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DE HEER IS MIJN HERDER

De Heer is mijn herder, het
ontbreekt mij aan niets.Hij laat mij
rusten in groene weiden en voert mij
naar vredig water,hij geeft mij
kracht en leidt mij langs vellige
paden tot eer van zijn naam.Al gaat
mijn weg door een donker dal, ik
vrees geen gevaar, want u bent bij
mij, uw stok en uw staf, zij geven
mij moed.U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand, u zalft
mijn hoofd met olie, mijn beker
vloeit over.Geluk en genade volgen
mij alle dagen van mijn leven, ik
keer terug in het huis van de Heer
tot in lengte van dagen.

In de aanstellingsviering , 5 no-
vember laatstwas deze psalmde eer-
ste lezing.
Deze psalm , rijk van inhoud mag
ons inspireren om samen een ge-
loofsgemeenschaptevormen.
Hij gaf ook inspiratie om dit visueel
teduiden.
Zoals je op de foto kunt zien, wer-
den er schapen, van allerlei vorm ,
grote en kleine, samen gebracht bij
"de Bron van Leven",
"Bron van Leven", zichtbaar in de
nieuwe doopschalen, dichtbij de
paaskaars en het evangelieboek, in
de Sint-Martinus en Sint-Dionysi-
uskerk, waar we wekelijks eucha-
ristievieren.

Lezen we niet: "Hij voert mij naar vre-
dig water." Als gelovigen, die samen
willen komen bij Jezus,worden we,
zowel van kleine, heel kleine, gro-
te of mindere grote parochies in de
federatie Damme week na week uit-
genodigd, om samen te komen bij
"de bron van leven" en daar geïn-
spireerd door Jezus, samen eucha-
ristie tevieren.
Iedereen krijgt de kans om er bij te
horen. Dit vraagt een inspanning.
We moeten onze "eigen" kerk los-
laten en ons verplaatsen. We moe-
ten als het ware door een donker
dal van sombere gedachten,in de
aard van " Waarom niet meer in
mijn parochiekerk?" achter ons la-
ten en door "de groene weiden" die
ons landschap rijk is, aansluiten bij

gelijkgezinden.

We zijn niet alleen, niet onderweg,
nietbijaankomst.
Lezen we niet in deze psalm: "Hij
laat mij rusten in groene weiden en
voert mij naar vredig water, hij geeft mij
kracht en leidt mij langs vellige paden tot
eer van zijn naam."
De Vreugde om te weten dat je ver-
wacht wordt, waar ook mede gelovi-
gen van allerlei plaatsen naar toeko-
men, mede op zoek naar sterke ver-
bondenheid met de Heer en elkaar.
U nodigt mij aan tafel" geeft een
boost aan je inspanningen. Je laat
een vooroordeel achter en je komt
inveiligewateren.

Geluk en genade volgen mij alle da-
gen van mijn leven, ik keer terug in
het huis van de Heer tot in lengte
vandagen.
Eenmaal je de stapt gezet hebt, zal
je zelf ervaren dat dit uurtje samen
bidden, zingen, luisteren en delen,
je een nieuwe dynamiek geeft om
positief, geïnspireerd door die Je-
zus figuur, terug de wereld in te
stappen.
Dus waarom niet proberen. Je wordt
verwacht!
(André Maeghe)
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De boot van de Sint
Meevaren met de sint Op zondag 26 november 2017 worden alle kinderen van
Groot-Damme uitgenodigd om mee te varen met de Sint op de Damse Vaart.
Er zijn afvaarten voorzien om 14u, 14u30, 15u, 15u30 en 16u. De kinderen
mogen hun tekeningen aan de Sint afgeven en hun vragen en verlangens aan
de Sint meedelen. De kindjes varen gratis mee, de volwassenen betalen 3 euro.

NIEUWS VOOR MEER
OUDEJAARSAVONDFEEST
KANSARMEN EN MENSEN DIE
ONGEWILD ALLEEN ZIJN OP
OUDEJAARSAVOND
Ook dit jaar gaat opnieuw het tra-
ditionele Oudejaarsavondfeest voor
de kansarmen en alleenstaanden in
onze stad door in het college Sint-
Leo-Hemelsdaele aan de Potterierei
12 in Brugge.

Wie Oudejaarsavond niet alleen wil
vieren, is hartelijk welkom! De deu-
ren gaan open om 18.30 uur. De or-
ganisatie is in handen van de Lier-
gemeenschap i.s.m. C.A.W. Noord-
West-Vlaanderen, Dienst Diaconie
Bisdom Brugge en Ruddersstove.

Op het programma: een welkom met
aperitief, koud buffet met frietjes,
dessert met koffie in een warme en
hartelijke sfeer met niet te vergeten:
het aftellen naar middernacht!

Voor wie wil deelnemen: vooraf per-
soonlijk gaan inschrijven en beta-
len (volwassene = 7 euro, tot 12 j =
3 euro, tot 4 j = gratis) in “Open Ba-
lie” , Baliestraat 5 en dit van maan-
dag 18 tem vrijdag 22 dec van 10-12
uur en van 14-16 uur en op woens-
dag 27 dec van 10-12uur
Meer info via oudejaar@delier.be
Wens je mee te helpen als vrijwilli-
ger? zie website

ADVENTSOFFICIUM
Zondag 10 december om 16 uur in
de kerk van de Godelieveabdij in
de Boeveriestraat: Adventsofficium.
Het kathedraalkoor zingt het offici-
um; Bisschop Lode Aerts gaat voor
in deze dienst.

OUDERAVOND
VORMELINGEN, GROEP
MOERKERKE

Op donderdag 30 november worden
de ouders van de kandidaat vorme-
lingen, die graag volgend jaar het
sacrament van het vormsel wensen
te ontvangen (in de kerk van Moer-
kerke op 26 mei 2018 om 15 uur) ,om
20 uur in de Sint Ritakerk te Moer-
kerke / Den Hoorn verwacht
Daar waar kan worden de 12 jarigen
in schoolverband verwittigd. Heb
jij een kandidaat vormeling in je ge-
zin, kom dan zeker die avond eens
luisteren.

DAMME O.L.V.-HEMELVAART

KVLV
In ons historische Damme valt heel
wat te zien en te beleven. Stad-
huis, Sint-Janshospitaal, stadsves-
tingen en Onze-Lieve-Vrouwekerk
zijn alom bekend. Daarnaast komen
heel wat bezoekers naar de boeken-
winkeltjes en de vele horeca zaken.
Het lijkt wel of ze alles reeds we-
ten over Damme. Maar is dat wel
zo? Waar komen de straatnamen
Corneliestraat en Rabattestraat van-
daan en wie was Juliaan Opdedrin-
ck? Heeft de Slekstraat dan iets te
maken met een slak? Had Damme
indertijd ook een begijnhof, zoals
zoveel andere Vlaamse steden ?
Gids en stadskenner Dany Heyne-
man heeft met ons een afspraak
op zondag 3 december om 15
uur aan het standbeeld op de
markt. Hij geeft ons een antwoord
op deze en vele andere vragen tij-
dens een originele straatnamen-
wandeling in Damme.
Nadien gaan we samen deze namid-
dag afronden bij de plaatselijke ho-
reca. De uitnodigingen zijn onder-
tussen verdeeld en we verwachten
jullie inschrijving tegen uiter-
lijk 30 november as ! Opgelet :
max aantal personen is beperkt tot
25 personen, wie vlug inschrijft is
er bij

VIVENKAPELLE O.L.V.-
GEBOORTE

GELOVIG AFSCHEID
Op maandag 13 november namen
we in de uitvaart afscheid van Jozef
Provoost, zoon van wijlen Gustaaf
en Irma Provoost- Vermeersch. Hij
werd geboren te Moerkerke op 7 ok-
tober 1937 en is ingeslapen te Sijsele
op 5 november 2017. Langs deze weg
bieden we de familie onze christelij-
ke deelneming aan.

PAROCHIE
NIEUWS

Zaterdag 25 november
15:00 Sint-Martinus Sijsele: Doop van
Arthus Feys, zoon van Carmen Van
den Bossche en Tim Feys uit de
Veldstraat in Sijsele
17:00 Sint-Martinus Sijsele: St.-
Ceciliaviering opgeluisterd door
het St.-Martinuskoor, gezongen mis
voor Rosanne De Pauw en overleden
echtgenoot Roger Van Haverbeke,
alsook voor Maurice Lamote,
Simonne Neyt en overleden familie
Zondag 26 november
Hoogfeest Christus, Koning van het heelal
09:00 Sint-Martinus Sijsele:
Gezongen mis voor overleden
echtgenoot
10:30 Sint-Dionysius Moerkerke: St.-
Ceciliaviering opgeluisterd door
het koor DaMoRi, gezongen mis
voor leden en overleden leden van
OKRA-trefpunt Oostkerke, alsook
voor overleden echtgenote en
dochter, alsook voor Agnes Vande
Voorde, echtgenote van Hilaire
Cherlet en voor zoon Peter Cherlet en
overleden familie, alsook voor
Medard Lameire en Magdalena De
Bruyker, schoondochter Magda De
Naeghel en schoonzoon Henri Acke,
alsook voor Augusta en Prudent De
Lille en familie

Dinsdag 28 november
09:00 Sint-Martinus Sijsele:
Gezongen mis
Donderdag 30 november
09:00 Sint-Martinus Sijsele:
Gezongen mis
18:30 Sint-Rita Moerkerke:
Gezongen mis
20:00 Moerkerke: Info- en
inschrijvingsavond
vormselcatechese in kerk Sint-Rita
Moerkerke

Zaterdag 2 december
15:00 Sint-Dionysius Moerkerke:
Doop van Jenke Cottignie, dochter
van Dominique Van Simay en Jurgen
Cottignie uit Knokke-Heist
17:00 Sint-Martinus Sijsele:
Gezongen mis voor August
Vermeire, echtgenoot van Marie-José
Cornelis (vanwege de buren)
Zondag 3 december
1e zondag van de advent B
09:00 Sint-Martinus Sijsele:
Gezongen mis voor Antoon
Blomme, echtgenoot van Elvia
Vandevelde en overleden dochter
Ingrid, echtgenote van Patrick De
Brabander
10:30 Sint-Dionysius Moerkerke:
Gezongen mis voor Hector Janssens
en Madeleine Van Massenhove en
schoonzoon Edgard Verhelst
14:00 Sint-Dionysius Moerkerke:
Doop
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NUTTIGE INFO
Priester Pradip Smagge is te berei-
kenvia:
047371.12.01
email: info@groeneweiden.be
Hij zal wonen in de Vissersstraat
56,8340Moerkerke

Bij hem kan je terecht met je
vragen en voor aanvragen van mis-
intenties, aanvraag doop,uitvaart
enhuwelijk.
Persoonlijke tektsten van priester Pradip
(zijn preken, bezinningen, liedtektsten en
partituren) kan je vinden via: www.pries-
terpradip.be

DiakenAndréMaeghe
tel.050603971
andre.maeghe@myonline.be
Natienlaan27,8340Hoeke

ANDERE CONTACTPERSONEN,
AANSPREEKPUNTEN

Parochie Damme
Marc Vande Cavey, 050 50.09.28
(na 19 uur), marc.vande.cavey@tele-
net.be
Damse Vaart Zuid 23, 8340 Damme

Parochie Hoeke
Rita Van Dewalle, contactpersoon
tel.050603971
andre.maeghe@myonline.be
Natienlaan27,8340Hoeke

Parochie Lapscheure
Priester PradipSmagge,

Parochie Moerkerke
Priester PradipSmagge,

Parochie Sint Rita
Priester PradipSmagge,

Parochie Oostkerke
Anita Van Ammel, contactper-
soon
gsm0477267938
vanammel.anita@telenet.be

Braambeierhoekstraat 3, 8340 Oost-
kerke

Parochie Sijsele
Lieve Verniest, parochiesecretariaat
op werkdagen en zaterdag open van
9tot11uur,
donderdag, zaterdagnamiddag en
zondaggesloten
Dorpsstraat 114
8340Sijsele
tel.050350032
rosita.bleyaert@telenet.be

Vivenkapelle
AndréMaeghe,contactpersoon
tel.050603971
andre.maeghe@myonline.be
Natienlaan27,8340Hoeke
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Sint-Cecilia: het hoogfeest voor
muzikanten, organisten, dirigen-
ten en koren. In onze federatie mo-
gen we dankbaar zijn om zoveel in-
zetopmuzikaalvlak!

