen een kerstpakket te bezorgen, maar dat kunnen we zeker niet 
alleen. Vorig jaar zijn we bijzonder goed geholpen door kerken, 
scholen en particulieren. Er was zelfs een gulle gever, die goed 
was voor 100 pakketten. 

Hulp van bedrijven e.d. zijn ook bijzonder welkom. Iedereen kan 
zich bij ons melden. Wij zorgen dat de lege dozen met een bood-
schappenbriefje bij u komen. Zo hopen we weer velen van onze 
doelgroep te kunnen verassen met een kerstpakket!
 
Namens de werkgroep
Kerstpakketten West Zeeuws Vlaanderen
 
*  Marlies de Smet: tel: 0117-453993, 
 e-mail: Mdesmet@zeelandnet.nl
*  Pietje Simpelaar: tel: 0117-453503, 
 e-mail: pytsje@zeelandnet.nl
*  Trees Cammaert: tel: 0117-401535,
 e-mail: cammaerth@zeelandnet.nl


