
We toasten op de mensen die bergen verzetten
die door blijven gaan met hun kop in de wind.

We toasten op de mensen die risico’s nemen
die blijven geloven met het geloof van een kind

We toasten op de mensen die dingen beginnen
waar niemand van weet wat de afloop zal zijn,
maar die vooral het goede kansen willen geven.

We toasten op de mensen die blijven vertrouwen
die van tevoren niet vragen ‘voor hoeveel?’ en ‘waarom?’.

We toasten op de mensen die door blijven duwen
van doe het maar wel en kijk niet om.

We toasten op het beste van vandaag en morgen.
We toasten op het mooiste waar we van houden.

We toasten op het maximum van het mooie in vandaag en in morgen
in elk van ons, samen op weg in de voetspoor van Jezus
(Vrij bewerkt naar Paul van Vliet)

Beste wensen voor 2018 met de aloude woorden:
"Een zalig en gelukkig nieuwjaar!"

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

Op het nieuwe jaar!

Een mevrouw die net achter mij zat
in de kerk zei tegen haar buur: 'Op
zondag en zeker op vandaag, Kerst-
dag: eerst tijd voor God en dan al de
rest.'

En ze was niet alleen met die ge-
dachte, want heel mensen kwamen
van heinde en verre naar de kerst-
dagviering in Moerkerke voor een
bezoek aan het pasgeboren Kind in
de kerststal.

Geluk en vreugde alom omdat God
het de moeite vindt zich kenbaar
te maken aan de wereld in een
arm mensenkind... beloftevolle toe-
komst.

En dan zing je en dan jubel je sa-
men met het DaMoRi-koor: prachti-
ge kerstliederen, een intieme, inge-
togen sfeer... samen het brood bre-
ken en delen, met velen, elkaar de
vrede toewensen. Mooier kan niet.

Als je daarbij op het einde van de
viering dan ook nog de speciale
kerstzegen krijgt, dan ben je ge-
sterkt, dan vind je nieuwe kracht en
mag je aan mensen gaan verkondi-
gen: 'Eer aan God en vrede op aar-
de aan alle mensen van goede wil'.
Mensen van goede wil!
(Anita Van Ammel)

Feest van Vrede
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Heel wat kerst en nieuwjaarswen-
sen vallen via de postbode in onze
brievenbus.

Een moment van nieuwsgierigheid
en vreugde.

Soms zetten we onze kaartjes zicht-
baar op de schouw of kast,
anderen hangen ze aan een lint ten-
toon.

We zijn duidelijk opgetogen met
deze aandacht.

Zelf schrijven we ijverig ook nog
kerstkaarten.

We mailen met pc, smartphone of
gsm de beste wensen maar wat ge-
beurt er daarna?

Verwijderen we ze in de de januari-
maand al?

Verzamelen we ze in een kartonnen
doos en blijven ze daar liggen?

Wat gebeurt er als je kaartjes van vo-
rig jaar nog eens naleest?

Onze welgemeende wensen van
veel vrede, geluk, gezondheid en
moed voor morgen?

Hebben we zelf ons best gedaan om
al die mooie wensen ook tot leven te
brengen waar we kunnen?

Vreugde en geluk in het nieuwe
jaar zijn gefundeerd op verdraag-
zaamheid en aandacht voor elkaar.
Hoe maken we dat waar?

Als we regelmatig in het nieuwe
jaar eens stilstaan bij de wensen
die we met Nieuwjaar uitspraken,
dan kunnen we misschien ook ex-
tra gemotiveerd zijn om bij ons zelf
af te vragen: wat maak ik er van
waar? Heb ik voldoende aandacht
voor anderen, of draait de wereld
enkel rond mij? Misschien is dat
een punt voor elk van ons: even tijd
vrij maken om hier bij stil te staan
en dan met nieuwe energie dit pro-
beren samen waar te maken. (diaken
André Maeghe)

Vol goede voornemens
in het nieuwe jaar

FEDERATIE DAMME
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Groep Moerkerke

De kandidaat vormelingen van de
parochies Moerkerke, Den Hoorn,
Lapscheure, Hoeke, Oostkerke en
Vivenkapelle worden op zondag 14
januari verwacht in de kerk van
Moerkerke om 8.30 uur voor de eer-
ste catechesebeurt en viering.

Heb je vragen? Alle info via
de hoofdverantwoordelijke
Carla Pieters
050 50 10 25
christian.soete@telenet.be

Het sacrament van het heilig Vorm-
sel voor deze groep wordt toege-
diend op zaterdag 26 mei 2018 om
15 uur in Sint-Dionysiuskerk te
Moerkerke.

Nu al kunnen we ook meedelen dat
in 2019 het H. Vormsel voor de
groep Moerkerke en de vijf ande-
re parochies hierbij horende plaatst
heeft op zaterdag 23 mei om 15 uur.

Groep Sijsele en Damme

Na de kerstvakantie komen de kan-
didaat-vormelingen samen voor het
startweekend van de vormselcate-
chese op vrijdag 12 januari om 19
uur in de Karmel in Sint-Michiels
Brugge. Voorafgaand aan dat week-
end, zullen de vormelingen via
brief uitgenodigd (worden) zijn om
in te schrijven voor het weekend en
de vormsel voorbereiding.

Heb je vragen? Alle info via
de hoofdverantwoordelijke
Roland Van De Velde
0477 33 93 68
vandevelderoland@skynet.be

Het sacrament van het heilig Vorm-
sel voor deze groep wordt toege-
diend op zondag 27 mei 2018 om
9.30 uur in de Sint Martinuskerk te
Sijsele.

Nu al kunnen we ook meedelen
dat in 2019 het H. Vormsel voor
de groep Sijsele en Damme plaatst
heeft op zondag 24 mei om 9.30 uur.

Start
voorbereiding
vormsel 2018FEDERATIE

Vacature kerkraad Lapscheure

Oproep door de aangestelde ver-
antwoordelijke van de parochie tot
kandidaten voor het lidmaatschap
van de kerkraad. Overeenkomstig
artikel 7 § 1 van het decreet van 7
mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de er-
kende erediensten, wordt aan alle
belangstellenden meegedeeld dat er
1 vacature is binnen de kerkraad van
de kerkfabriek H. Drievuldigheid
en Sint-Christianus te Lapscheure
(gemeente Damme). Enkel de perso-
nen die beantwoorden aan de hier-
na volgende voorwaarden, komen
in aanmerking om lid te zijn van de
kerkraad:
1° rooms-katholiek zijn;
2° de volle leeftijd van 18 jaar heb-
ben bereikt op het ogenblik van de
verkiezing;
3° in de bevolkingsregisters inge-
schreven zijn van de gemeente of
van een van de gemeenten van de
gebiedsomschrijving van de paro-
chie (voor de parochie H. Drievul-
digheid en Sint-Christianus betreft
het de gemeente Damme).

Uitsluitend schriftelijke kandida-
turen komen in aanmerking.
Zij moeten vóór 31 januari 2018
ingediend zijn bij: Kerkfabriek H.
Drievuldigheid en Sint-Christia-
nuster attentie van Pastoor Pra-
dip Smagge, Vissersstraat 56, 8340
Moerkerke.

De datum van versturen van de
email of de datum van onderteke-
ning voor ontvangst geldt hierbij.
Kandidaturen dienen vergezeld te
zijn van een kopie van de identi-
teitskaart (voor- en achterzijde of
zo het om een elektronische identi-
teitskaart gaat, een afdruk ervan met
adresgegevens), dit met het oog op
de controle van de voorwaarden 2°
en 3°.

Na 31 januari 2018 zullen de naam,
voornaam en volledig adres van
de kandidaten bekendgemaakt wor-
den door uithanging in het berich-
tenkastje aan de parochiekerk van
de parochie H. Drievuldigheid en
Sint-Christianus te Lapscheure.

Opgemaakt op 24 december 2017 te
Lapscheure,

Pastoor Pradip Smagge, door de bis-
schop aangestelde verantwoordelij-
ke van de parochie H. Drievuldig-
heid en Sint-Christianus te Lap-
scheure (gemeente Damme).

DAMME O.L.V.-HEMELVAART

KVLV
Het Kvlv kerstfeest was een war-
me, mooie afsluiter van ons jaar-
programma 2017 en het heeft ons al-
len deugd gedaan even stil te staan
bij de zorg om ouderen.Kerstmis en
Nieuwjaar zijn bijzondere dagen
om te feesten met het gezin, familie,
vrienden of buren. Momenten van
samenzijn, zo belangrijk en waar
we even kunnen terugblikken op
wat voorbij is ! We kijken terug
met Kvlv op mooie en deugddoen-

de bijeenkomsten. Met onze be-
stuursploeg beogen we vooral een
zo breed mogelijk gamma waar elk-
een eens aan bod komt en zijn dan
uiterst tevreden als we achteraf ho-
ren “dat heeft ons deugd gedaan, we
hebben er van genoten..” omdat we
ook proberen deze bijeenkomsten
zo kwalitatief mogelijk te brengen
en zo Dammenaars bijeen brengen.