Zolangwijademhalen
scheptGij inonsdekracht
omzingendtevertalen
waartoewijzijngedacht:
elkaarzijnwijgegeven
totkleurensamenklank.
Delofzangomhetleven
geeftstemaanonzedank.

Al ismijnstemgebroken,
mijnademzonderkracht,
het liedopand're lippen
draagtmijdandoordenacht.
Doorademnoodbevangen
ofinverdrietverstild:
het liedvanUwverlangen
heeftmijaan't lichtgetild!

Hetdonkerkanverbleken
doorpsalmenindenacht.
Demurenkunnenvallen:
zingdanuitallemacht!
God, laathetnooitontbreken
aanhemelhooggezang,
waarvandewijsonstekent
dit lieve levenlang.

Onsliedwordtsteedsgedragen
doorvleugelsvandehoop.
Hetstijgtdeangstteboven
omlevendatverloopt.
Hetzingtvanvergezichten,
hetademtvanUwGeest.
Inonsgezangmaglichten
hetkomendbruiloftsfeest.

(melodie: Wales 1865 - Llangloffan,
tekst:SytzedeVries)

schilderij van Simon Vouet, 1626

Zingen is een zaak van harmonie
en gemeenschap. Het is ook een
geschonken toonhoogte: het lied
wordt ons in de mond gelegd. Als in
onze cultuur steeds minder wordt
gezongen, en het feest, de school en
de kroeg niet of nauwelijks nog de
geboorteplaatsen van het lied zijn,
is de taak van de kerk nog groter ge-
worden om dit erfgoed vast te hou-
den. Want als een mens zich zijn
vreugde niet meer uit kan zingen,
zich Gods liefde niet meer te bin-
nen kan zingen, heeft hij één van
zijn grootste uitingsvormen verlo-
ren. Wim ter Horst zei ooit 'Een
vorm van troost is - het meest hart-
verwarmende én hartverscheuren-
de spel dat mogelijk is - samen zin-
gen. Door te zingen over lief en
leed, vreugde en verdriet, gebor-
genheid en verlatenheid, kan men
het leedgevecht voeren op het ni-
veau waar het hoort. Het hymni-
sche is wijd genoeg om troostbie-
der en troostzoeker de hele werke-
lijkheid van het leed te doen omvat-
ten.' Hiermee is de bedoeling van
dit lied goed verwoord. Strofe 2 en 4
maken het lied van de gemeente tot
een dragende kracht van niet min-
der kaliber dan de voorbede. Stro-
fe 3 refereert aan Jozua 7, waar een
bres in de muren gezongen werd,
en ook aan Handelingen 20, waar
Paulus en Silas zich een uitweg uit
het donker zongen en deuren zich
openden. (bron:kerkliedwiki.nl)

Sint-Cecilia



Een abonnement voor 2018
op “KERK&Leven–uw paro-
chieblad” kost 38 euro.

Dit kan door storting/overschrij-
ving op rekeningnummer BE51
9792 4874 2862 van Federatie Dam-
me- Parochieblad, Vissersstraat 56,
8340Moerkerke.

Dit wordt wel dringend! Dus best
nietuitstellen!

Op het adreslabel van je parochieblad
staat boven jouw naam een nummer.
Dit nummer verwijst naar jouw abonne-
ment bij Kerk en Leven en begint met de
volgende cijfers 1255 gevolgd door nog 4
cijfers. Als je dit nummer (bvb. 12550101)
vermeldt in het vak ‘mededeling’ bij
je overschrijving dan kan er niets
meer fout lopen. Een kleine moei-
te die vaak veel opzoekwerk voor-
komt.

Heb je problemen met de beta-
ling? Maak dan gebruik van deze
tip: Neem deze bladzijde mee naar je
bankkantoor en vraag aan de loketbedien-
de om deze betaling in orde te brengen!
Zij doen deze extra service met de glimlach
voor jou! Alvast bedankt!

In de parochie Sijsele kan je voor een con-
tante betaling, indien nodig ook terecht
in het plaatselijke parochiesecretariaat.

Abonnement
Parochieblad
2018
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Dit jaar valt het Kerstfeest op een
maandag, dus onmiddellijk na de
vierde adventszondag en bijgevolg
is het een heel korte adventstijd.
Het risico is nog groter dan anders
dat de advent voorbij is voor we het
goed en wel beseffen. Te meer om-
dat onze samenleving weinig aan-
dacht heeft voor de christelijke be-
tekenis van de adventstijd. Alle aan-
dacht gaat naar de praktische voor-
bereiding van de eindejaarsfeesten.
Verlichting en muziek in de win-
kelstraten scheppen een bepaalde
sfeer, de etalages en de overvloedi-
ge reclamebladen doen hun best om
onze aandacht te richten op de ge-
schenken die we zeker moeten ko-
pen voor de feestdagen en op de re-
cepten die succes verzekeren. Toch
kan de advent voor een christen een
rijke en mooie tijd zijn. We berei-
den ons voor op het feest van de ge-
boorte van Jezus, op het feest van
de Menswording. God die liefde is
en om mensen geeft - zo zegt heel
de bijbel - is in alle nederigheid en
weerloos in onze mensengeschie-
denis gekomen opdat wij ten vol-
le zouden kunnen leven. Ieder jaar
mogen we ons daarover weer diep
en blij verwonderen en het feeste-
lijk vieren. Eigenlijk zouden we de
verhalen over dit geheim ieder jaar
weer moeten beluisteren en over-
wegen alsof het de eerste keer is dat

op weg naar Kerstmis

we ze vernemen. En ons dan zo
voorbereiden dat God ook in ons
geboren kan worden. Wanneer wij
ons echter niet voorbereiden op dit
feest en in ons hart geen ruim-
te en ontvankelijkheid scheppen,
ontgaat ons de diepe en blijde bete-
kenisvandit feest.

We zeggen zo vlug: advent is een
tijd van verwachten. Maar wat is
verwachten? En wat en wie ver-
wachten we in de advent? Een klas
schoolkinderen die op uitstap gaan
en opgewonden een treinwagon in-
nemen, verwachten duidelijk heel
veel van de uitstap. Jongeren die
naar een zomerfestival trekken ook.
En ook in de hal van de luchthaven
hangt een sfeer van verwachting.
Men kijkt hoopvol uit naar een in-
tense ervaring die deels bekend is
op basis van vroegere ervaringen
en ook nog onbekend. Onze dagen
zijn gevuld met kleine concrete ver-
wachtingen op korte termijn. Op
basis van het verleden gaan we er
van uit dat dit of dat zal gebeuren,
dat we als we zo of zo handelen,
we dit of dat zullen bereiken. En
we hebben ook verwachtingen op
langere termijn. We vatten studies
aan en we verwachten daarmee in-
teressant werk te kunnen vinden.
En soms zijn verwachtingen onre-
alistisch. Anderen die dat doorheb-

ben zeggen: ‘die zal bedrogen uit-
komen’. Er leven in ons ook die-
pe en sterke verlangens: gezien en
beluisterd en bemind worden; ‘de
ware liefde’ vinden, vrede ervaren
in onszelf en in een vredevolle en
rechtvaardige wereld leven. In de
advent laat de liturgie ons kennis
maken met ‘meesters in de verwach-
ting’, de profeten. En dan denken
we aan Jesaja, maar ook aan kleine
profeten. Ze zien scherp wat er in
hun tijd is en niet is. Ze zien on-
recht en verdrukking en het nalo-
pen van valse goden. Ze kennen de
geschiedenis van hun volk en de
momenten dat er hier en daar vrede
en vrijheid was en zorg voor elkaar.
Hun verwachtingen zijn mee door
die herinnering gevoed en omdat ze
geloven in de trouw van hun God
durven ze een mooie toekomst ver-
wachten. Een toekomst waaraan zij
moetenwerkenmaar die ookophen
zal toekomen van Godswege, die hen
zalgeschonkenworden.

Denken we maar aan enkele van de
bekendsteteksten:

“Dan smeden zij hun zwaarden om
tot ploegscharen en hun
speerpunten tot sikkels. Geen volk
heft het zwaard tegen een ander en
oorlog leren ze niet meer.” (Jes.2,4)

Ofnog:

“Als die koning komt, zal er vrede
zijn. De wolf en het lam zullen
samen wonen. De panter zal naast
het geitje liggen. Het kalf en het
welpje van de leeuw zullen samen
in de wei staan: een kind zal ervoor
kunnen zorgen. De koe en de beer
zullen vrienden zijn, hun jongen
zullen bijeen liggen. De leeuw zal
hooi eten met de koe, de baby zal
spelen bij het hol van de adder.” (Jes.
11, 6-8)

Soms denk ik: kunnen en durven
wij nog zulke dromen verwoor-
den? Wij maken prognoses op we-
tenschappelijke basis, wij plannen
onze weken, moeten een deadline
halen, plannen ook de toekomst,
wij berekenen de opwarming van
de aarde. Maar met het plannen
van de toekomst staan we soms niet
meer open voor het onverwachte
en voor de verwondering, we leven
vaak met een ‘arm heden’ (H.An-
driessen). De advent is de tijd om
weer naar de gedurfde en gelovi-
ge toekomstvoorspellingen en dro-
men en visioenen van de profeten
te luisteren. Zij brengen ons dich-
ter bij het beste dat ook in ons leeft
en dat vaak bedolven blijft. Zij ope-
nen ons hart zodat God die toe-
komst geeft, ook in ons kan wo-
nen. Advent: tijd om te verwach-
ten en te durven dromen. Echter
niet om ‘weg te dromen’. Wel om
goed te zien hoe haaks die mooie
dromen staan op de werkelijkheid
van zoveel armoede en eenzaam-
heid en onrecht en marginaliteit,
ook in onze onmiddellijke omge-
ving. En daarom ook de tijd om de
weg voor de Heer te bereiden door
concrete solidariteit en steun aan de
welzijnsacties. Ten slotte: die inzet
vraagt toch wel momenten van be-
zinning en spirituele voeding. En
daarin helpt de liturgie en de ad-
ventswakes en ook persoonlijke be-
zinning. Hierbij kunnen we ook
dankbaar gebruik maken van bla-
den zoals Kerk & Leven en Tertio en
bezinningsboekjes maar ook van
initiatieven op het internet. Er zijn
meerdere sites die iedere dag van
de advent een bezinning aanbieden.
Ik denk bijvoorbeeld aan www.ig-
natiaansbidden.org - adventsretrai-
te 2017 en er zijn er ongetwijfeld
nogmeer.
(Adri Geerts) Dit artikel verschijnt in
alle edities van 'Kerk en leven' van
hetdecanaatBrugge.

De Advent
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DAMME O.L.V.-HEMELVAART

KVLV
Wat vertellen ons Damse straatna-
men & toponiemen? Zoals vorige
week aangekondigd en beschreven
in onze uitnodiging gaan we op
zondag 3 december as in de namid-
dag op stap door ons Damme. Dit
onder deskundige begeleiding van
(ex)stadsgenoot Dany Heyneman.
We hopen dat de inschrijvingen
ondertussen binnen zijn want het
maximum aantal deelnemers hier-
voor is beperkt tot 25 personen. We
besluiten deze winterse activiteit in
gezelligheid en doen ons te goed
aan een snack met een biertje of fris-
drank bij de plaatselijke horeca. Alle
info zie je uitnodiging.

