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Maria-zoektocht dus…
Op de foto-collage vind je dus tien 
genummerde Maria-voorstellin-
gen, op Groot-Oudenburg in kerk, 
kapel, straat- of gevelbeeld, langs 
veldwegel. Neem je parochieblad-
knipsel mee of haal ’n zoektocht-
blaadje in de O.-L.-Vrouwekerk. ’n 

Eigen antwoordblad is ook goed, 
met je naam/familie en adres. Zoek 
en vind… tussen 29 april en 29 mei 
(vr Pinksteren). Post je antwoor-
den ter Pastorie, natuurlijk kan 
niet beter ‘Maria-straat 1.’ (De O.-
L.-Vrouwekerk heeft geen postbus.)

Drie vragen, over elk van de tien:
1. Op welke parochie (deelge-
meente) van Oudenburg is deze 
Maria te vinden?
2. In welk kerkgebouw, kapelletje, 
straat, boerderij, locatie … vond 
je deze?

3. Heeft deze O.-L.-Vrouw hier 
’n speciale titel, uitbeelding, of 
link met de eigenaar of bewoners 
nabij? Bvb.: -Moeder en Kind./ 
O.-L.-Vrouw v. Lourdes/ O.-L.-
Vr.- van ’t Pomptje/ van ’t kapel-
letje van Boer Trotsaert fictieve 

voorbeelden. (vraag 3 als schifting 
bedoeld)
We bedenken zeker ’n eervolle vermelding 
(met foto) in Kerk en Leven en andere be-
loning, Eerste- en Troostprijzen. Maar 
doe het eerst uit sportief plezier en ‘voor 
de Moeder Gods, Maria’. VEEL SUCCES.

PAROCHIENIEUWS

Om uit te knippen en te hanteren op zoektocht.

GROOT-OUDENBURG
FERM (oud- KVLV) 
OUDENBURG
jammer, jammer, jammer!
Het coronavirus, en alle maatre-
gelen die daarom genomen wor-
den gooien heel onze program-
matie om. Daarom hebben wij als 
bestuur beslist om de activiteiten 
die gepland waren in mei en juni 
af te lassen. Onze eigen omgeving 

is nu tijdelijk het veiligste plekje. 
Het gaat dus om:
* Het stil moment bij de visserska-
pel op maandag 04/05
* de dagfietstocht op dinsdag 
26/05
* brei-, praat- en spelcafé op don-
derdag 28/05 en donderdag 25/06
* zomerfeest op dinsdag 16/06
We houden jullie natuurlijk 

verder op de hoogte mochten er 
nog wijzigingen zijn. Hopelijk 
krijgen we de loop van de zomer 
al wat meer vrijheid, en kunnen 
we eind augustus weer op een 
veilige manier starten met onze 
ochtendfietstocht met picknick.
Hou jullie verder gezond en wel, 
en draag zorg voor elkaar, en hou 
het veilig! je Ferm-bestuur.

RODE KRUIS 
Bloedgevendoetleven.be
Woensdag 27 mei 2020, OC De 
Zuidpoort (Maurits Gijsseling-
zaal) 16:30 u tot 20:00u (ook vrij-
dagavond 22 mei)

WESTKERKE
APPLAUDISSEREN OM 20 U. 
MET ORGANIST BJÖRN
DANK, LEVE onze ZORGERS!
Onze Organist (Westkerke) is dan wel 
zijn kerkewerk kwijt (tijdelijk technisch 
werkloos heet dat). Maar musiceren doet 
hij verder. Synchroon met de avondklok-
ken en het handgeklap van 20.00 u. In 
alle sympathie met nog vele Coronamu-
sicanten. Dank ook St.-Cecilia-Harmonie 
vrienden. Björn vormt met zijn drie doch-
ters telkens dit “Quartet”, en vaak met 
buren nog ruimer. De organist is ook geen 
koster, om van zover elke avond aan het 
klokkentouw te komen trekken. Maar wij 
verlangen wel naar zijn terugkeer.

Vanuit de N.S.B.  en heemkring 
“OOST OVER DE WAERE” 
zijn we op zoek naar dagboeken en 
verhalen over het plaatselijke leven 
onder de bezetter tijdens deze periode. 
Heb je ergens nog gegevens, afschriften 
of foto’s van toen, we scannen alles 
en bezorgen de gegevens terug. Graag 
contact opnemen met: Dirk Jonckheere, 
Gistelsesteenweg 84. 8460 Westkerke. 
Tel: 059/267566.

Musicerenden, als Zorg- applaus in Coronatijd.

WACHTDIENSTEN
Dokters
Bij afwezigheid
Of dringende hulp: 1733

Apotheek
Wachtdienst
Tel: 0900 10500
Of web.apotheek.be

Wit Gele Kruis
Wachtdienst. Tel. 050 34 13 33

Teledienst
Praten is de eerste stap
Tel.106

www.facebook.com/ 
KerkenLeven

kerk & leven
op