Ook de jaarlijkse verkoop van aza-
lea’s voor het project “Kom op tegen
kanker” waar we met ons bestuur
3 dagen vrijwillig in de weer zijn,
verdiend een pluim!
Nu al kijken we hoopvol naar 2018
en zijn terecht fier op ons nieuw
jaarprogramma waar we niet min-
der dan 13 eigen activiteiten aan-
bieden. We belichten er de socia-
le kant: premies en tegemoetkomin-
gen / crea : maken van klaprozen
in powertex / 4 x onze alom beken-
de kookdemo’s met nieuwste on-
derwerpen / workshop wellness /
fietstocht / culinaire markt / bloem-
schikken / gezondheid “de zoete
zonde” / theater enzomeer…
Door onze actieve deelname met
het ganse bestuur aan de culinaire
markt, begin oktober, kunnen we
af en toe net “iets” meer aanbieden
aan onze leden, ook dit is een plus-
punt voor onze goede samenwer-
king.

We maken er ook ons werk van
om steeds nieuwe mensen te berei-
ken, ook dit vraagt tijd en aandacht.
Kortom een vereniging = zich vere-
nigen en daar doen wij als Vrouwen
met Vaart graag aan mee. We kijken
opnieuw hoopvol naar het nieuwe
jaar en willen nu allen even genie-
ten van het samenzijn met de men-
sen die ons dierbaar zijn.
Aan al onze leden wensen we een
krans van warme mensen om je
heen zodat we straks weer samen
hoopvol aan het Nieuwe Jaar kun-
nen beginnen.
We zien mekaar terug op 30 janua-
ri as voor de 1e bijeenkomst in 2018;
de uitnodiging hiervoor zal je meer
vertellen.

MOERKERKE SINT-DIONYSIUS

KLV
Jaaropener op dinsdag 9 januari
2018 om 13.30 uur in de “De Lieve”,
thema: huis en keukentips, gouden
raad tante Kaat door Hilde Carlier.

Breien van eenvoudige trui.

We breien op dinsdag 16 en 30 janu-
ari – 13 februari – 6 maart om 13.30
uur in de “De Lieve”.

Inlichtingen en inschrijvingen bij
Monique Dhondt, 050 50 03 01
Graag inschrijven tegen 4 januari
2018. Ook niet-leden zijn welkom!

Vele nieuwjaarsgroeten van het
KVLV-bestuur

PAROCHIENIEUWS

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)

Dinsdag 9 januari
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis

Woensdag 10 januari
19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in
de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 11 januari
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis

Vrijdag 12 januari
19:00 Sijsele: Startweekend
vormselcatechese in de Karmel Sint-
Michiels Brugge

Zaterdag 13 januari
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis

Zondag 14 januari
2e zondag door het jaar B
08:30 Moerkerke: Vormselcatechese
in de kerk van Moerkerke
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor een bijzondere
intentie (D), viering met
vormelingen
16:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Wolf Rongé, zoon van
Eveline Monsart en Nicolas Rongé
uit Damme

WEEKAGENDA
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Pradip Smagge, pastoor
Vissersstraat 56, 8340 Moerkerke
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info@groeneweiden.be
André Maeghe, diaken
Natiënlaan 27, 8340 Hoeke, 050 60 39 71
andre.maeghe@myonline.be

Parochie Damme:
Marc Vande Cavey, 050 50 09 28
(best na 19 u.), marc.vande.cavey@telenet.be,
Damse Vaart Zuid 23, 8340 Damme
Parochie Hoeke:
Rita Van Dewalle, contactpersoon,
050 60 39 71, andre.maeghe@myonline.be,
Natiënlaan 27, 8340 Hoeke
Parochies Lapscheure, Moerkerke
en Moerkerke St.-Rita:
priester Pradip Smagge
Parochie Oostkerke:
Anita Van Ammel, contactpersoon,
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WACHTDIENST
Geneesheer van dienstnationaal
nummer 1733 met doorschakeling
ApothekerOm de apotheek met
nachtwacht te kennen, (tussen 22 en 9 uur)
bel: 0903 99 000
Thuisverpleging
Wit-Gele Kruis, 050 34 13 33
Aline Matthys, 0475 32 85 37
Mieke Hoste, 0497 14 24 96 of 050 35 37 98
Familiezorg Brugge, 050 33 65 00
Paramedica, 050 35 33 46
Kris Vanhoutte, 050 50 14 00
Marc De Soete, 050 37 06 86
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Kinderkerstviering te Sijsele
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Mannen onder elkaar hebben door
hun liefde voor auto's en motoren
soms een gedeelde passie. Ik herin-
ner me nog, alsof het gisteren was,
toen op mijn werk, een collega een
nieuwe wagen aankocht. Hij was
zot van een Ford Sierra. Zijn nieu-
we aankoop dateerde van in 1987
toen de Sierra een nieuwe aangepas-
te facelift kreeg en hij vol ijver na
aankoop, weken na elkaar, pronkte
met folders en foto's van zijn nieu-
we aankoop.Wie opdeparkinghem
tegenkwam wist dat hij niet verder
kon, zonder even te kijken onder
de motorkap en te luisteren naar de
krachtigedraaiendemotor.

Onlangs kwam ik hem terug tegen.
Je weet hoe het gaat, je haalt her-
inneringen op en natuurlijk kwam
zijn wagen ter sprake. Hij was er al-
tijd van overtuigd geweest dat dit
een auto voor zijn leven was. Mijn
vrouw mag gerust een andere ko-

pen, maar die hier gaat nooit weg,
vertelde hij nog velen jaren na aan-
koop.

Gans ons jong leven hebben we
hiermee beleefd. Ik heb mijn vrouw
voor het eerst hier in gekust, toen
ik haar bij een hevige regenvlaag
naar huis mocht brengen. Hier zijn
we mee naar het gemeentehuis ge-
reden, toen we trouwden voor de
wet. Bomvol zat hij, toen we ge-
pakt en gezakt met onze drie kin-
deren naar de Ardennen trokken.
Zo dikwijls ben ik met deze wa-
gen naar het voetbal gereden, toen
de oudste speelde bij de miniemen.
Mijn vrouw bracht op zaterdag-
morgen onze dochter naar de mu-
ziekschool.

Roest daar had ik geen last van. Iede-
re vrijdagavond en in nood op zon-
dagmorgen waste ik zelf onze auto.
Zelf sleutelen aan de motor, dat was

ontspanning. Op het internet kij-
ken naar een goedkoop wisselstuk,
zodat hij verder kon bollen, daar
kon ik mijn vrije tijd gerust voor
opofferen.

Toen ik in ons gesprek de vraag stel-
de: en heb je nog altijd je Ford Sier-
ra,begonzijnstemtehaperen.

'Je weet nooit wat ik tegengekomen
ben. Van geen kwaad bewust reed ik
vorig jaar, in mijn eentje naar Kort-
rijk. Er waren wegenwerken en op
de E403 was er file. In mijn achter-
uitkijkspiegel kwam een vrachtwa-
gen en die reed op me in. Dat weet
ik nog. Onbewust had ik mijn stuur
wat van rijrichting veranderd, zo-
dat ik als bestuurder, net niet vol-
ledig onder de vrachtwagen voor
me kwam. Ik ben afgevoerd naar het
ziekenhuis, nadat de brandweer me
bevrijd had. Ik was buiten bewust-
zijn en mocht pas na tien dagen het

ziekenhuis verlaten. Er wachtte mij
een lange revalidatie. Gelukkig heb
ik er niets van over gehouden, maar
mij auto was aan de passagierskant
volledig ingedeukt. Toen ik nadien
ben gaan kijken bij de takeldienst
was ik er het hart van in. Het deed
me echt pijn, toen ik de handelaar
hoorde vertellen dat mijn Sierra en-
kel nog voor schroot bestemd was.
Ik was er kapot van. Mijn droom-
auto, die zoveel voor mij betekende
wasweg.'

Zijn vrouw vertelde verder: 'Het
was zelfs zo erg dat hij eerst geen
andere auto wilde. Hij heeft zelfs
nog zitten zoeken op het internet,
om een tweedehands Sierra te ko-
pen. Het heeft me moeite gekost
om hem mee te krijgen naar de ga-
rage om een nieuwe wagen te ko-
pen. Ik zie hem nog deels minach-
tend de showroom binnenkomen.
Al dat blinkende gedoe, al die nieu-

we snufjes dat interesseerde hem
niet. Ik ben doortastend moeten
zijn, anders hadden we geen nieu-
we gekocht. Kun je dat voorstellen?
De kinderen hebben hun pa over de
streep getrokken. Zijn eerste rit met
onze nieuwe auto was nog aarze-
lend, maar nu is hij vol lof over de
nieuwe snufjes. Het autorijden is
nu met die cruisecontrole wel aan-
genaam en goed voor de portemon-
nee.'