DEN HOORN SINT-RITA

Kerstmarkt
Op zondag 10 december organiseert
WZC Huyze Den Hoorn zijn jaar-
lijkse kerstmarkt van 14 uur tot
16.30 uur. Er zijn verschillende
standjes waar je ideetjes kunt op-
doen voor kerstcadeautjes. Ook is er
gelegenheid om lekkers te eten en
te drinken. Iedereen van harte wel-
kom in de Groenestraat 10.

SIJSELE SINT-MARTINUS

Kerststallententoonstelling
In de Sint-Martinuskerk (inkom
gratis)
Zaterdag 9 december van 13u30 tot
20u
Zondag 10 december van 10u30 tot
18u
Maandag 11 december van 13u30 tot
17u30
Op maandag kun je terecht in “de
kring” voor pannenkoeken en kof-
fie.

Oproep: Alhoewel we het zelf zeg-
gen, de vorige tentoonstelling was
echt mooi, maar we willen het tel-
kens nog beter doen, we zoeken
naar vernieuwing. Daarom vragen
we jullie medewerking. Iedereen die
een kerststal ter beschikking heeft
kan ons contacteren. Alle exempla-
ren, van dichtbij, eigen makelij
maar ook deze van andere landen
of werelddelen worden met dank
aanvaard. Immers, overal ter wereld
wordt het feest van de geboorte van
Jezus gevierd. Het is mogelijk om
hem zelf te plaatsen of naar de kerk
te brengen, dit kan op woensdag
donderdag of vrijdag. Er wordt zorg
gedragen voor jullie kerststalletjes
en worden met voorzichtigheid be-
handeld. We danken allen bij voor-
baat die hieraan willen meewerken.
Alvast bedankt namens de KWB.
Marnix Henneman tel 050 358651
en Ignace Dobbelaere tel 050 35 18
26

Aanvragen intenties
Voor het aanvragen van intenties
in Sijsele kunt u iedere voormid-
dag (niet op donderdag, zaterdag en

zondag) van 9 tot 11 uur terecht bij
Lieve Verniest, Dorpsstraat 114. De
prijs voor een intentie is 15 euro.

Bond Zonder Naam
Kaarsen en kalenders 2018 zijn te
koop bij Lieve Verniest, Dorpsstraat
114.

Davidsfonds en Femma
Quiz "de tafel van 4" op vrijdag
1 december om 20 uur stipt in De
Kring, Vredesplein. Alle supporters
zijn welkom!

MéGà Jeugdkoor
Zaterdag 2 december:
samenzang jeugd van 18 uur tot
19.30 uur,
samenzang plus van 19.35 uur tot
20.30 uur.
Meer info op www.megajeugd-
koor.be en info@megajeugdkoor.be

Oxfam Geschenkbeurs
De oxfam wereldwinkel Sijsele no-
digt iedereen graag uit op de jaar-
lijkse, sfeervolle geschenkbeurs op
zaterdag 9 december van 14 tot 20
uur en zondag 10 december van
10 tot 18 uur in de cultuurfabriek,
Stationsstraat 22. Verkoop van ge-
schenken, voeding en dranken van
eerlijke handel. Doorlopend met
bar met (h)eerlijke hapjes en drank-
jes. Zaterdag 9 december om 20
uur: gratis filmvoorstelling "Bar
Bahar", nadien faire receptie aange-
boden door het Stadsbestuur en de
Fairtradewerkgroep. Zondag 10 de-
cember om 15 uur optreden "Don-
der in 't Hooi".

PAROCHIENIEUWS

DaMoRi Feest
De zomer is definitief voorbij. De
herfstkleuren verzachten de korte-
re, koudere dagen maar als novem-
ber er aan komt dan weten we ook
dat het jaareinde op komst is. En
zo ook de bijhorende feesten. Als
eerste hadden we St.-Cecilia (22/11)
patrones van zangers en muzikan-
ten en ook voor onze koorleden is
dit een hoogtepunt. Dit is de dag
waarop we danken en feesten met
ons ganse koor. Danken om dit sa-
menzijn, de vriendschap en onze
gezamenlijke passie maar evenzeer
feesten we samen met onze partners
want ook zij verdienen een pluim!
Ze gunnen immers hun partner het
beoefenen van een leerrijke hobby,
nl het bijwonen van de wekelijkse
zangavonden. Het koorbestuur wil
hen hiervoor danken door mee aan
te zitten aan onze feesttafel. Even-
zeer worden zij ieder jaar uitge-
nodigd op onze zomer uitstap en
nieuwsjaarsfeest.

Het voorbije jaar was druk, niet en-
kel door de vele uitvoeringen die we
brachten in de verschillende ker-
ken maar tevens het verzorgen van
tal van uitvaarten op diverse paro-
chies, wat door de families toch wel
heel erg wordt gewaardeerd.
Het hoogtepunt dit jaar was toch
wel onze niet onbelangrijke inzet
voor het project vzw Kitanda waar-

voor we een concert brachten. Voor
dit optreden in de kerk van Dam-
me hadden we meer dan 400 kaar-
ten verkocht en het was dan ook
met een heel grote eer dat we aan
het project “Let us go home” een
cheque mochten overhandigen van
4.000 euro. Tevens was er de avond
in de Cultuurfabriek samen met het
kinderkoor tvv Levenslijn Damme.
Hartverwarmend dat we dit gedaan
hebben!

Het is ook leuk voor de koorleden
om telkens te worden uitgedaagd
iets nieuws te leren, zelfs in een
andere taal en voor deze geboden
kans zijn we dankbaar ! Dit alles
geeft ons ongetwijfeld telkens moed
om de repetities niet te missen…en
ongetwijfeld zal dit ook bij de toe-
schouwers interesses wekken om te
luisteren. We denken hierbij aan
“Arm Vlaanderen” die we recent
brachten op de viering van 11 no-
vember, een nieuw werk van Mar-
nix Annys.

In het najaar kwam onverwacht een
grote wissel in onze Federatie en
ook dit bracht extra uitvoeringen
mee, nl het afscheid van pater Paul
en de aanstelling van onze nieu-
we priester Pradip. We zijn blij dat
priester Pradip de liefde voor mu-
ziek deelt en waren allen blij verrast
met zijn aanwezigheid op de repeti-

tie van 24 oktober. Misschien krij-
gen we straks versterking in ons
koor?

Maar de nieuwe pastorale aanpak
brengt voor ons DaMoRi koor ook
wijzigingen mee. Normaal gezien
zouden we ons St.-Ceciliafeest dit
jaar vieren met een mooie gezon-
gen uitvoering in de kerk van Oost-
kerke maar het werd nu gevierd op
zondag 26 november om 10.30 uur
in Moerkerke.
Voor de grote inzet van onze koor-
leden, waren we gelukkig met veel
volk in deze St.-Ceciliaviering. Het
heeft ons en jullie zeer zeker deugd
doen, want een mooi gezongen
vierstemmige misviering kan zo-
veel mooier zijn als we met velen
zijn.
Bedankt aan allen! het is fijn dit
samen te mogen en kunnen doen.
Heb je zin om met ons mee te zin-
gen, kom naar een repetitie op dins-
dagavond in ’t Schuurtje te Damme
of bel even met Carlos 050 50 02 71.

NIEUWS VOOR MEER

Zaterdag 2 december
15:00 Sint-Dionysius Moerkerke:
Doop van Jenke Cottignie, dochter
van Dominique Van Simay en Jurgen
Cottignie uit Knokke-Heist
17:00 Sint-Martinus Sijsele:
Gezongen mis voor August
Vermeire, echtgenoot van Marie-José
Cornelis (vanwege de buren)

Zondag 3 december
1e zondag van de advent B
09:00 Sint-Martinus Sijsele:
Gezongen mis voor Antoon
Blomme, echtgenoot van Elvia
Vandevelde en overleden dochter
Ingrid, echtgenote van Patrick De
Brabander
10:30 Sint-Dionysius Moerkerke:
Gezongen mis voor Hector Janssens
en Madeleine Van Massenhove en
schoonzoon Edgard Verhelst
14:00 Sint-Dionysius Moerkerke:
Doop

Dinsdag 5 december
09:00 Sint-Martinus Sijsele:
Gezongen mis t.e.v. de H. Rita, S.V.
20:00 Sijsele: Vergadering met de
vormselcatechisten bij Sabine

Donderdag 7 december
09:00 Sint-Martinus Sijsele:
Gezongen mis
18:30 Sint-Rita Moerkerke:
Gezongen mis voor Maurice
Matthys, echtgenoot van Rosanna
Dhaenens en dochter Ingrid
20:00 Sijsele: Parochieraad in De
Kring

Zaterdag 9 december
11:00 Sint-Jacobus-de-Meerdere
Hoeke: Doop van Arthur Caus, zoon
van Nikita Stevens en Maxime Caus
uit Moerkerke
13:30 Sint-Martinus Sijsele:
Kerststallententoonstelling
17:00 Sint-Martinus Sijsele:
Gezongen mis voor een overledene,
D.C.-M.
18:00 Sint-Martinus Sijsele:
Kerststallententoonstelling (einde
om 20 uur)

Zondag 10 december
2e zondag van de advent B
09:00 Sint-Martinus Sijsele:
Gezongen mis
10:30 Sint-Dionysius Moerkerke:
Gezongen mis, fundatiemis voor de
familie Vandenbussche – Provoost,
alsook voor Oscar Kerckhove en
Andrea Breemersch, alsook voor
Georges Kempe en Helena Debleeker
10:30 Sint-Martinus Sijsele:
Kerststallententoonstelling (einde
om 12 uur)
12:30 O.L.Vrouw Hemelvaart
Damme: Doop
14:00 Sint-Martinus Sijsele:
Kerststallententoonstelling (einde
om 18 uur)

WEEKAGENDA
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Zoals de traditie het wil komen de
Sint en zijn Pieten ook dit jaar langs
in Hoeke. Hij brengt alle kinderen
tot 10 jaar en alle 65 plussers thuis
een bezoek op zaterdag 2 december
endittussen9en19uur.

Zwarte Piet, schreef in zijn mail aan
Kerkenlevenhetvolgende:

Met welk vervoermiddel is nog niet
duidelijk, wel is het zo dat de Sint
graag naar Hoeke komt, daar hij er
heel vriendelijk ontvangen wordt.

Dus een warme oproep om ook dit
jaar, de Sint en zijn gevolg gastvrij
teontvangen.
En hopelijk is het beter weer, dan
op de bijhorende foto (december
2010)!

Aan alle kinderen en 65+ van Hoeke

Kerststallententoonstelling
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Tijd om een hart onder de riem te steken,
tijd van God, tijd voor mensen.
God trekt het zich aan… opdat ieder de meet kan halen.
“Die wij verwachten, zal komen om te bevrijden”,
dat horen wij vandaag uit de mond van de oude profeten.
Zij steken ons daarmee niet alleen een hart onder de riem,
maar waarschuwen ook zijn komst niets in de weg te leggen:
“Effen een pad voor de Heer!”

Krom is onze samenleving.
Krom van zinnen en gedachten, tegensputterend, geweldig,
vaak onrechtvaardig. Geen plaats voor de kleinen,
voor de zwakken en gekwetsten.
Krom lijkt het pad van de mensen.

Recht willen we de wereld. Rechtvaardig en oprecht.
Vechtend, bewust en overtuigend. Met ruimte voor kinderen,
rechten voor vrouwen. Recht is de hoop van de mensen.

Wat krom is maakt Hij recht, gebrokenen richt Hij weer op;
ontheemden zijn Zijn vrienden en kleinen maakt Hij groot.
De wereld vertrouwen wij toe aan deze nieuwe verwachtingstijd.

ADVENT

Sinterklaas is jarig, Sinterklaas is
jarig. 'k Zet mijn schoentje
klaar.Wellicht dat hij het vol doet,
met - ja wist ik het maar! Ook leg ik
wat haver en wat hooi voor 't paard.
Want dat trouwe beestje is dat heus
wel waard. Als de kleintjes slapen,
komt de goede Sint,die van alle
kind'ren ons 't meest bemint.

't Paardje, zwaar beladen, trekt hij
met zich voort en zijn knecht vertelt
hem wat hij heeft gehoord. Toos is
ongehoorzaam, Jantje wel eens lui
en de kleine Piet heeft vaak een boze
bui. 'k Was laatst ook ondeugend,
Of hij dat ook weet? 'k Mag
warempel hopen dat hij het maar
vergeet!

Veel kinderogen hebben met span-
ning uitgekeken naar de komst van
de Sint en zijn zwarte pieten. Jong
en oud geraken gecharmeerd door
de uitstraling van deze heilige man,
een echte kindervriend in hart en
ziel.

Sinterklaas zijn geschiedenis be-
gint historisch gezien in Turkije.
Sint Nicolaas was er bisschop van
Myra. Hij is gestorven op 6 decem-
ber.

Vanwege zijn vele goed daden, werd
hij heilig verklaard. Er ontston-
den vele legendes over de Sint en
zijn goede daden. Peper en sui-
kergoed gooien door zijn knecht,
zwarte piet, verwijst volgens de tra-
ditie naar geld voor de armen. Zijn
knecht zou een wees zijn uit Afri-
ka, die dankbaar voor zijn gastvrij-
heid de Sint hielp.

Deze grote kindervriend en zijn
knecht zijn echte volkshelden voor
kinderen en ouders. De sint kan
dankzij de hulpvaardigheid van ve-
len, die in deze dagen, als het ware
een spiegelbeeld vormen van deze
brave man, vele kinderharten snel-
ler doen kloppen.
Dank aan allen die met grote
waardigheid en speelse ondeugend-
heid de Sint en zwarte piet levendig
maken op tal van feestelijke bezoe-
ken, net voor zijn feestdag!

6 december: Sint-Nicolaas

Een abonnement voor 2018

op “KERK&Leven–uw paro-
chieblad” kost 38 euro.

Dit kan door storting/overschrij-
ving op rekeningnummer BE51
9792 4874 2862 van Federatie Dam-

me- Parochieblad, Vissersstraat 56,
8340 Damme.
dit wordt wel dringend! Dus best
niet uitstellen
Op het adreslabel van je parochieblad
staat boven jouw naam een nummer.

Dit nummer verwijst naar jouw abon-
nement bij Kerk&Leven en begint met de
volgende cijfers 1255 gevolgd door nog 4
cijfers. Als je dit nummer (bvb. 12550101)-
vermeldt in het vak ‘mededeling’ bij
je overschrijving dan kan er niets

meer fout lopen. Een kleine moei-
te die vaak veel opzoekwerk voor-
komt.

In de parochie Sijsele kan je voor een con-
tante betaling, indien nodig ook terecht
in het plaatselijke parochiesecretariaat

VERNIEUWING ABONNEMENT

FEDERATIE DAMME
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Geborgen in Gods liefde voorgoed:

Marie Maenhout, 89j, weduwe van
Raoul De Clerck uit het WZC De
Morgenster in Sijsele, voorheen
Haringgat in Den Hoorn. Uitvaart
op maandag 30 oktober 2017 om
10.30 uur in Moerkerke Sint-Rita.

Gilbert Boone, 86j, echtgenoot van
Antoinette Sneyaert uit de Sint-
Jacobsstraat in Hoeke. Uitvaart op
vrijdag 10 november 2017 om 10.30
uur in Moerkerke Sint-Dionysius.

Jozef Provoost, 80j, uit WZC De
Stek in Sijsele, hij woonde voor-
heen in Molentje in Moerkerke.
Uitvaart op maandag 13 november
2017 om 10 uur in Vivenkapelle.

Fernanda Requier, 94j, weduwe
van Albrecht Branders uit WZC De
Morgenster in Sijsele, zij woon-
de voorheen in de Kasteelstraat in
Moerkerke. Uitvaart op woensdag
15 november 2017 om 10 uur in
Moerkerke Sint-Dionysius.

Andrea Watelle, 86j, weduwe van
Roger Senaeve uit de Kerkstraat in
Damme. Uitvaart op zaterdag 18 no-
vember 2017 om 10 uur in Damme.

Denise De Bleeker, 88j, wedu-
we van René Timmerman uit de
Hoogstraat in Lapscheure. Uitvaart
op zaterdag 2 december 2017 om
10.30 uur in Lapscheure.

DEN HOORN SINT-RITA

Kerstmarkt
Op zondag 10 december organiseert
WZC Huyze Den Hoorn zijn jaar-
lijkse kerstmarkt van 14 uur tot
16.30 uur. Er zijn verschillende
standjes waar je ideetjes kunt op-
doen voor kerstcadeautjes. Ook is er
gelegenheid om lekkers te eten en
te drinken. Iedereen van harte wel-
kom in de Groenestraat 10.

MOERKERKE SINT-DIONYSIUS

Goed nieuws
De kerkraad is verheugd te kunnen
melden dat de verwarming in de
kerk hersteld is! Nodig dus gerust
iedereen terug uit om in deze ver-
warmde kerk eucharistie te vieren,
elke zondag om 10.30 uur.

KVLV Kerstfeest
Het is weeral zover, op maandag 11
december verwelkomen we je graag
terug voor ons kerstfeest om 13.30
uur in zaal 'De Lieve'. Het thema is
'winterkwalen voorkomen en ver-
helpen', daarna kunnen we ook ge-
nieten van de koffietafel en kerst-
geschenk. Graag inschrijven tegen
woensdag 6 december bij het be-
stuur of Jeanine 050 50 06 48.

KVLV Bloemschikken
Na het succes van het herfst-
stuk, kwam de vraag om ook een
kerststuk te maken. Beide Moni-
ques sloegen de handen in elkaar!
Bloemschikken op donderdag 14 de-
cember om 19 uur in zaal 'De Lie-
ve'. Graag inschrijven bij Monique
Brandt tot zondag 10 december. Ook
niet-leden zijn welkom!
Vele kerstgroeten van het bestuur.

Samana
Op 19 december om 14 uur komen
we terug samen in zaal 'De Lieve'.
Een lid van de heemkundige kring
komt spreken over de geschiedenis
van ons dorp. Genegen groeten van
het bestuur.

SIJSELE SINT-MARTINUS

Kerststallententoonstelling
In de Sint-Martinuskerk
(inkom gratis)
Zaterdag 9 december
van 13u30 tot 20u
Zondag 10 december
van 10u30 tot 18u
Maandag 11 december
van 13u30 tot 17u30
Op maandag kun je terecht in “de
kring” voor pannenkoeken en kof-
fie.

MéGà Jeugdkoor
Op 9 december zingen we om 18
uur op de Kerstmarkt in Oedelem.
Dezelfde avond zingt de jeugd om
19.30 uur en de plus om 20.30 uur
in B-Move in de Maalsesteenweg te
Sint-Kruis.

Oxfam Geschenkbeurs
De oxfam wereldwinkel Sijsele no-
digt iedereen graag uit op de jaar-
lijkse, sfeervolle geschenkbeurs op
zaterdag 9 december van 14 tot 20
uur en zondag 10 december van
10 tot 18 uur in de cultuurfabriek,
Stationsstraat 22. Verkoop van ge-
schenken, voeding en dranken van
eerlijke handel. Doorlopend met
bar met (h)eerlijke hapjes en drank-
jes. Zaterdag 9 december om 20
uur: gratis filmvoorstelling "Bar
Bahar", nadien faire receptie aange-
boden door het Stadsbestuur en de
Fairtradewerkgroep. Zondag 10 de-
cember om 15 uur optreden "Don-
der in 't Hooi".

PAROCHIENIEUWS

Oudejaarsavondfeest
Ook dit jaar gaat opnieuw het tra-
ditionele Oudejaarsavondfeest voor
de kansarmen en alleenstaanden in
onze stad door in het college Sint-
Leo-Hemelsdaele aan de Potterierei
12 in Brugge.

Wie Oudejaarsavond niet alleen wil
vieren, is hartelijk welkom! De deu-
ren gaan open om 18.30 uur. De or-
ganisatie is in handen van de Lier-
gemeenschap i.s.m. C.A.W. Noord-
West-Vlaanderen, Dienst Diaconie
Bisdom Brugge en Ruddersstove.

Op het programma: een welkom met
aperitief, koud buffet met frietjes,
dessert met koffie in een warme en
hartelijke sfeer met niet te vergeten:
het aftellen naar middernacht!

Voor wie wil deelnemen: vooraf per-
soonlijk gaan inschrijven en beta-
len (volwassene = 7 euro, tot 12 j =

3 euro, tot 4 j = gratis) in “Open Ba-
lie” , Baliestraat 5 en dit van maan-
dag 18 tem vrijdag 22 dec van 10-12
uur en van 14-16 uur en op woens-
dag 27 dec van 10-12 uur. Meer info
via oudejaar@delier.be Wens je mee
te helpen als vrijwilliger? zie web-
site

Advenstofficium
Zondag 10 december om 16 uur in
de kerk van de Godelieveabdij in
de Boeveriestraat: Adventsofficium.
Het kathedraalkoor zingt het offici-
um; bisschop Lode Aerts gaat voor
in deze dienst.

Meezingconcert
Op 26 december, 19 uur slaan Inge-
borg Sergeant en het Brugs Fioret-
tikoor opnieuw de handen in me-
kaar voor een sfeervol luister- en
meezingconcert in kerstsfeer in de
Brugse Kapucijnenkerk, Boeverie-
straat 18.

Lichtjes in de kerstboom, een gloed
aan kaarsjes, de warme stem van In-
geborg en engelenstemmen van het
Fiorettikoor, de muzikale klanken
van Marianne Carlier, Patrick Ha-
milton, Tom Van de Venne en mu-
zikanten van het Fiorettikoor en
een waaier van liedjes in kerstsfeer
maken van het concert een uniek en
hartverwarmend gebeuren.

Kaarten, 10 euro in voorverkoop
af te halen op het koorsecretariaat
(Tien Geboden 29, 8200 Brugge) of
telefonisch (050 31 87 56) of te reser-
veren via mail (hilde.neutens@tele-
net.be) Na storting van 10 euro op
het nummer BE87 0682 1020 5794
worden de kaarten klaargelegd aan
de kassa.

DECANAAL NIEUWS

Zaterdag 9 december
11:00 Sint-Jacobus-de-Meerdere
Hoeke: Doop van Arthur Caus, zoon
van Nikita Stevens en Maxime Caus
uit Moerkerke
13:30 Sint-Martinus Sijsele:
Kerststallententoonstelling
17:00 Sint-Martinus Sijsele:
Gezongen mis voor een overledene,
D.C.-M.
18:00 Sint-Martinus Sijsele:
Kerststallententoonstelling (einde
om 20 uur)

Zondag 10 december
2e zondag van de advent B
09:00 Sint-Martinus Sijsele:
Gezongen mis
10:30 Sint-Dionysius Moerkerke:
Gezongen mis, fundatiemis voor de
familie Vandenbussche – Provoost,
alsook voor Oscar Kerckhove en
Andrea Breemersch, alsook voor
Georges Kempe en Helena Debleeker
10:30 Sint-Martinus Sijsele:
Kerststallententoonstelling (einde
om 12 uur)
12:30 O.L.Vrouw Hemelvaart
Damme: Doop van Gabrielle Huys,
dochter van Charlotte Van der
Stichele en Wim Huys uit Sint-Kruis
14:00 Sint-Martinus Sijsele:
Kerststallententoonstelling (einde
om 18 uur)

Maandag 11 december
13:30 Sint-Martinus Sijsele:
Kerststallententoonstelling (einde
17.30 uur)
14:00 Moerkerke: Vergadering met
de vormselcatechisten bij Sofie

Dinsdag 12 december
09:00 Sint-Martinus Sijsele:
Gezongen mis
11:15 O.L.Vrouw Geboorte
Vivenkapelle: Kerstviering OKRA-
trefpunt Vivenkapelle
19:30 Koorrepetitie DaMoRi in ’t
Schuurtje (einde 21.30 uur)
20:00 Sijsele: Vergadering pastorale
ploeg bij Patrick

Woensdag 13 december
19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in
de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 14 december
09:00 Sint-Martinus Sijsele:
Gezongen mis
18:30 St. Rita Moerkerke: Gezongen
mis

Zaterdag 16 december
17:00 Sint-Martinus Sijsele:
Gezongen mis voor Els Berkein,
echtgenote van Bruno De Croock

Zondag 17 december
Collecte Welzijnszorg
3e zondag van de advent B
09:00 Sint-Martinus Sijsele:
Gezongen mis voor Hubert
Vanneste, echtgenoot van Gudrun
Feys, voor overleden zus Maddie
Vanneste en voor de overleden
ouders en levenspartner
10:30 Sint-Dionysius Moerkerke:
Gezongen mis voor René Snauwaert
en Cécile Coene en familie, alsook
voor Pol Degroote, echtgenoot van
Maria Wittoeck
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Dagmuziekliefhebbers
Het volgende Koffieconcert t.v.v.
Stiltehoeve Metanoia (Bond zonder
Naam) gaat door op zondag 17 de-
cemberom15uur

Locatie: BZN Stiltehoeve Metanoia
- Waterhoek 2 – 8340 Moerkerke-
Damme

Na het concert: een gezellig ont-
moetingsmoment koffie en versna-
pering!