'Ja', beaamt mijn vroegere collega.
'Ik heb moeten loslaten, het kon
niet anders, maar eerlijk gezegd, al
die nieuwe snufjes in de wagen,
daar ben ik nu fan van. Als ik nu
nog een Sierra opmerk, word ik wel
even weemoedig. Als de nood groot
is en het dringt tot je door "het kan
eigenlijk niet anders" moet je leren
loslaten,datbesef iknu.'

Mensen spreken me aan over de
veranderingen in het pastoraal
landschap. Je voelt de heimwee naar
vroeger. De emoties bij het loslaten.
Het heeft tijd nodig en durf om per-
soonlijk een nieuwe stap te zetten.
Het verhaal van mijn vroegere col-
lega spookt dan soms in mijn ge-
dachten. Maar als je de samenhorig-
heid aanvoelt en mensen van ver-
schillende parochies in een week-
endviering ontmoet en ervaar dat
je opnieuw met een groep christe-
nen samen mag komen om eucha-
ristie te vieren, dan denk je mis-
schien even met heimwee terug aan
vroeger, maar besef je ook: dit ver-
haalkanietsmooisworden.

(DiakenAndré)

Een verhaal vol emoties

FEDERATIE DAMME
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Kerkelijke uitvaarten

Geborgen in Gods liefde voorgoed:

André Van de Vyver, 77j, echtge-
noot van Magda Cromheecke uit
de Heirweg in Maldegem. Uitvaart
op donderdag 28 december 2017
om 10.30 uur in de kerk van Den
Hoorn.

Pol Labat, 85j, uit de Oude Dosweg in
Sijsele. Uitvaart op zaterdag 6 januari
2018 om 10 uur in de kerk van Sijsele.

André Dousselaere, 94j, weduw-
naar van Anna Goossens uit de
Gentsesteenweg in Sijsele. Uitvaart
op dinsdag 9 januari 2018 om 10 uur
in de kerk van Sijsele.

De seniorenraad nodigt uit

Alle senioren en belangstellenden
worden uitgenodigd voor een info
namiddag over "inbraakpreventie".
Dit is een organisatie van de se-
niorenraad in samenwerking met
stadsbestuur en politie. Dit gaat
door op dinsdag 23 januari om 14
uur in de Cultuurfabriek in Sijsele.
Iedereen van harte welkom.

Sijsele Sint-Martinus

vtbKultuur - Filmreportage
Madagaskar - “Het Rode Eiland”:
(HD)Filmreportage van 2 X 1 uur
gebracht door Edgard Jespers op
vrijdag 26 januari om 20 uur in CC.
Rostune, Stationsstraat 13 – Sijsele.

Deelnameprijs: 5 euro of 4 euro
voor leden vtbKultuur. Aanmelden
bij penningmeester Willy Soenens,
willysoenens@telenet.be of tel. 050
35 05 74 , met girering van het pas-
send bedrag naar rek. BE51 0000

2582 7662 van vtbKultuur Dam-
me. We bieden een abonnement aan
voor 5 reportages, vooraf te boeken
en te betalen à 20 euro (leden beta-
len 15 euro). Deze 5 reportages gaan
voor gegarandeerde sterke kwaliteit
en boeiende inhoud en laten U weg-
dromen om cultuur te snuiven, ver
weg of dichterbij! De voorstellin-
gen zijn op:
26 januari: Madagaskar
23 februari: Argentinië
30 maart: Oost & West-Bengalen
21 september: Libië
26 oktober: Ierland

Pasar
Vrijdag 19 januari: startavond werk-
jaar 2018 met film “Trip naar Kroati-
ë”. Eerst klinken we met een drank-
je op de start van het nieuwe jaar en
het 38ste werkjaar van Pasar Sijsele.
Wij vervolgen de avond met de film
“Trip naar Kroatië” van de fam. Eric
Debackere uit Beernem.
Deel 1 voert ons langs een aantal
plaatsen in de Eifel, Zwarte Woud
en Beieren in Duitsland.
In deel 2 vervolgt de film met de Do-
lomieten in Noord-Italië, de grotten
van Postojna in Slovenië en tal van
plaatsen in Kroatië om te eindigen
in Mostar in Bosnië-Herzegovina.
Inkom: leden van Pasar 3 euro per
persoon, niet-leden 4 euro, kinde-
ren – 12 jaar gratis.
Info: André Soenen tel. 050 35 69 08.
Iedereen van harte welkom.

Gezinsbond
Op zondag 11 februari gaat onze
tweedehandsbeurs door in de Cul-
tuurfabriek van 8.30 uur tot 12 uur.
We gaan verder met tafelverkoop,
waar iedereen persoonlijk zijn ei-
gen waren kan verkopen. Iedereen
welkom! De deelnameprijs voor le-
den is 10 euro, niet-leden betalen 15
euro.
Inschrijven kan enkel op donder-
dag 18 januari bij Francine Bruyn-
seraede, Burgemeester Capellelaan
31, in Sijsele tussen 15 uur en 18 uur
en is pas zeker na betaling. Er tijdig
bij zijn is de boodschap!

PAROCHIENIEUWS

Soms beantwoordt het leven niet aan wat ik droom, verlang, verwacht en
waarvan ik zo zeker ben dat het goed is voor mij en ook voor anderen. Dan
is mijn levensvreugde vleugellam, voor even, voor dagen of voor langere
tijd. Soms kloppen het verschijnen, het doen en laten of de woorden van
medemensen die ik ontmoet of waarmee ik op stap moet gaan niet met
wat ik oordeelde als goed, juist of schoon. Dat niet kunnen aanvaarden,
Vader, wentelt een steen over de vreugde die ons samenzijn kan baren. En
soms hoor ik wel eens dat Jij al helemaal niet degene bent, diegene die ik
in mijn geest en hart droeg als kind of in dagen toen het leven zonnig leek
en alles zo vanzelfsprekend zinvol en zo was Jij helemaal al niet in de
dagen dat ik Jou vervloekte en Jou hele kerk en santenkraam en het leven
ook nog. Soms voel ik mezelf niet als de mens die ik zo graag wil zijn,
vooral wanneer ik denk dat ik vreugde en geluk zou kennen mocht ik die
betere zijn.

Fluister dan in mijn oor:
"jij bent mijn geliefde, in wie ik vreugde vind".

Leer me zien met Jouw ogen. Leer me voelen met Jouw hart.
Bevrijd me. Maak me vrij voor Jouw vreugde.
God heeft gemaakt dat ik lachen kon. ( Genesis 21, 6)

Tekst bij het jaarthema " vreugdevol gestemd " werkjaar 2017-2018 CCV
Brugge

Vreugdevol gestemd

Groep Moerkerke

De kandidaat vormelingen van de
parochies Moerkerke, Den Hoorn,
Lapscheure, Hoeke, Oostkerke en
Vivenkapelle worden op zondag 14
januari verwacht in de kerk van
Moerkerke om 8.30 uur voor de eer-
ste catechesebeurtenviering.

Heb je vragen? Alle info via
de hoofdverantwoordelijke
Carla Pieters
050 50 10 25
christian.soete@telenet.be

Het sacrament van het heilig Vorm-
sel voor deze groep wordt toege-
diend op zaterdag 26 mei 2018 om
15 uur in Sint-Dionysiuskerk te
Moerkerke.

Nu al kunnen we ook meedelen dat
in 2019 het H. Vormsel voor de
groep Moerkerke en de vijf ande-
re parochies hierbij horende plaatst
heeft op zaterdag 23 mei om 15 uur.

Groep Sijsele en Damme

De kandidaatvormelingen gaan op
startweekend op vrijdag 12 januari
om 19 uur in de Karmel in Sint-
Michiels Brugge. Voorafgaand aan
dat weekend, zullen de vormelin-
gen via brief uitgenodigd (worden)
zijn om in te schrijven voor het
weekend en de vormselvoorberei-
ding.

Heb je vragen? Alle info via
de hoofdverantwoordelijke
Roland Van De Velde
0477 33 93 68
vandevelderoland@skynet.be

Het sacrament van het heilig Vorm-
sel voor deze groep wordt toege-
diend op zondag 27 mei 2018 om
9.30 uur in de Sint Martinuskerk
te Sijsele. Nu al kunnen we ook
meedelen dat in 2019 het H. Vorm-
sel voor de groep Sijsele en Damme
plaats heeft op zondag 24 mei om
9.30 uur.