Houtblaaskwintet Quintessens
(dwarsfluit - hobo - klarinet - hoorn
–fagot)

QUINTESSENS brengt een bloem-
lezing uit het rijke repertoire voor
houtblaaskwintet dat ze reeds sinds
1982 samen verkennen. Marijke
Gheysen (dwarsfluit), Yf Bourry
(hobo), Geert Baeckelandt (klari-
net), Rik Vercruysse (hoorn) en
Bart Snauwaert (fagot) laten de rij-
ke klankkleuren van hun instru-
ment versmelten in een programma
waar de intieme sfeer van kerst en
oudejaar nooit veraf zijn. Werk van
o.a. Benoit, Milhaud, Shostako-
vich,Mortelmans,Quintyn...

Inkom 10 euro, ticketreserva-
tie (verplicht): metanoia.bookfast.-
me Meer info over het con-
cert: stiltehoeveconcerten.weebly.-
com Nog vragen: stiltehoevecon-
certen@gmail.com

Koffieconcert
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Zondag 26 november vierde ons Fe-
deraal koor DaMoRi feest: om 10u30
brachten we voor een volle kerk
in Moerkerke een prachtige 4-stem-
mige uitvoering. De koude kon
ons blijkbaar niet deren hoewel de
voorzitter van de kerkfabriek voor
dit ongemak zich verontschuldig-
de. Op dit feest, voor een koor het
hoogtepunt van het jaar, gaf elk
koorlid het beste van zichzelf. Ook
organist Marnix en dirigent Luc
brachten een mooi samenspel van
klanken terwijl ons Hallelujah tot
in de nok van het dak weerklonk!

Het was warempel muisstil in de
kerk, maar daarna kwam een ver-
rassend applaus. We waren gechar-
meerd, het deed ons ontzettend veel
deugd. Dit is pas gemeenschap vie-
ren en daarbij dragen wij, als zan-
gers,graagonssteentjebij.

Daarna mochten wij, koorleden en
partners, aanzitten aan een mooi
gedekte tafel in het Kasteel met lek-
kere gerechten, heerlijke wijn en
een super dessert. Tel daarboven ge-
zelligheid, hartelijkheid en vriend-
schap zodat onze dag volledig ge-

slaagd was. Wij allen kijken nu
reeds uit naar een mooie kerstvie-
ring, hoewel onze repetities hiertoe
nogmoetenbeginnen.

Trouwens wie zin heeft om ons te
versterken kan hierover contact ne-
men met Carlos (050 50 02 71) of bij
één van de koorleden en misschien
kan je starten op de repetities van
beginfebruari2018.

Sint-Ceciliaviering met DaMoRi

MéGà Plus op jongerenweek-
end in Wetteren
In de maand november hebben
onze plusleden niet stil gezeten.
Wij gingen met 7 leden en onze di-
rigente Sabine, richting Wetteren
voor het koorweekend voor jonge-
ren van Koor en Stem. We leerden
onder andere het lied 'Sofia' van Al-
varo Soler en 'All the single ladies'

van Beyoncé! Op zondagnamiddag
was er een toonmoment voor fa-
milie en vrienden waarbij iedereen
zijn uiterste best deed. We hebben
ons zeker goed geamuseerd en wij
keren volgend jaar met plezier te-
rug! Wil je meer info over dit jon-
gerenkoorweekend? Neem dan con-
tactvia info@megajeugdkoor.be.

SINT-MARTINUSPAROCHIE SIJSELE

MéGà JEUGDKOOR
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Dopen aan de bron van leven
"Hij voert mij naar vredig water." (Psalm 23, 2b)
De doopvieringen gaan door in de kerken van Moerkerke en Sijsele, de twee geloofskernen in onze federatie.
Daar zijn de bronnen van leven waaraan we kunnen dopen.
Via de website kunnen ouders een formulier invullen bij de aanvraag van een doop. Dat is superhandig om de correcte gegevens te verkrijgen (juiste schrijfwijze van de namen bv.)
en tevens wordt de doop automatisch ingeschreven in de parochiekalender. Tijdens de doopviering mogen alle aanwezigen een drijfkaarsje op het water plaatsen
en daarbij in stilte een wens formuleren voor de dopeling. Dat is telkens weer een stemmig en zinvol moment.

Dopen aan de doopbron Louise Devisch, gedoopt op 11 november in Moerkerke, dochter van Yana Suenens en Nick Devisch uit Moerkerke

Victor Reybroeck, gedoopt op 12 november in Sijsele, zoon van Kirsten Verstraete en Pieter Reybroeck uit Sijsele Jay-Linn Lietaer, gedoopt op 18 november in Moerkerke, dochter van Charlotte Martony en Robby Lietaer uit
Moerkerke

Arthur Feys, gedoopt op 25 november in Sijsele, zoon van Carmen Van den Bossche en Tim Feys uit Sijsele Jenke Cottignie, gedoopt op 2 december in Moerkerke, dochter van Dominique Van Simay en Jurgen Cottignie uit
Knokke-Heist



5050
WEEKKRANT

13 DECEMBER

JAARGANG 78

EDITIE 1180

2 0 1 7

WWW.KERKENLEVEN.BE P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Elke zondag dat we dichter bij
Kerstmis komen, ontsteken we in
de parochiekerk en misschien zelfs
thuiseenadventskaarsaan.

Op de eerste zondag van de Ad-
vent sprak het evangelie over Jezus
wederkomst en worden we opgeroe-
pentotwaakzaamheid.

Op de tweede zondag van de Ad-
vent kwam Johannes de Doper in
beeld. Hij is de adventsfiguur waar
we niet naast kunnen kijken. Hij
zegt duidelijk, die na mij komt, die
isbelangrijk.

Op de derde zondag van de Ad-
vent klinkt er al wat blijheid. Bij

het ontsteken van de derde kaars en
in de Schriftlezingen klinkt: "Ver-
heugt u in de Heer ten alle tijde,
nog eens verheugt u! De Heer is na-
bij. In het evangelie zal Johannes
ons oproepen ons hart en onszelf
klaar te maken voor Jezus (weder)-
komst.

Toevallig vond ik onlangs een mooi
verhaal over een meisje, dat haar
oma een brief zag schrijven . De
oma zei tot het meisje: “Ik zou wil-
len dat je later, als je groot bent, net
zoals dit potlood wordt”. Het meisje
keek nieuwsgierig naar het potlood
en kon er niets bijzonders aan ont-
dekken. “Maar het is een gewoon
potlood, niets speciaals”. “Het is
maar hoe je er naar kijkt" antwoord
de oma. Het (kleur)potlood heeft 5
bijzondere dingen die jou – maar
dan moet je ze wel onthouden, tot
iemand zullen maken die altijd in
vredemetdewereldzal leven.

Ten eerste: je zult misschien
grootse daden verrichten, maar je
mag nooit vergeten dat er een Hand
is die jou leidt. Deze Hand noemen
we God en Hij zal je altijd leiden
volgensZijnWil.

Ten tweede: af en toe moet je stop-
pen met schrijven of kleuren, om de
punt te slijpen. Daardoor heeft een
(kleur)potlood een beetje pijn, maar
het wordt er wel scherper van. Dus
moet je wat pijn kunnen verdragen,
hetmaakt jeeenbetermens.

Ten derde: als je met een potlood
schrijft of zacht inkleurt, kun je al-
tijd weggommen wat je fout schreef
of kleurde. De les is dat corrigeren
wat we gedaan hebben niet slecht
is, maar belangrijk om rechtvaardig
doorhet leventekunnengaan.

Ten vierde: het belangrijkste van
het (kleur)potlood is niet het hout
of de buitenkant, maar het grafiet

dat erin zit. Dus wees steeds be-
zorgd om wat er van binnen in je
gebeurt.

Ten slotte, het vijfde wat een
(kleur)potlood bijzonder maakt: het
laat altijd een spoor achter. Besef
goed dat alles wat je in je leven doet,
sporen zal achterlaten en probeer je
daar bewust van te zijn.” daarom
is het goed dat mensen, zelf soms
eens een kleurpotlood vastpakken,
om hun leven een extra kleur te ge-
ven.

Elk van ons wordt, terwijl we wach-
tende zijn op de komst van Jezus,
uitgedaagd stil te staan bij het feit,
dat we hier niet toevallig zijn en dat
God aan elk van ons een roeping
heeft gegeven en talenten. Zorg al-
vast dat één talent "vol liefde" kleur
maggevenaanjeleven.
(diakenAndré)

ADVENT

Durven kleurrijk vooruit kijken

Zondag 3 december waren we met
25 personen paraat voor de wande-
ling door de straten van Damme.
Het gure weer, de koude tempera-
tuur van de voorbije dagen waren
weg, alleen het was grauw en mieze-
rig maar we hadden er ons tegen ge-
wapend met warm schoeisel, sjaals,
mutsen en wanten. Onze gids Dany
was in ‘the mood” en ook blij heel
wat Dammenaars te mogen zien in
de groep. Aan het standbeeld be-
gon hij zijn geschiedkundige uit-
eenzetting en vertelde dat Damme

als het ware verrast werd door een
tsunamie en werd overspoeld. We
hoorden het verhaal over Sincfal,
Bonem, de bres in de dijk met de
mythe over de hond, hoe de Kerk-
straat destijds een dam was… Hij
leerde ons het verhaal over land-
schapslezen bij de beelden aan het
stadhuis.

Dan even binnen in het Bezoekers-
centrum De Grote Ster en waar des-
tijds het kleine Sterrestraatje was;
binnen was heel wat te zien en

hij verwees tevens naar de vele no-
tabelen die er woonden, over het
Proostijgoed waar nu de St.-Kristof-
felhoeve is. Hoe tevens na de oorlog
heel wat straten een andere naam
kregen, over de 7 stralen in de dam-
se Ster, over meester Vandeberghe
en burgemeester Braet, over de 3
fonteinen en hoe het grondwater
via de Pijpeweg naarDamme kwam.

Dan trokken we opnieuw verder en
kwam het verhaal van de Lieve aan
bod die via Gent Damme binnen-
kwam, deze liep evenwijdig met de
Ketelstraat. En dat onze stad het sta-
pelrecht had van haring, turf e.a die
met kleine, smalle schuiten werden
aangevoerd. Hoe de nieuwe verka-
veling, vroeger de gaaiperse in de
weide Solvay, nu Juliaan Opdedrin-
ckstraat werd genoemd naar een

vroegere pastoor. We trokken naar
de immer mooie Haringmarkt die
uiterst belangrijk was voor Dam-
me want in de Middeleeuwen was
haring een bloeiende handel. Zo
ook waren daar de kuipenmakers,
de damse kuipers, aan het werk. Je
ziet nog steeds de vrijheidsboom
staan van 1905.en bij de inhuldi-
ging werd door de schoolkinderen
het oud Belgisch volkslied gezon-
gen.