Start
voorbereiding
vormsel 2018

Zaterdag 13 januari
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis

Zondag 14 januari
2e zondag door het jaar B
08:30 Moerkerke: Vormselcatechese
in de kerk van Moerkerke
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor een bijzondere
intentie (D), alsook voor Herman en
Marc Van de Sompele en overleden
familieleden, viering met
vormelingen
16:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Wolf Rongé, zoon van
Eveline Monsart en Nicolas Rongé
uit Damme

Dinsdag 16 januari
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis

Woensdag 17 januari

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

Donderdag 18 januari
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis

Zaterdag 20 januari
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 21 januari
3e zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Marcel Watelle
en Maria Storme, alsook voor
voorspoed en goede gezondheid in
de familie, alsook voor Omer De
Baere en Alice Gillis
11:45 Sijsele Sint-Martinus: Doop van
Pinar Özge, zoon van Kristel
Heyntjens en Murat Özge uit Sijsele
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Gedoopt aan de bron van het leven
Werden gedoopt in Moerkerke op zaterdag 30 december 2017:

Alexia Blondeel, dochter van Adinda Blondeel uit Eede in Nederland Loïc Stevens, zoon van Carole Willems en Francis Stevens uit Damme

Allicht in de drukte van het ein-
dejaar is het verslag van het kerst-
feest (13 december 2017) Kvlv Dam-
me en St.-Rita ergens verloren ge-
gaan… kan gebeuren! Maar omdat
we vinden dat zo’n mooi project
toch even aan een zo ruim moge-
lijk publiek moet kenbaar gemaakt
worden, ook en in het bijzonder
aan mensen uit de zorgsector, wil-
len we dit verslag alsnog laten le-
zen.

Midden in de winter waren we
welkom in ’t Schuurtje voor het
jaarlijkse kerstfeest van Kvlv, waar
Bianca Nevenjans uit Poperinge,
een contactclown, ons meenam in
het leven en de manier hoe we
best mensen met dementie of met
een verstandelijke beperking bena-
deren.

Mooi en sereen gebracht, per mo-
menten was het muisstil vooral bij
het tonen van hun werking via fo-
to’s, en voor velen tevens zo her-
kenbaar.

Bianca bracht deze namiddag uit
eigen ervaring, geen voorafgaande
theorie, maar met liefde voor deze
mensen die ze zo graag ziet.

Respectvol, zonder veel of grote
woorden, beetje per beetje probe-
ren binnen te geraken bij deze men-
sen; het is bewonderends waardig
wat deze contactclowns doen! Spij-
tig dat weeral geld een rol speelt bij
veel RVT’s… maar volgens ons allen
zouden heel wat bewoners en hun
families hier heel veel baat bij heb-
ben!

Hierbij een kort tekstje die veel zegt
:

Als ik oud geworden ben, dat ik geen
mens meer herken en niet eens jouw
naam meer weet,pak dan mijn
hand even beet en zeg me goeiedag.
Laat me voelen dat ik je mag.
Wellicht dat ik het gevoel herken,
dat ik voor iemand, iemand ben.

Met een bezinningsmoment rond
de adventskrans en aandacht voor
waarden als: rust / echtheid / warm-
te / vreugde en heel veel liefde maak-
ten we het even stil ondanks het
drukke leven en de haastige wereld
rondom ons.

Priester Pradip maakte tevens even
tijd om erbij te zijn en deed ons kij-
ken naar het komend kerstfeest. Hij
wees tevens over de aanwezigheid
van zoveel verschillende parochies
op dit samenzijn waar iedereen wel-
kom is!

De lekkere koffietafel deed ons al-
len deugd en werd bijzonder ge-
smaakt. Het was fijn om samen te
komen zonder voorwaarden, zodat
we ook mensen uit Sijsele, Vivenka-

pelle, Moerkerke, Lapscheure, St.-
Rita en Damme een rustpunt moch-
ten aanbieden in deze donkere peri-
ode van het jaar. Een gelukkig be-
stuur (van de 2 afdelingen) omdat
we de vele aanwezigen een mooie en
zinvolle namiddag brachten en we
hopen natuurlijk dat jullie kerst-
ster een mooi plaatsje kreeg.

Kerstfeest KVLV Damme en Den Hoorn
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Ook dit jaar gaat van 18 tot 25 janu-
ari de Internationale Bidweek voor
de Eenheid van de Christenen door.
Naar aanleiding hiervan schreef ka-
nunnik Henk Laridon, voorzitter
van de Diocesane Commissie voor
Oecumene van ons Bisdom, vol-
gend artikel, waarvoor onze harte-
lijkedank.

Oecumene
‘Oecumene’ komt van het Griekse
woord ‘Oikos’, wat ‘huis’ betekent.
Ook het woord ‘economie’ komt
hiervan. Het gaat over het huis of de
familievanallechristenen.
In de loop van de eeuwen zijn chris-
tenen verdeeld in kerken en ge-
meenschappen. Tijdens de bidweek
voor de eenheid wordt wereldwijd
gebeden voor de eenheid. Er zijn
katholieken, protestanten, ortho-
doxen, anglicanen en nog vele an-
deren. Van welke denominatie men
ook is, alle christenen zijn verbon-
den door het ene doopsel en het ge-
loof indezelfdedrieëneGod.

Dit jaar werd het thema voor de oe-
cumenische bidweek genomen uit
het boek Exodus, meer bepaald uit
het hoofdstuk 15. Daarin wordt de
bevrijding van het volk Gods uit
het slavenland Egypte bezongen.
Wonderbaarlijk kon het volk Gods,
verenigd en samen, zich een weg
banen op de droge bodem, recht
door zee. Zo leidde God zijn volk
van het slavenland naar het beloof-
de land. Uit het gebeuren bleek de
verbondenheid van God met zijn
volk. God sloot met Mozes en zijn
volk ook een verbond. Maar het ge-
beuren heeft ook de verbondenheid
binnen dat volk sterk doen groeien.
Het is menselijk: Wat je samen hebt
doorstaan of meegemaakt, dat ver-
geet je niet. We zijn lotgenoten. Als
gelovigen zijn we ook geloofsgeno-
ten.

De oecumenische gedachte
De oecumenische gedachte is eigen-
lijk pas in de 20ste eeuw ontstaan.
De bidweek startte in 1908. Vanaf

1920 waren er gesprekken (in Me-
chelen) tussen de Anglicaanse en
de Katholieke Kerk en werd in Che-
vetogne een gemengd Benedictijn-
erklooster gesticht. In 1948 verenig-
den protestantse, orthodoxe en an-
glicaanse kerken zich in de We-
reldraad der kerken. Frère Roger
Schutz had de oecumenische ge-
meenschap in het Franse Taizé ge-
sticht. De Rooms-katholieke Kerk
trok pas echt de kaart van de oe-
cumene vanaf 1960, met paus Jo-
hannes XXIII en het Tweede Vati-
caans Concilie. Het conciliedecreet
Unitatis redintegratio was hieraan ge-
wijd. Er werd een pauselijk secreta-
riaat (nu: raad) gesticht. De Brugse
priester mgr. Gabriël Quicke is hier
thans staflid van. Paus Johannes-
Paulus II schreef in 1995 de ency-
cliek Ut unum sint, met als onderti-
tel: ‘Overdeplicht totoecumene’.

Stappen
In 2009 schreef kardinaal Walter
Kasper een boek over 40 jaar oecu-
menische dialoog. Hij gaf het de ti-
tel: Een rijke oogst. De voornaamste
vaststelling is een mentaliteitsver-
andering onder de kerken: van vij-
andige opstelling is men vaak over-
gegaan naar een houding van diep
respect en interesse. Onbekend is
immers onbemind. Kasper spreekt
graagvande spiritueleoecumene.
De stappen, die gezet zijn, zijn ge-
duldige en vaak kleine stappen. De
erkenning van elkaars doopsel is er
één van. Zo kwamen de voornaams-
te kerken in België er in 1971 toe
elkaars doopsel te erkennen. Strui-
kelblokken blijven: de maaltijd des
Heren, intercommunie, de ambts-
opvatting, inrichting en structuur
van de kerken. Onder paus Francis-
cus gaat de oecumenische overtui-
ging verder. Zijn vriendschap met
de orthodoxe patriarch Bartolome-
üs is tekenend. Zijn encycliek Lau-
dato si (2015) is hier vrucht van, 50
jaar na de opheffing van de weder-
zijdse banvloek. Met de Anglicaan-
se Kerk is er thans een derde ronde
bezig van dialoog tussen theologen

(genoemd ARCIC III), die uitmondt
in gezamenlijke teksten. De Brugse
priester Adelbert Denaux is een van
dedeelnemendetheologen.