We hoorden hoe 80 procent van
de Dammenaars een spotnaam kre-
gen. Hoe het Zuidervaartje des-
tijds een binnen vestingsgracht
was. Dan ging het via de Pottenbak-
kersstraat naar de Burgstraat, vroe-
ger Bruggestraat – over de St.-.Kata-
rinapoort, en dan naar de magazij-
nenbilk waar heel vroeger een be-

gijnhof stond om dan zo voorbij ’t
Schuurtje, waar destijds nog werd
lesgegeven, naar het kerkeplein te
stappen. En dan waren we toe aan
een opwarmer. In bistro Uilenspie-
gel trakteerde KVLV met een lekker
aperitief endedenweons tegoed aan
boerenbrood, met een slaatje. Ieder-
een kon deze opwarming blijkbaar
goed gebruiken en algauw zat de
sfeer er goed in. Iemand bedankte
ons bestuur bij het afscheid om der-
gelijke activiteit op een winterse na-
middag te boeken. En ons bestuur
was uiteraard tevreden en dankte
hiertoe Dany heel hartelijk want we
leerden heel wat bij over de geschie-
denis van Damme en ook de “ou-
dere” dammenaars konden dit bea-
men.
(MiekeCocquyt)

KVLV wandelde door Damme

FEDERATIE DAMME
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Tijdens de Sint-Elooiviering in het
Kasteel van Moerkerke werd Geor-
ges Lierman voor zijn ruim 40 jaar
present zijn als bestuurslid gelau-
werd.

Ook zijn echtgenote Cecile werd in
de bloemen gezet. Zij waren steeds
bereid hun hoeve open te stellen
voor de viering van de vruchten der
aarde, enkele jaren terug vervangen
door de avondviering vóór Hemel-
vaart.

Na het feestelijk menu dat terug tot
in de puntjes was verzorgd werd er
tot in de late uurtjes gedanst. (c) Fredi De Windt

DAMME

LANDELIJKE GILDE

In de nacht van donderdag 30 no-
vember zijn de pieten op school
geweest en hebben ze de klassen
op stelten gezet. Ze waren met het
paard van de Sint gekomen om-
dat ons jaarthema ‘Een beestig leuk
schooljaar’ is. Maar bij hun ver-
trek uit de school waren ze het za-
del van het paard vergeten. De kin-
deren hebben het zadel op zon-
dag 3 december teruggegeven aan de
Sint. Zo moest de Sint en zijn ge-
volg noodgedwongen met de jeep
en een paardentrailer gebracht wor-
den naar de kerk. Alle kinderen
brachten ‘beestig leuke’ nummer-
tjes en ook de pinguin-juffen waren
van de partij…

(Sabine Logghe)

Sinterklaas in de kerk van Lapscheure

Op vrijdag 3 november was op-
nieuw ons jaarlijkse ledenfeest
voor onze jeugdafdeling! We ver-
welkomden de nieuwe leden met
een liedje en er werden geschen-
kjes uitgedeeld voor de leden die
het vaakst aanwezig waren tijdens
het voorbije jaar of al een hele tijd
bij het koor horen. Deze keer stond
het feest in thema van muziek. Er
werden liedjes geraden tijdens en-
kele korte spelletjes en op het einde
knutselden we muziekdieren waar-
mee we een kort concert voor ons-
zelf gaven. Alweer een geslaagde na-
middag! Meer info over het jeugd-
koor? www.megajeugdkoor.be

MéGà Jeugdkoor ledenfeest

Zaterdag 16 december
17:00 Sint-Martinus Sijsele:
Gezongen mis voor Els Berkein,
echtgenote van Bruno De Croock

Zondag 17 december
Collecte Welzijnszorg
3e zondag van de advent B
09:00 Sint-Martinus Sijsele:
Gezongen mis voor Hubert
Vanneste, echtgenoot van Gudrun
Feys, voor overleden zus Maddie
Vanneste en voor de overleden
ouders en levenspartner
10:00 Sint-Martinus Sijsele: Soep op
de stoep ten voordele van
Welzijnszorg
10:30 Sint-Dionysius Moerkerke:
Gezongen mis voor René Snauwaert
en Cécile Coene en familie, alsook
voor Pol Degroote, echtgenoot van
Maria Wittoeck, alsook voor steun en
sterkte bij een zieke (R.B.)
11:30 Sint-Dionysius Moerkerke:
Soep op de stoep ten voordele van
Welzijnszorg

Dinsdag 19 december
09:00 Sint-Martinus Sijsele:
Gezongen mis
19:30 Koorrepetitie DaMoRi in ’t
Schuurtje (einde 21.30 uur)

Woensdag 20 december
09:00 H. Drievuldigheid en Sint-
Christianus Lapscheure:
Schoolviering kerst Vrije basisschool
Lapscheure
19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in
de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 21 december
09:00 Sint-Martinus Sijsele:
Gezongen mis
10:30 O.L.Vrouw Geboorte
Vivenkapelle: Schoolviering kerst
Vrije basisschool Vivenkapelle
13:30 Sint-Martinus Sijsele:
Schoolviering kerst Gemeentelijke
basisschool Sijsele
18:30 Sint-Rita Moerkerke:
Gezongen mis

Vrijdag 22 december
10:45 Sint-Rita Moerkerke:
Schoolviering kerst Vrije basisschool
Moerkerke Sint-Rita
13:30 Sint-Dionysius Moerkerke:
Schoolviering kerst Vrije basisschool
Moerkerke

Zaterdag 23 december
17:00 Sint-Martinus Sijsele:
Gezongen mis voor overleden
ouders, L.T.-C.B.
18:00 Koorrepetitie Jeugd in De
Kring (einde 19.30 uur)
19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring
(einde 20.30 uur)

Zondag 24 december
4e zondag van de advent B
09:00 Sint-Martinus Sijsele:
Gezongen mis
10:30 Sint-Dionysius Moerkerke:
Gezongen mis
17:00 Sint-Martinus Sijsele:
Kinderkerstviering door Vrije
basisschool Sint-Maarten,
opgeluisterd door het
Mégàjeugdkoor
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KVLV Damme en Sint-Rita
Contactclowns
Het einde van het jaar 2017 nadert
en dan komen ook weer de feesten er
aan. In onze vereniging starten we
hiermee ietsje vroeger zodat elkeen
dit ook privé rustig kan voorberei-
den en vieren.
We vieren in onze afdeling Damme

samen met de mensen uit Sint-Rita,
een leuk idee om hiermee te starten,
lijkt het voor onze besturen, op een
kerstbijeenkomst. Kerstfeest wordt
meestal een gezellig samenzijn, een
tijd om even stil te staan en te mij-
meren maar ook even nabij zijn met
zij die het minder goed hebben…
Voor onze Vrouwen met Vaart heb-

ben wij de Contactclowns uitgeno-
digd, die ons een boeiend en inter-
actieve getuigenis zullen brengen
op woensdag 13 december om 13.30
uur in ’t Schuurtje te Damme. “Ik
ben contactclown” Je zal ontdekken
dat “clown” veel meer betekent dan
humor en gekheid want het gaat
hier om respect, aanraking, aan-

dacht, kwetsbaarheid en authentici-
teit. Deze mensen zijn reeds sinds
2014 actief in woonzorg- en dien-
stencentra in Vlaanderen. Als con-
tactmakers proberen ze op een war-
me manier mensen met dementie
en personen met een verstandelijke
beperking te bereiken via een bele-
vingsgericht zorgmoment. We ho-

ren hoe zij contact maken zonder
taal, wat hen drijft om precies dit
werk te doen? En wij kunnen on-
getwijfeld heel wat bruikbare tips
meenemen naar huis om ook deze
mensen te bereiken.

PAROCHIENIEUWS

Kerststallententoonstelling in de kerk van Sijsele
Vorig weekend konden we genieten van een schitterende tentoonstelling. Bijna 300 stalletjes van overal in de wereld werden bijeengebracht door de KWB Sijsele. Iedereen genoot van de sfeer in de
mooi versierde kerk met de parochiekerststal als blikvanger, maar ook de zelfgemaakte stalletjes van de vrije school vielen in de smaak. Na de rondgang kon men genieten van een versnapering bij een
gezellige en deugddoende babbel in een kader die men niet dikwijls ziet en meemaakt. De maandag kon iedereen, waaronder de minder mobile mensen, er genieten van de kerststallen en daarna in de
kring voor lekkere pannenkoeken. We moeten alle mensen danken die hun stalletje ter beschikking stelden. Hopelijk krijgt dit initiatief een vervolg binnen twee jaar. Het is een hele karwei maar zeker
de moeite waard die door alle mensen werd gesmaakt en gewaardeerd. (Marnix Henneman) (c) Ignace Dobbelaere
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Onze bisschop Lode Aerts schreef:

"Telkens weer koos Jezus voor het
goede. In liefde ging Hij stap voor
stap op de weg die de Vader met
Hem voorhad.

Vrienden, willen we diezelfde weg gaan?
Met Jezus aan onze zijde.
Heel menselijk mogen wij met Hem
groeien, dag na dag.

Zeker, uit onszelf blijven we zwak en zon-
dig. Maar dat belet Jezus niet om telkens
bij ons aan te kloppen.

Elke keer wanneer we Hem binnenlaten,
brengt Jezus zelfs in de diepste duisternis
een glimp van God.”

ElkjaarvierenweKerstmis.
Dan voelen we ons extra verbonden
met allen, die meer dan anders ver-
langennaarvrede.

Moge Kerstmis 2017 bijdragen tot
diegrotedroom:Vrede aanallemen-
senvangoedewil.

Een Zalige Hoogdag van Kerstmis

Pastoor Pradip Smagge en de federale
stuurgroep: Andrea Lamote, diaken André
Maeghe, Ferdinanda Proot, Geert Slab-
binck, Annemie Snauwaert, Lydie Van
Holm, Anne-Marie Viaene

KERSTWENSEN

Laat me jullie een oud verhaal vertellen
over de kerstster, neen, niet die ster boven
Bethlehem, maar de rode bloem. Het is een
oude legende, die ik een klein beetje her-
werkt heb, ter gelegenheid van Kerstmis
vorig jaar, maar het blijft ook dit jaar
zijn boodschap uitstralen. Het is een ver-
haal uit Mexico.

Er was eens lang geleden in Mexico
een arm meisje,haar naam was Pe-
pita. In die tijd was het de gewoon-
te om tijdens de kerstviering een ge-
schenkje te leggen bij de kribbe in
de kerststal. Maar Pepita had geen
geld om een cadeautje te kopen voor
baby Jezus. Toch kon ze moeilijk
metlegehandentoekomen.

Dus wat deed zij? Zij plukte on-
derweg naar de kerk wat onkruid
en maakte er een boeketje van. Ze
schaamde zich wel omdat ze eigen-
lijk wel iets meer wou geven, maar
tearmwas.

Alle mensen in de kerk legden
mooie geschenken in de kerststal en
zo dankten ze God om de geboorte
vanJezus.

Toen kwam ook Pepita bij het kerst-
stalletje en legde haar boeketje bij de
kribbe.

Plotseling begon dat boeketje te
groeien en er verschenen grote rode
bloemen. Iedereen was getuige van
ditkerstwonder.

Vanaf die dag werden deze rode
bloemen ‘Bloemen van de kerst-
nacht’genoemd.

(Priester Pradip Smagge)

DE KERSTSTER

FEDERATIE DAMME

&leven
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Volgende zondag ontsteken we
de vierde adventskaars. Dat nieuwe
vlammetje zegt ons: Het is bijna zo-
ver. Haar licht wijst ons naar het
Kind, dat Licht wil zijn voor jou en
mij.