In de contacten met de protestant-
se en evangelische kerken staat mo-
menteel de herdenking van 500 jaar
Reformatie centraal. De paus woon-
de in het Zweedse Lund de viering
bij op 31 oktober 2016, 500 jaar na-
dat Maarten Luther zijn 95 stellin-
gen tegen de aflatenhandel publi-
ceerde, en hiermee het ontstaan gaf
van de protestantse kerk. In 1999
werd reeds een struikelblok opge-
ruimd over de rechtvaardigings-
leer. Lutheranen en Rooms-katho-
lieken ondertekenden toen de Ver-
klaring van Augsburg, waarin ze
stelden: ‘Wij belijden gezamenlijk dat
wij alleen uit genade, in het geloof aan
de heilsdaad van Jezus Christus, niet op
grond van eigen verdiensten, door God
worden aangenomen’. In 2001 onder-
tekenden de voornaamste Europe-
se kerken een Oecumenisch Charter tot
een gezamenlijke inzet voor het be-
houd van de schepping. In 2004 zag
een oecumenische Bijbelvertaling
in het Nederlands het licht: de Nieu-
weBijbelvertaling (NBV).

Oecumene bij ons
In West-Vlaanderen vergadert
maandelijks een Oecumenische
Studie- en Werkgroep. Rooms-
katholieken, protestanten, ortho-
doxen, anglicanen, mensen uit de
Pinkstergemeente en anderen ko-

men er samen in gebed, brood-
maaltijd en dialogaal gesprek. In
de Ezelstraat 85 te Brugge is er
een oecumenische kapel, die een
bidplaats is voor alle christenen.
In juni 2017 werd nog een oe-
cumenische Pinkstergebedswande-
ling gehouden tussen verschillen-
de Brugse kerken. Er waren in
Brugge verschillende initiatieven
n.a.v. de herdenking 500 jaar Refor-
matie. Op 7 oktober was er in de
Sint-Andriesabdij Zevenkerken een
nationaal oecumenisch colloqui-
um over de impact van de Hervor-
ming in onze kerken.Op 3 februa-
ri 2018 zal in Oostende, na schen-
king, de voormalige Sint-Godelie-
vekerk (Nieuwpoortsesteenweg) in-
gewijd worden als nieuwe ortho-
doxe kerk. Oecumenisch nieuws
en informatie over de verschil-
lende kerken kan men vinden op
volgende weblog: http://kerkenin-
brugge.wordpress.com/

Op de bisschopswijding van mgr.
Lode Aerts op 4 december 2016
waren de verschillende christelij-
ke kerken goed vertegenwoordigd.
Het bisdom Brugge onderhoudt
een oecumenische en overzeese
link met de Engelse bisdommen
Lincoln (anglicaans) en Notting-
ham (Rooms-katholiek). De paro-
chies Sint-Kruis en Sint-Andries
Brugge onderhouden een twin-
ning met Engelse parochies. Op
28 november 2017 kwamen bis-
schop Christopher Lowson en ca-

non John Patrick uit Lincoln in
Brugge op bezoek. Samen willen we
verder zoeken en kleine stapjes zet-
ten in de richting van de ware een-
heid.

Ook nu zijn er verschillende initia-
tieven en gebedsmomenten tijdens
debidweekvoordeeenheid:

vrijdagavond 19 januari om
20.00 u. in de kapel van Ter Fontei-
ne (Boeveriestraat 49): avondgebed
rondhetkruisvanTaizé

zaterdag 20 januari om 18.00 u.
in de orthodoxe kerk van de HH.
Konstantijn en Helena (Ezelstraat
85): Orthodoxe vespers met artokla-
sia (zegening van de broden) en na-
dienreceptie

zondag 21 januari om 10.00 u.
in de Protestantse kerk (VPKB) ’t
Keerske (Keersstraat 1): eredienst in
hettekenvandebidweek

zondag 21 januari om 16.00 u.
in de Sint-Salvatorskathedraal: oe-
cumenischevesperdienst

Dit artikel verschijnt in de zes edities van
onsdecanaatBrugge

OECUMENE VANDAAG
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Kerkelijke uitvaarten

Geborgen in Gods liefde voorgoed:

Georgette Vandepitte, 93j, weduwe
van Germain De Geeter uit het WZC
De Vliedberg in Brugge, zij woonde
voorheen in Dudzele. Uitvaart op
vrijdag 12 januari om 10.30 uur in de
kerk van Hoeke.

André Sarasyn, 83j, weduwnaar van
Maximilienne Maes en echtgenoot
van Nancy Carpentier uit Kerkakker
in Sijsele. Uitvaart op zaterdag 13
januari om 10 uur in de kerk van
Sijsele.

De seniorenraad nodigt uit

Alle senioren en belangstellenden
worden uitgenodigd voor een in-
fonamiddag over "inbraakpreven-
tie". Dit is een organisatie van de
seniorenraad in samenwerking met
stadsbestuur en politie. Dit gaat
door op dinsdag 23 januari om 14
uur in de Cultuurfabriek in Sijsele.
Iedereen van harte welkom

DAMME O.L.V.-HEMELVAART

KVLV
“Doolhof van premies en tegemoet-
komingen” Woensdag 31 januari
om 14 uur in ’t Schuurtje. Iedereen
is er welkom! Elkeen wilt liefst zo
lang mogelijk in zijn huis, eigen
omgeving blijven wonen. Daartoe
bestaat externe hulp en deze dien-
sten leveren dan ook prima werk.
Alles wat je wilt (of moet) weten
ivm de thuiszorg. Als leek zien we
soms door het bos de bomen niet
meer en vragen ons volgende af?
Waar heb ik recht op? Bij wie kan ik
terecht? Welke tegemoetkoming is
mogelijk? Deze voordracht in ver-
staanbare taal, met een gestructu-
reerd overzicht over de mogelijkhe-
den die er zijn, wordt gegeven door
stadsgenote Muriël Missault – co-
ördinator van het Sociaal Huis. Er
is documentatie voorzien.

Graag inschrijven tegen 28 janua-
ri want we serveren achteraf pan-
nenkoeken en koffie, het feest van
Lichtmis komt er immers aan! Elke
aanwezige ontvangt een attentie op
deze startdag van KVLV. Aanmel-
den bij: lieveleyts@skynet.be of bij
Mieke 050 50 06 20, ook voor wie
informatie wenst of voor wie geen
KVLV-lid is. Je bent welkom bij ons
in ’t Schuurtje, Burgstraat, Dam-
me.

SIJSELE SINT-MARTINUS

KWB - FEMMA
Ontmoetingsnamiddag op donder-
dag 25 januari van 14 uur tot 16.30
uur in de Cultuurfabriek Sijsele.
Zin in een gezellig babbeltje, een
lekker kopje troost, nieuwe men-
sen ontmoeten en gelegenheid om
leuke gezelschapsspellen onder de
knie te krijgen…? Dan is dit the pla-
ce to be. We verwelkomen je graag
op bovenstaande datum en plaats.
Zowel leden als niet-leden zijn wel-
kom, slechts een kleine bijdrage
van 2 euro - 4 euro wordt gevraagd.
We kijken uit naar jullie komst!
Nog vragen rond dit nieuwe con-
cept. Info: Magda Blomme 050 36 32
55

PAROCHIENIEUWS

Tweeduizend jaar geleden ging Je-
zus rond bij de mensen. Hij vertel-
de over zijn droom van een nieuwe
wereld en hij leerde de mensen dat
God voor ons zorgt als een liefheb-
bende vader of moeder. Hij nodig-
de alle mensen uit om mee te wer-
ken aan die betere wereld. Nu, twee-
duizend jaar later, leeft Zijn droom
nog verder bij miljoenen mensen
in heel de wereld. Maar in die tijd
is er heel wat gebeurd. Door aller-
lei redenen raakte die grote gemeen-
schap verdeeld. Ieder kreeg zijn ei-
gen naam. Er zijn protestanten,
rooms-katholieken, Grieks-en Rus-
sisch orthodoxen, anglicanen en
nog anderen.

De gebedsweek voor de eenheid van
de christelijke kerken is de gelegen-
heid om samen met andere chris-
tenen te bidden en te vieren. Als
christenen vieren wij dat God de
bron van leven is en dat wij allemaal
willen samenwerken aan Zijn Rijk
naar het voorbeeld van Jezus en in
zijn Geest.

Ook dichter bij ons, in onze federa-
tie Damme, zijn wij groeiende naar
eenheid. In de pastorale nota lezen
we: "Als federatie bereiden we ons
ook voor op de pastorale eenheid.
We nemen de tijd om te groeien in
het wij-gevoel en een pastoraal die
niet meer versnipperd maar éénge-
maakt is. We zijn allemaal gelovi-
gen en dezelfde volgelingen van Je-
zus. We vormen dus één parochie,
één Jezusbeweging.