Volgende maandag is het al
Kerstmis en vieren we in de litur-
gie het hoogtepunt van verwach-
ting, de geboorte van Jezus, Zoon
van God, Zoon onder de mensen.
De verschillende lezingen, gebeden
en liederen verwijzen naar een ge-
loofsgeheim, waarvoor wij

Samen met Maria kijken we uit naar Jezus komst

ook op vandaag kunnen opstaan en
beleven.
Want de kerstboodschap vraagt
oren en ogen van geloof, net zoals
Maria en Jozef, die eerst in geloof,
het Woord van belofte ontvangen
hebben.

Als je in geloof ontvangt, is dit
geen zekerheid. Je gaat de dagelijk-
se strijd niet uit de weg, maar je
ontvangt wat op je weg komt en
je maakt een keuze. Geloof is geen
vlucht voor een geheime en

onvoorspelbare toekomst, maar is
de realiteit met open handen aanne-
men en er gelovig mee omgaan.
Maria heeft gelovig gereageerd op
het woord van de boodschapper. Jo-
zef heeft de boodschapper van zijn
droom verstaan. Wij weten vandaag
dat onze droom zal uitkomen als
we Hem helemaal verwachten en
Hem ook helemaal ontvangen in
ons midden: Emmanuel ,God-met-
ons.
(Diaken André)

KERSTMIS NADERT

Bij het begin van een nieuwe week
waren de weersomstandigheden op
maandag 11 december door sneeuw
en wind alles behalve hoopgevend.
Toen ook op dinsdag de voorspel-
lingen naar vrijdag 15 december met
regen en wind op de weerkaarten in-
gekleurd werden, was er een grote
ongerustheid bij het organiseren-
de schoolteam en de ouderraad. De
regen zou een te grote spelbreker
worden voor de kersthappening op
de speelplaats. De beschutting aan
de zijkanten was onvoldoende om
de bezoekers toch enigszins droog

(c) Roos

te laten genieten van het werk van
de kinderen...

De binnenruimte in de parochie-
kerk, in de onmiddellijke nabij-
heid leek een haalbaar alternatief.
Schooldirecteur Olivier Verwilst
sprak Roos Vanhoutte, oma en lid
van de kerkfabriek aan met de vraag
of de school de kerk mocht ge-
bruiken. Heel vlug werd er door
het kerkbestuur, diaken André en
pastoor Pradip hierop gunstig ge-
reageerd, zodat donderdagmorgen
al de verwarming enkele graden

hoger ingesteld werd. Voorzitter
Omer stond er immers op dat het
aangenaam warm zou zijn op don-
derdag en vrijdag. Het kerkbestuur
wenste ook alle extra kosten i.v.m.
elektriciteit en verwarming, tijdens
die 2 dagen voor eigen rekening
te nemen. Zodat deze noodingreep
niet door zou wegen op deze acti-
viteit voor de school. Donderdag-
avond baadde de kerk al in volle
licht, want 'de school' was volop be-
zig de kerk aangepast aan te kleden,
voor de kersthappening de vrijdag-
avond. En ook Roos was, als oma en
lid van de kerkraad, heel tevreden.
Zo vertelt ze zelf over deze speciale
kersthappening 2017: "Een zeer ge-
slaagd initiatief. De talrijke aanwe-
zigen waren vol lof over de prachti-
ge locatie met buitengewone kerst-
sfeer. Hartelijk dank aan alle me-
dewerkers voor het vlot verloop en
onberispelijke opkuis."

Zo werd de Kersthappening 2017
eentje om nooit te vergeten. (Diaken
André)

VIVENKAPELLE

Kersthappening in de kerk

Zaterdag 23 december
17:00 Sint-Martinus Sijsele:
Gezongen mis voor overleden
ouders, L.T.-C.B.
18:00 Koorrepetitie Jeugd in De
Kring (einde 19.30 uur)
19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring
(einde 20.30 uur)

Zondag 24 december
4e zondag van de advent B
09:00 Sint-Martinus Sijsele:
Gezongen mis
10:30 Sint-Dionysius Moerkerke:
Gezongen mis
17:00 Sint-Martinus Sijsele:
Kinderkerstviering door Vrije
basisschool Sint-Maarten,
opgeluisterd door het
Mégàjeugdkoor

Maandag 25 december
Hoogfeest Kerstmis
00:00 Sint-Martinus Sijsele:
Kerstnachtviering, opgeluisterd
door het Sint-Martinuskoor
09:00 Sint-Martinus Sijsele:
Kerstdagviering, opgeluisterd door
het Sint-Martinuskoor
10:30 Sint-Dionysius Moerkerke:
Kerstdagviering, opgeluisterd door
het koor DaMoRi, gezongen mis
voor overleden ouders

Dinsdag 26 december
09:00 Sint-Martinus Sijsele:
Gezongen mis
19:30 Koorrepetitie DaMoRi in ’t
Schuurtje (einde 21.30 uur)

Woensdag 27 december
13:30 Sint-Martinus Sijsele:
Gezongen mis voor Samana
19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in
de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 28 december
09:00 Sint-Martinus Sijsele:
Gezongen mis
18:30 Sint-Rita Moerkerke:
Gezongen mis

Zaterdag 30 december
15:00 Sint-Dionysius Moerkerke:
Doop van Alexia Blondeel, dochter
van Adinda Blondeel uit Eede in
Nederland
15:45 Sint-Dionysius Moerkerke:
Doop van Loïc Stevens, zoon van
Carole Willems en Francis Stevens
uit Damme
17:00 Sint-Martinus Sijsele:
Gezongen mis
18:00 Koorrepetitie Jeugd in De
Kring (einde 19.30 uur)
19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring
(einde 20.30 uur)

Zondag 24 december
Heilige Familie
09:00 Sint-Martinus Sijsele:
Gezongen mis
10:30 Sint-Dionysius Moerkerke:
Gezongen mis, gedachtenismis voor
de overledenen sinds 1 oktober;
Suzanne Tommelein, Marie
Maenhout, Gilbert Boone, Jozef
Provoost, Fernanda Requier en
Andrea Watelle
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Alweer is een jaar voorbij... en wat
voor één. Een jaar waarin het paro-
chielandschap in onze federatie een
serieuze wijziging onderging. Van
2 priesters en 1 diaken naar 1 pries-
ter en 1 diaken, een parochiefedera-
tie op weg naar pastorale eenheid...

Niet weinig om te verwerken: de
parochie Sint-Quintinus en Sint-
Guthago - meer dan 900 jaar gele-
den gesticht - en 'moederkerk' voor
alleomliggende.

Een jaar waarin in onze parochie
3 kindjes gedoopt werden, 3 huwe-
lijken werden ingezegend en 8 pa-
rochianen "oogenblick voor eeu-
wigh" (Joost van den Vondel) wis-
selden.

In deze dagen van Kerst en Nieuw-
jaar wensen wij elkaar voor de na-
bije en verre toekomst alle 'zalig-
heid' toe, ook en vooral - zegt men
-een'goedegezondheid'.

Dat is ook mijn wens voor ieder van
udat je in het komende jaar uw aan-
wezigheid opaarde eenbeetje draag-
lijkprobeert temakendoor eenbeet-
jeaardigtezijnvoorelkaar.

"Wat ge niet wilt dat een ander je
aandoet, doe het ook hem/haar niet
aan." zei Jezus.

Voorwaar, een mooie Kerstbood-
schap.

Ook wil ik dank zeggen voor het
vertrouwen, voor de steun, voor
de medewerking, voor de aanmoe-
diging, voor de blijken van dank-
baarheid die ik in de voorbije ja-
ren mocht ondervinden. Van har-
te dank maar even graag nog steeds
bereid 'voor een luisterend oor, een
helpende hand, een bemoedigend
woord'. (Anita Van Ammel)

OOSTKERKE

Dank

De novembervergadering wekte bij
onze leden veel verwachtingen... en
niet alleen bij hen. Het was opmer-
kelijk dat een aantal nieuwe gezich-
tenonderonswaren.

Was het voor de filmkes over de
werking van het trefpunt in het
voorbije jaar? Was het voor de ver-
rassing die aangekondigd was? Was
het voor de bekendmaking van de
winnaar van het petanqueseizoen?
Wie zal het zeggen? In ieder geval
werd het weer een boeiende namid-
dag.

De klap op de vuurpijl, de verras-
sing was natuurlijk de rechtstreek-
se babbel die het bestuur via Skype
realiseerde met onze eigenste Oost-
kerkse Virunga-explorator Antho-
nyCaere.

Bewonderenswaardig hoe die man,
zelfs na de crash met zijn vliegtuig
en de operaties en revalidatie, in het
levenstaat.Chapeau!

Tot slot van deze namiddag over-
handigde burgemeester Coens de
beker en geschenk aan Simonne
Casselman, laureaat van het petan-
queseizoen2017.

Op de laatste zondag van november
vierden we in de Sint-Dionysius-
kerk te Moerkerke eucharistie met
deleden.

Jammer dat niet meer leden de weg
gevonden hadden naar Moerkerke.
Tevens werden de overleden leden
herdacht.

Dat deze viering samen viel met
de viering van het Cecilia-feest bij
het interparochiale DAMORI-koor
zorgdevooreenfeestelijktintje.

Met het enthousiasme van priester
Pradip en de bevlogen homilie van
diaken André vergaten we de kou in
de kerk ten gevolge van een tech-
nischdefectaandeverwarming.

Aansluitend serveerde het team van
'In de groene Wandeling' een geva-
rieerdlekkerfeestmaal.

Ondertussen is 'Kerst-bij-OKRA' al
voorbij... maar daar hoor je een vol-
gendekeermeerover.

NIEUWSBRIEF OKRA

Nieuwjaarsreceptie vtbKultuur
Damme op zondag 14 januari 2018
van 10.30 uur tot 12.45 uur in CC
Rostune Stationsstraat 13, Sijsele.
Deurenopenvanaf10uur.

Om 10.30 uur: verwelkoming en
nieuwjaarsbrief in de theaterzaal.
Beeldreportage en jaaroverzicht
2017 van vtbKultuur Damme in re-
gie vanLeoVandeWalle enFredDe-
lestrezmetmuzikaleomlijsting.

Om 11.20 uur: uitreiking van de vtb-
Kultuur Damme-Burgerprijs 2017
aan de deelnemer die het grootst
aantal activiteiten bijgewoond heeft
in het afgelopen jaar in aanwezig-
heid van de burgemeester en de
pers.

Van 11.25 uur tot 12.45 uur: nieuw-
jaarsreceptie: we klinken met witte
of rode wijn (of frisdrank) aangebo-
den door het bestuur. Hartige geva-
rieerde hapjes ontbreken uiteraard
niet. De bar is open voor andere te
betalendranken.

Vooraf aanmelden en uw komst be-
vestigen tegen uiterlijk 7 januari
bij penningmeester Willy Soenens,
willysoenens@telenet.be of 050 35
0574.

FEDERATIENIEUWS

vtbKultuur
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Soep op de stoep
In het Welzijnszorgweekend werden potten soep gemaakt door heel wat culinaire vrijwilligers en enthousiast uitgedeeld na de vieringen.
De opbrengst gaat naar de acties van Welzijnszorg: Samen tegen armoede. Dank aan de warme inzet en aan allen die financieel steunden!
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Geluk wensen
Het is een goede gewoonte bij het
nieuwe jaar mekaar een gelukkig
nieuwjaar te wensen. En het doet
deugd. Maar verloren maandag ligt
reeds op de loer. Op die maandag na
Driekoningen herbegint het gewo-
neleven.

De grote feesten zijn voorbij. Het
warendeugddoendemomentenmet
familie en vrienden. We hebben er
vreugde aan beleefd met velen sa-
mentezijnopKerstavond.

Op oudejaarsavond heffen we het
glas op een gelukkig 2018. We heb-
ben vele kerstkaarten geschreven
en ontvangen. Weldra worden de
kerstbomen verbrand. En de plei-
nen in Brugge krijgen opnieuw
hunhistorischuitzicht.

Geluk wensen is een eerste stap.
Misschien is die maandag nog niet
verloren. Geluk ligt niet aan de
oppervlakte voor het oprapen. We
moeten dus dieper graven. Die goe-

de herinneringen aan de Kersttijd
nodigen ons uit tot nieuwe uitda-
gingen.