God, omdat Gij de Vader van ons
allemaal zijt, zijn wij ook broeders
en zusters van elkaar. Leer ons lief-
hebben zoals Gij ons hebt liefge-
had. Breek alle scheidingsmuren af
die ons van elkaar vervreemden. Dat
wij niet enkel onze vrienden lief-
hebben, maar ook bereid zijn te ver-
geven aan iedereen zonder onder-
scheid.

“Besef dat we ons met rijkdom omringen die in andere handen overgaat, dat wij slechts
met een handvol sterren zingen over de liefde die blijvend is en nooit vergaat…” (naar
Hafez: ‘Besef terwijl je schat rondom je staat dat hij weldra in andere handen overgaat’,
gedicht uit De Rozentuin)

Leer ons het goede zien op wat
vandaag gebeurt en verder kijken
dan ons eigen wereldje. Geef ons de
kracht om elkaar de hand te reiken
en samen te werken aan een nieuwe
hedendaagse toekomst. Amen.

WEEK VAN DE EENHEID

Zaterdag 20 januari
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 21 januari
3e zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Marcel Watelle
en Maria Storme, alsook voor
voorspoed en goede gezondheid in
de familie, alsook voor Omer De
Baere en Alice Gillis
11:45 Sijsele Sint-Martinus: Doop van
Pinar Özge, zoon van Kristel
Heyntjens en Murat Özge uit Sijsele

Dinsdag 23 januari
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis

Woensdag 24 januari
18:00 Decanale
nieuwjaarsbijeenkomst in d'Abdij
Steenbrugge
19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in
de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 25 januari
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis

Zaterdag 27 januari
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Roger Ardeel,
echtgenoot van Suzanne Van Hulle
en voor hun overleden ouders,
alsook voor Marcel Danneels,
echtgenoot van Liesbeth Yperman
18:00 Koorrepetitie Jeugd in De
Kring (einde 19.30 uur)
19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring
(einde 20.30 uur)

Zondag 28 januari
4e zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Julia Labat en
zoon Lucien en voor Georges
Vannevel, echtgenoot van Agnes
Roose
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis
11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Berre Snauwaert, zoon van
Lisa-Marie Defauw en Briek
Snauwaert uit Moerkerke
15:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Lily Lierman, dochter van
Inge Styns en Peter Lierman uit
Moerkerke
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Vormselweekend groep Sijsele
Van vrijdagavond 12 tot zondagnamiddag 14 januari trokken de vormelingen groep Sijsele op weekend naar De Karmel.
Hun catechisten bezorgden hen een onvergetelijke tijd, ook de vormelingen werkten mee aan een toffe sfeer. Thema: oprecht rechtop!
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Startcatechese groep Moerkerke
Op zondag 14 januari was er de eerste bijeenkomst en startviering. Alles stond in het thema 'God is liefde'... en dat was overduidelijk.

Groepsfoto vormelingen en hun catechisten. Met de moderne middelen (tablet en videoprojectie).

Plaatsen van drijfkaarsjes op de bron van leven. Zelfgemaakte hartjes uit zoutdeeg.
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Misschien ben je nog wat onwen-
nig met je nieuwe smartphone of
GSM, die je als nieuwjaarscadeau
hebt gekregen? Een iets is zeker. Bij
wie je ook komt, jong of oud, ieder-
een heeft een vaste telefoon, gsm of
smartphone en internet is er aanwe-
zig. Altijd bereikbaar zijn is op van-
daageennoodzakelijkkwaad.

We kunnen het ons bijna niet voor-
stellen maar er is een tijd geweest
dat er geen internet bestond, geen
telefoon waarmee men kon sms-en,
een tijd dat er geen goedwerkende
postbedrijven waren en geen post-
bodes. Toch moesten er toen ook
wel eens boodschappen snel ver-
stuurd worden. Toen maakte men
gebruik van duiven met een mini-
papiertje aan de poten vastgebon-
den. Het is een apart gebeuren hoe
duiven precies hun weg naar huis

kunnen vinden, zelfs als je ze hon-
derden kilometers ver weg brengt.

De nog resterende duivenmel-
kers

(De groep verkleind, jammer ge-
noeg) in onze streek wachten bij
elke vlucht in spanning op de
thuiskomst van hun duiven. Hier
en daar zie je ze op zaterdag- of
zondagvoormiddag staan, kijkend
naar de horizon, hopende een eer-

ste glimp van hun duif te zien en zo
een premie uit de prijzenpot te win-
nen. Het is wonderbaar hoe duiven
hun weg naar huis terug vinden.

Een duif is ook een mooi sym-
bool voor de Heilige Geest

De heilige Geest brengt ook heel
precies de zaken van God dicht bij
ons. Het is niet zomaar een sym-
bool dat vrome christenen hebben
uitgevonden.

We kunnen in de verhalen over
de doop van Jezus door Johannes
de Doper in de Jordaan lezen over
de duif als gedaante van de heilige
Geest. Het staat zelfs in de 4 evange-
lies vermeld, het moet dus echt in-
drukhebbengemaakt.

We lezen in het Johannes evangelie:
“EnJohannesgetuigde:

‘Ik heb gezien hoe de Geest als een
duif uit de hemel neerdaalde en op
Hem bleef rusten.” (Joh. 1,32)

In het Lucas evangelie klinkt het:
“Tijdens zijn gebed opende zich de
hemel en daalde de heilige Geest in
lijfelijke gedaante als een duif op
Hem neer, er klonk een stem uit de
Hemel:

Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie ik
vreugde vind.” (Lc. 3, 21-22)

Gods Geest brengt ons Gods Bood-
schap dat die Jezus niet zomaar ie-
mand is, niet zomaar een profeet
maardeZoonvanGod.

In zijn sterven op het kruis en
vooral in zijn verrijzenis zal Jezus
bij uitstek laten zien dat Hij werke-
lijkdeZoonvanGodis.

Als extraatje voor onze duiven-
liefhebbers:

Ook op een andere plaats is er in het
evangelie nog sprake over duiven.

Binnenkort op het feest van Licht-
mis zullen we en onlangs, tijdens
het laatste weekend van het jaar,
op het feest van de Heilige familie
hoordenweinhetevangelie:

Na de geboorte van hun Kind moe-
ten Maria en Jozef een offer bren-
gen. Rijke mensen brachten als of-
fer een geit of een schaap; arme
mensen brachten het offer van twee
duiven. Zo dus ook Maria en Jozef.

In Lucas 2,24 lezen we: “Ook wil-
den zij het offer brengen dat de wet
van de Heer voorschrijft: een kop-
pel tortelduiven of twee jonge dui-
ven”.

Jozef en Maria trokken naar de tem-
pel. Ze wilden een dankoffer, een ca-
deautje voor God achterlaten in de
tempel. Jozef bracht twee tortelduif-
jes mee, dankbaar om dit nieuwe le-
ven,eenzooninhunmidden.

HALLO, JE HEBT ME GEBELD?

FEDERATIE DAMME

&leven
KERK
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Geborgen in Gods liefde voorgoed:

Romain De Schuyter, 80j, (°6 no-

vember 1937 + 9 januari 2018), we-

duwnaar van Georgette Lips uit

het WZC Morgenster, hij woonde

voorheen in de Stationsstraat in Sij-

sele. Uitvaart op woensdag 17 janu-

ari om 10 uur in de kerk van Sijsele.

Ties Van Den Bossche, 4 dagen,

(°8 januari 2018 + 11 januari 2018),

zoontje van Ilse Gentier en Wim

Van Den Bossche uit Assebroek.

Uitvaart op zaterdag 20 januari

om 10.30 uur in de kerk van Den

Hoorn.

Interparochiaal koor DaMoRi

Momenteel genieten onze koorle-

den van een “winterstop” of zeggen

we liever “feeststop”? Inderdaad na

de feesten van de laatste maanden is

het voor elkeen wel eens goed dat

het wat rustiger is wat repetities be-

treft! Maar… we weten dit blijft niet

duren en bereiden ons voor op al-

weer een boeiend jaar 2018. Onze re-

petities herbeginnen op dinsdag 13

februari van 19.30 uur tot 21.30 uur

in ’t Schuurtje te Damme. Luc en

Marnix bereiden zich al voor en we

starten dan ook meteen met het aan-

leren van nieuwe liederen voor een

optreden in De Stek, waar we de be-

woners en hun familie een aange-

name zangnamiddag willen bezor-

gen op maandag 16 april ek.