Gelukkig maken
Een tweede stap is daarom iemand
gelukkig maken. En hiermee treden
wij inhetvoetspoorvanJezus:

‘Ik ben niet gekomen om gediend te
worden, maar om te dienen en mijn
leven te geven’ (Mattheüs 20. 28).

We stellen vast dat die dienende
liefde niet hoog genoteerd staat op
de beurs van het consumeren. Alle
heil wordt gezocht in het genieten.

We leven immers in een tijd waar-
in het individu alles zelf wil be-
heersen en alles naar zijn hand wil
zetten. Hierbij laten meer en meer
mensen zich leiden door weten-
schappelijke traktaten over geluk.
Het geloof inmaakbaar gelukneemt
steedsmaartoe.
Psychologen en sociologen be-
schrijven wat geluk voor hen be-
tekent. Maar er zijn blijkbaar geen
spelregels, die voor iedereen gel-
den.

De diepste vreugde wordt nog
steeds beleefd in het vrij en onge-
dwongen iemand bijstaan en hel-
pen.

Deze gedachte is trouwens de
grondtoon in het boek van Douglas
Abrams: Het boek van de vreugde.
In eengesprekmet deDalai Lama en
Desmond Tutu polst de auteur naar
hun ervaringen van geluk en diepe
vreugde.

De drie pijlers van de vreugde zijn
volgens hen: ons vermogen om
onze situatie in een positiever licht
te zien, ons vermogen om dankbaar
te zijn en onze keuze om vrien-
delijk en vrijgevig te zijn. Hierbij
zegt aartsbisschop Desmond Tutu:
‘ik bedoel dat we nergens zo blij van
worden als van iets goeds doen voor

anderen.

Wij zijn geprogrammeerd om be-
gaan te zijn met anderen. Wij zijn
geschapen om zorgzaam en edel-
moedig te zijn voor elkaar’. De Da-
lai Lama gaat daar volledig mee ak-
koord: ‘Zoals je zojuist opmerkte
zijn mensen bezig met geld of roem
of macht. Vanuit het gezichtspunt
van iemands persoonlijk geluk is
dat kortzichtig. De beste manier om
je verlangens te vervullen en je doe-
len te bereiken, is dus anderen hel-
pen en meer vrienden te maken’ (p.
67-69).

Een lichtpunt
In deze donkere dagen brengt de
boodschap van beide religieuze lei-
ders misschien nieuw licht. In onze
kerken brandt een klein lichtje, dat
nooituitgaat.

Het is een klein rood vlammetje
dat meestal eenzaam staat te bran-
den in het hoogkoor. Het dansen-
de vlammetje van de godslamp ver-
wijst naar de blijvende aanwezig-
heidvanJezusinonsmidden.

In de stilte van een gebedsruimte
maakt God tijd voor ons. We ont-
moeten er een zorgende God. We
ervaren er een sprekende en bezie-
lende stilte: een oase van rust in de
drukte van elke dag. DeHeer ismijn
Herder. Hij laat mij weiden op groe-
ne velden. Het is rustgevend even
op de pauzeknop te duwen om het
jachtige leventeoverpeinzen.

Dit staat in schril contrast met
de ontembare surfers. Zij moeten
voortdurend bewegen op het wa-
ter als ze niet van hun plank wil-
len vallen. Zij scheren over het op-
pervlak. Zij gaan nooit in de diep-
te en staan nooit stil. Meer dan ooit
hebben wij behoefte aan sluiswach-
ters, die niet zweren bij snelheid en
oppervlakkigheid. Zij daarentegen
kiezen voor concentratie en diep-
gang.

Tijd voor een gesprek
De mens spreekt immers graag over
zijn bekommernis voor de perso-
nen die hem dierbaar zijn. Ook de
vele dingen die hem ter harte gaan
wilhijonsmeedelen.

En dan komen de levensvragen
naar boven. Een persoonlijk getui-
genis schept vreugde en hoop. Een
levensverhaal roept nieuwe vragen
op.

We zijn daarom zeer dankbaar dat
wij in onze pastorale eenheden
en federaties kunnen rekenen op
talrijke geëngageerde gelovigen en
medewerkers.

De vrijgestelden en de vele vrij-
willigers geven ons hier het goede
voorbeeld. Zij betekenen heel wat
in onze samenleving. Zij laten ons
zien en voelen wie we zijn. Ze zijn
op vele niveaus bruggen bouwers.
Zij creëren momenten van ontmoe-
ting en gesprek. Zij delen hun tijd
metanderen.

Zo groeit er een groepsgebeuren.
Niemand voelt zich nog alleen. Er
staat altijd iemand naast je. Je bent
samen verantwoordelijk. Je voelt je
thuis in je pastorale eenheid of fede-
ratie.

Geluk wensen

Met de woorden van Kris Gelaude
wens ik jullie van harte een
gezegend en gelukkig nieuwjaar: “Ik
wens je voldoende geestdrift en
poëzie voor ieder moment. En als het
donker wordt een ster die eraan
herinnert dat je voor het licht
geboren bent”.

Deken Jan Tilleman (deze tekst verschijnt
in alle edities van het decanaat Brugge)

GELUKKIG NIEUWJAAR !

FEDERATIE DAMME
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Blijkbaar uitgedaagd door de 'ver-

leidelijke' agenda voor de viering

van Kerst in de OKRA- familie was

het alweer een bijzonder drukke be-

doening op dinsdag 19 december.

Tussen 11 u en 11.30 u streken als

trouwe postduiven een hele meute

leden neer bij ' De Beuterblomme' .

Om 11.30 u werd het aperitief im-

mers opgediend. Eerst maakten we

het echter stil om eventjes ter ver-

wijlen bij de boodschap van het ker-

stekind. Daarna was het tijd voor de

feestelijke tafel.

Eenmaal de buikjes goed gevuld

kon het namiddagprogramma in

gang gezet worden. En zeggen dat

die 2 muzikale karwaten meer dan

hun best deden. Een eerste optre-

den met vooral kerstmuziek nodig-

de hier en daar uit tot een samen-

zang.

Tijdens de pauze werd de koffie

geserveerd met, hoe kan het ook

anders, de onvermijdelijke maar

nog steeds niet te versmaden kerst-

bûche. Heerlijk lekker...

In het tweede optreden ging het

meer de internationale muzikale

toer op met songs uit alle windstre-

ken. En er moest niet gepusht wor-

den om, niet alleen uit volle borst

mee te zingen, maar ook de dans-

vloer bij momenten vol te zien lo-

pen voor een cha-cha-cha, een tra-

ge wals, een vurige tango, een stijl-

volle scottisch, een adembenemen-

de swing,...

Het was al lang donker geworden

en dan moest de tombola nog geloot

worden en de kerstkadootjes uitge-

deeld. Van de vurige voorzitter, die

zich ineens voortreffelijk en ver-

rassend ontpopte als een bekwaam

zangtalent kregen we, ook namens

de andere teamleden de wens mee

voor een 'vredevolle Kerst' en een

"gezond 2018".

Goedgemutst en welgezind trokken

we daarna, met ons kerstgeschenkje

in de hand naar huis. Volgende af-

spraak: dinsdag 16 januari 2018 voor

een filmnamiddag.

OKRA-FAMILIE VIERT KERSTMIS

NIEUWJAARSRECEPTIE HOEKE

KERKELIJKE UITVAARTEN

Geborgen in Gods liefde voorgoed:

Godelieve Spriet, 93j, weduwe van

Georges Dombrecht uit het WZC

De Stek in Sijsele, zij woonde voor-

heen in de Kerkstraat in Damme.

Uitvaart op donderdag 7 december

2017 om 10.30 uur in de kerk van

Damme.

Maurice Blauwet, 87j, echtgenoot

van Rosanne Van Parys uit de Oude

Sluissedijk in Damme. Uitvaart op

vrijdag 15 december 2017 om 10.30

uur in de kerk van Damme.

Simonne Coene, 85j, weduwe van

Walter Bleyaert uit het WZC Mor-

genster in Sijsele, zij woonde voor-

heen in Sijsele. Uitvaart op zaterdag

16 december 2017 om 10 uur in de

kerk van Sijsele.

Omer Vandenbruwaene, 79j, echt-

genoot van Maria Van Nevel uit de

Oedelemse Steenweg in Sijsele. Uit-

vaart op zaterdag 16 december 2017

om 11.30 uur in de kerk van Sijsele.

Leon De Vlieghere, 90j, weduw-

naar van Herna Vankersschaever

uit de Bloedputstraat in Oostkerke.

Uitvaart op woensdag 20 december

2017 om 10.30 uur in de kerk van

Oostkerke.

OOSTKERKE

Turn-/aerobic club

Elke dinsdagavond van 20 u tot

21 uur zijn we sportief bezig in

zaal 'De Beuterblomme' onder be-

geleiding van een ervaren en super

enthousiaste lerares. Wat? Opwar-

mingsoefening en daarna spieroefe-

ningen voor het hele lichaam, ont-

spanningsoefeningen, alles op aan-

gepaste muziek. Het doel is: onze

fitheid te verbeteren, vet te verbran-

den, het lichaam te vormen en het

fysieke welzijn te verbeteren.

Alle leeftijden zijn welkom, ieder-

een doet wat zij aankan.

Na een uurtje trainen en een bab-

beltje achteraf komen we fit en op-

gewekt weer thuis. Sluit je aan bij

onze gezellige club; duizend maal

beter dan in je zetel hangen. We

houden het inschrijvingsgeld bij-

zonder laag namelijk 50 euro per

trimester. We vragen je enkel een

matje mee te brengen.

Kom en geniet. Wil je nog meer in-

fo: neem dan contact op met Christi-

ane Jonckheere - 0474 460967 - jon-

ckheerechris@hotmail.com

PAROCHIE
NIEUWSZaterdag 30 december

15:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Alexia Blondeel, dochter

van Adinda Blondeel uit Eede in

Nederland

15:45 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Loïc Stevens, zoon van

Carole Willems en Francis Stevens

uit Damme

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

18:00 Koorrepetitie Jeugd in De

Kring (einde 19.30 uur)

19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring

(einde 20.30 uur)

Zondag 31 december
Heilige Familie
09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis, gedachtenismis voor

de overledenen sinds 1 oktober;

Suzanne Tommelein, Marie

Maenhout, Gilbert Boone, Jozef

Provoost, Fernanda Requier en

Andrea Watelle

Maandag 1 januari
Nieuwjaarsdag
09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis op de eerste dag van

het nieuwe jaar

10:30 Hoeke Sint-Jacobus-de-

Meerdere: Gezongen mis op de

eerste dag van het nieuwe jaar

Dinsdag 2 januari
09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

Donderdag 4 januari
09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Zaterdag 6 januari
17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Henri Verniest,

Gabrielle Claeys en overleden familie

18:00 Koorrepetitie Jeugd in De

Kring (einde 19.30 uur)

19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring

(einde 20.30 uur)

Zondag 7 januari
Hoogfeest Openbaring van de Heer
09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Martine

Snauwaert, echtgenote van Dany

Meerschaert, viering opgeluisterd

door het Sint-Martinuskoor

10:00 Sijsele Sint-Martinus:

Nieuwjaarsreceptie in De Kring

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Mieke Wanneyn,

echtgenote van Geert Van de

Sompele, zoontje Tom en overleden

familieleden, alsook voor een

bijzondere intentie, alsook voor

overleden echtgenoot, ouders en

familie (T)
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Pastoor in de wolken
Enkele weken terug kreeg ik de gelegenheid om mee te vliegen met een helikopter over de kerken van de federatie Damme. Om het overzicht te bewaren en op de hoogte te blijven...
Niet om uit de lucht te doen, maar eerlijk waar: het was de moeite. En het is niet uit de lucht gegrepen, onze federatie strekt zich inderdaad wel uit temidden die groene weiden!
(Pastoor Pradip Smagge)