We zijn nog in feestmodus en ko-

men graag samen met onze partners

om te “nieuwjaren” in ’t Schuur-

tje op dinsdag 6 februari as. Een

receptie met etentje er na en lek-

kere dranken wordt u opgediend

als dank voor de inzet van het af-

gelopen jaar. Achteraf vormen we

een sportief team en laten de besten

winnen! Lees zeker de uitnodiging

en vergeet vooral niet dat je moet in-

schrijven voor deze avond want het

bestuur verwacht je!

DAMME O.L.V.-HEMELVAART

KVLV
Start KVLV met actuele voordracht:

“Doolhof van premies en tegemoet-

komingen” Woensdag 31 januari

om 14 uur in ’t Schuurtje. Iedereen

is er welkom!

Een actuele voordracht om elkeen

op weg te helpen zodat thuisonder-

steuning haalbaar is. Als je er graag

bij bent volgende week dan is in-

schrijven nog mogelijk tot 28/01 bij

Mieke 050 50 06 20 of bij Lieve: lie-

veleyts@skynet.be. We serveren na-

dien pannenkoeken en koffie. Zoals

steeds ontvangen de leden op deze

1e vergadering van het nieuwe jaar

een attentie.

SINT-MARTINUSPAROCHIE
SJSELE

KWB - FEMMA
Ontmoetingsnamiddag op donder-

dag 25 januari van 14 uur tot 16.30

uur in de Cultuurfabriek Sijsele.

Zin in een gezellig babbeltje, een

lekker kopje troost, nieuwe men-

sen ontmoeten en gelegenheid om

leuke gezelschapsspellen onder de

knie te krijgen…? Dan is dit the pla-

ce to be. We verwelkomen je graag

op bovenstaande datum en plaats.

Zowel leden als niet-leden zijn wel-

kom, slechts een kleine bijdrage

van 2 euro - 4 euro wordt gevraagd.

We kijken uit naar jullie komst!

Nog vragen rond dit nieuwe con-

cept. Info: Magda Blomme 050 36 32
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Gedeelde vreugde is dubbele vreug-

de en wintertijd is gezelligheid; wie

heeft zin in een namiddag toneel

met onze Vrouwen met Vaart Dam-

me en de partners? Wat velen waar-

schijnlijk niet wisten is dat Moer-

kerke een eigen toneelkring heeft

en reeds 36 jaren op de planken

staat, vroeger in zaal De Carina en

sinds een 10-tal jaren in de Cul-

tuurfabriek te Sijsele.Om kennis te

maken met dit Dams amateurgezel-

schap gaat Kvlv Damme naar één

van hun voorstellingen en dit op

zondag 11 maart om 15 uur. “Een

beeld van een man” is de titel van dit

kluchtspel.

Hierbij een korte inhoud: Janus

en Josefien, beide ex-marktkramers,

zijn op zoek naar werk. Zonder van

elkaar af te weten, komen ze niet

vermoedend terecht op het land-

goed van Baron en Barones d’Ha-

nis de Moerkerke. Voor de barones,

een verwoed verzamelaarster van

“kunst”, is de tijd blijven stil staan.

Als haar pronkstuk, een levensecht

beeld van Napoleon arriveert, barst

alle kanongedonder los… Tot over-

maat van de ramp loopt er ook nog

de aardig verstrooide baron rond

die zijn uiterste best doet om alles

in het honderd te laten lopen.

Als je dit gelezen hebt, krijg je al-

licht goesting… Omdat de kaarten-

verkoop nu reeds goed loopt, wil-

len wij gezamelijk de genummer-

de kaarten op tijd aankopen. Dus

wie graag komt kijken, gelieve uw

zitje NU reeds te reserveren, dit

kan tot 11/02 as. Kaarten kosten 8

euro en KVLV trakteert nadien in

de foyer een consumptie. Goed is

misschien om samen te rijden naar

Sijsele. Verzamelen om 14.30 uur

in de foyer waar je kaarten zul-

len klaarliggen bij Lieve. Reserve-

ren kan bij Lieve: lieveleyts@sky-

net.be of bij Mieke 050 50 06 20

KVLV Damme

Zaterdag 27 januari
17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Roger Ardeel,

echtgenoot van Suzanne Van Hulle

en voor hun overleden ouders,

alsook voor Marcel Danneels,

echtgenoot van Liesbeth Yperman

18:00 Koorrepetitie Jeugd in De

Kring (einde 19.30 uur)

19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring

(einde 20.30 uur)

Zondag 28 januari
4e zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Julia Labat en

zoon Lucien en voor Georges

Vannevel, echtgenoot van Agnes

Roose

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Berre Snauwaert, zoon van

Lisa-Marie Defauw en Briek

Snauwaert uit Moerkerke

15:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Lily Lierman, dochter van

Inge Styns en Peter Lierman uit

Moerkerke

Dinsdag 30 januari
09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

Woensdag 31 januari
19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 1 februari
09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Zaterdag 3 februari
17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Lichtmisviering met

kinderzegening, viering waarop in

het bijzonder de ouders uitgenodigd

zijn die in het voorbije jaar hun

kindje lieten dopen in deze kerk,

gezongen mis voor Denis Goossens,

echtgenoot van Elisabeth

Timmerman, overleden ouders en

familie

18:00 Koorrepetitie Jeugd in De

Kring (einde 19 uur)

19:05 Koorrepetitie Plus in De Kring

(einde 20 uur)

Zondag 4 februari
5e zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis uit dank aan

O.L.Vrouw (D.D.C.)

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Cyrille Van Parys

en overleden familie

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Flavie Ryckaert, dochter

van Charlotte Debrabander en

Thomas Ryckaert uit Oostkerke

14:00 Sijsele: Vormselcatechese in De

Kring
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Bij het nieuwe jaar zijn er nog en-
kele zaken gewijzigd of duidelijker
gemaakt, bijvoorbeeld voor het aan-
vragen van een misintentie, behal-
ve voor Sijsele: nu enkel nog via
priester Pradip, liefst via e-mail (dit
voor de juiste schrijfwijze) info@-
groeneweiden.be

Aanvraag misintenties voor Sijse-
le: via Lieve Verniest, op weekdagen
(behalve de donderdag) van 9 tot 11
uur, 050 35 00 32, Dorpsstraat 114,
8340 Sijsele

Het bedrag van de intentie voor
de gezongen mis, nl. 15 euro kan
in een envelop of worden over-
geschreven via Rekening Federatie
Damme:
BE83 7380 3010 8115 (BIC: KRED-
BEBB),
Vissersstraat 56, 8340 Moerkerke

Het weze duidelijk dat er geen pri-
vate missen gedaan worden op za-
terdagavond of zondagvoormiddag.
Een viering voor een vereniging of
voor een jubileum kunnen dus wel
op zaterdagvoormiddag of zaterdag-

namiddag.

Ondertussen blijft de agenda op de
website correct bijgehouden en kan
je daarin heel wat info vinden. ww-
w.groeneweiden.be

En sinds kort plaatsen we ook fo-
to's online die niet alleen te bekij-
ken zijn, maar ook gratis en voor
niets kunnen gedownload worden.

Belangrijke info vanuit de
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Tijdens goed één jaar werking kon
vzw Huizen van Vrede reeds 34
huurcontracten afsluiten en zo 98
erkende vluchtelingen een onder-
komen bieden. Op deze wijze heb-
ben deze mensen nu een dak boven
het hoofd en daarmee ook een offi-
ciële domicilie en kunnen ze zich
beginnen integreren in onze maat-
schappij. De vzw Huizen van Vre-
de ontstond in september 2016 op
het hoogtepunt van de vluchtelin-
gencrisis. De vereniging stelt zich
tot doel in Brugge en directe om-
geving huizen en appartementen te
huren om die tegen een betaalbare
prijs te kunnen verhuren aan er-
kende vluchtelingen. Ze zorgt ook
voor een basisuitrusting ten behoe-
ve van de vluchtelingen die hier be-
rooid aankomen.

Vrijwilligers van de vzw - 'omar-
mers' heten ze binnen de vere-
niging - begeleiden alleenstaande
vluchtelingen en gezinnen om hen
te helpen integreren en hen weg-
wijs te maken in het dagelijkse le-
ven hier. Het blijft erg moeilijk om
betaalbare huurwoningen te vin-
den, de vraag ernaar is groot en het
aanbod heel beperkt. Maar Huizen
van Vrede heeft ondertussen zijn
betrouwbaarheid als huurder be-
wezen, zodat nu al enkele immobi-
liënkantoren mee helpen bemidde-
len bij verhuurders en particuliere
verhuurders soms al 's zelf een wo-
ning aanbieden. Het vertrouwen
groeit, de werking bloeit.

Maar de vraag blijft veel groter
dan wat Huizen van Vrede nu aan-
kan. Daarom zoekt de vereniging

naar nieuw kapitaal. Want om nieu-
we huurcontracten af te sluiten
moet ze telkens de huurwaarborg
kunnen betalen. En geld heeft ze
ook nodig om kleine leningen te
kunnen toekennen met het oog
op gezinshereniging. Alle finan-
ciële hulp is dus meer dan wel-
kom. Wie wil helpen kan een be-
drag naar keuze overschrijven op
rek.nr. BE90 7360 2915 5032 van
Huizen van Vrede. Wie een fis-
caal attest wenst, kan een bedrag
van minstens 40 euro storten op
rek.nr. BE10 0000 0000 0404 van
de Koning Boudewijnstichting met
vermelding 'C1850100-Huizen van
Vrede'.

Lakens en lepels
Ook materiële steun is welkom.
Bedlinnen en huislinnen, huis-
raad allerhande (bestek, potten en
pannen, kookgerei, borden en kop-
jes, fietsen in goede staat, babykle-
dij en speelgoed, maar geen elek-
tro-of gastoestellen kan Huizen
van Vrede goed gebruiken. Op dit
moment is er dringend nood aan
lakens en lepels. Het materiaal kan
elke woensdag tussen 9 en 11.30
uur afgeleverd worden in het Mus-
sennest, Barrièrestraat 2E Sint-Mi-
chiels, naast ZOWE.
Huizen van Vrede blijft ook op
zoek naar vrijwilligers, voor ver-
schillende soorten taken. 'Omar-
mers' die elke week een uurtje wil-
len besteden aan de begeleiding van
een alleenstaande vluchteling of
een gezin.

Mensen die kunnen instaan voor
vervoer en het ineenknutselen van
meubels, mensen die het maga-
zijn in het Mussennest willen hel-
pen uitbaten, maar ook mensen die
op zoek willen gaan naar bruikba-
re woningen en vrijwilligers die
goed omweg kunnen met compu-
ter of administratie. Contact opne-
men kan via huizenvanvrede@te-
lenet.be of gsm 0493 82 66 82. Op
korte tijd heeft Huizen van Vrede
al een heel traject afgelegd en veel
gerealiseerd. Maar de noden wor-
den er niet minder op. Goed dat er
in het Brugse vele goeie zielen zijn
die daar werk van willen helpen ma-
ken!

OPROEP VAN UIT ONS DECANAAT

Huizen van Vrede in de bres voor vluchtelingen in het Brugse

Gedoopt aan de bron van het leven
Werden gedoopt in Moerkerke op zondag 14 januari en in Sijsele op zondag 21 januari:

Wolf Rongé, zoon van Eveline Monsart en Nicolas Rongé uit Damme Doop van Pinar Özge, dochter van Kristel Heyntjens en Murat Özge uit Sijsele



Sinds president Trump het woord
"fake nieuws " veelvuldig gebruik-
te om bepaalde berichtgeving in de
media in vraag te stellen, daar hij
niet akkoord was met de weergave
van een nieuwsfeit. Denk maar aan
het aantal aanwezigen bij zijn eed-
aflegging vorig jaar op 20 januari
2017, rijzen er steeds meer vragen
over de juistheid van een nieuws-
feit.

Sommige journalisten scoren graag
en vullen ook dichter bij ons een
nieuwsfeit, bv in oorlogsgebied
zelf aan, met een al opgenomen
beeldband met oorlogsbeelden, zo-
dat alles meer levensecht wordt en
meerindrukmaakt.

Soms gaan mensen zo sterk mee in
de verhaallijnen in een fictie tv se-
rie dat ze zelfs die gebeurtenissen
als waar zien en verder vertellen.

Geloof jij dat? is ook een vraag die
soms opduikt in een gesprek over
GodendeKerkgemeenschap.

Je kan je de vraag stellen: "Waar-
om gelooft de ene wel en de andere
niet?"

Geloven is altijd iets voor "waar"
aanvaarden op gezag van een ander.
Zelf kunnen we het niet bewijzen
en toch nemen we het voor waar
aan. Geloven is altijd een sprong
maken op het woord, gezag van een
ander. Als iemand u iets zegt en ge
weet bij ondervinding dat die per-
soon niet gewoon is om te liegen,
te overdrijven of te fantaseren en je
weet dat hij op de hoogte kan zijn
van wat hij zegt, dan geloof je hem.

Twee zaken onderstrepen diens ge-
loofwaardigheid. Ten eerste, die
man of vrouw is helemaal geen leu-
genaar en ten tweede, die man of
vrouw spreekt met verstand van za-
ken. Die is op de hoogte, dan geloof
jedezepersoon.

Gans anders wordt het, als je weet
dat iemand wel eens durft liegen,
overdrijven of bij fantaseren, dan
ben je geneigd om zijn bewering
eerst eens te testen of het wel waar
is.
De meeste dingen die we weten,
hebben wij van anderen. Dat begint
al bij de opvoeding thuis en daarna
opschool.

Een leraar, een lerares, een vader
en een moeder hebben weet van het
leven. Zij worden als betrouwbaar
aanzien. Zij zijn het die ons de weg
inhet levenwijzen.

Al wie zegt: "Ik geloof enkel wat ik
zelf zie", die praat zichzelf iets aan.
Die man of vrouw bedriegt zichzelf
want dat kan gewoon niet. Zonder
"geloof" in mensen is geen leven en
zeker geen gemeenschapsleven mo-
gelijk

Zo is het ook met het echte bo-
vennatuurlijk geloof: we kunnen
met ons menselijk verstand niet bij
de bovennatuurlijke dingen. Het
woord: bovennatuurlijk! spreekt
voor zich. We kunnen er gewoon
niet bij en zijn volledig aangewe-
zen op het woord, gezag van een an-
der.

Voor christenen is dat op de eerste
plaats Jezus Christus. Als Zoon van
God, weet Hij wie God is. Hij heeft
hier op aarde verteld en gesproken
met krachtige en duidelijke woor-
den wie God is. Op zijn woorden
gaan we af. Daarin geloven wij. Je-
zus sprak als iemand met charisma,
met gezag. Hij sprak altijd als een
mens uit één stuk, wat Hij vertel-
dewasookwatHij deed.Zoiets geeft
gezag. Als we echt willen proberen
om te doen wat we in ons geloof be-
leven, dan dienen we meer Jezus le-
vensstijl daadwerkelijk te volgen.

Als we Jezus een echte plaats in ons
leven willen geven, dan dienen we
ook te proberen een gemeenschap
te vormen die niet alleen de "Blijde
Boodschap" beluistert, maar omzet
inhetdagelijkse leven.

Als we dat proberen, krijgt Jezus
een vaste plaats in ons hart. Dan er-
varen we die gedachte ook bij ge-
lijkgezinden en wordt een geloofs-
gemeenschap een echte "Jezus be-
weging", ook hier in de federatie
Damme, groeiende naar een pasto-
raleeenheid.

(diakenAndréMaeghe)

Geloof jij dat?
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Maria-Lichtmis of kortweg Licht-
mis is een christelijk feest dat op
2 februari wordt gevierd. Het is de
laatste feestdag waarvan de datum
verbonden is aan die van Kerstmis.
Het is de herdenking van de Op-
dracht van de Heer in de Tempel en
plaats ook Maria als jonge moeder
indekijker.
Op zaterdagavond 3 februari is de
weekendviering in de Sint Marti-
nuskerk een Lichtmisviering met
kinderzegening, waarop in het bij-
zonder de ouders uitgenodigd zijn
die in het voorbije jaar hun kindje
lieten dopen in deze kerk. Hun na-
men bleven zichtbaar in de kerk en
deze herinnering krijgen de jonge
oudersmeenaarhuis.

Ben je als jonge ouder, geïnteres-
seerd,maar is je kindje in een an-
dere kerk gedoopt, geen nood. Als
je graag jouw kindje ook wil laten
zegenen, dan ben je uiteraard van
harte welkom. Volgend jaar, in 2019
zal dit ook in de weekendviering in
Moerkerke eveneens plaats hebben.

Het is tevens de traditie dat er op
Maria Lichtmis, of in het daar-
op volgend weekend pannenkoe-
ken gegeten worden. Dit wordt uit-
gedrukt in het gezegde: Er is geen
vrouwtje nog zo arm, of ze maakt
haarpannetjewarm.Smakelijk!

WIJ BIDDEN
Maagd en Moeder Maria, help ons
‘ja’ te zeggen op de uitnodiging
van God. Want nu meer dan ooit
moet de Goede Boodschap van Jezus
weerklinken. Geef ons dus de nodi-
ge ijver om aan allen het Evange-
lie van leven te brengen dat de dood
overwint, het is van een schoon-
heid die niet verbleekt. Help ons te
schitteren door het getuigenis van
onderlinge verbondenheid en lief-
de voor de armen. Spreek ten bes-
te voor de kerk opdat ze zich nooit
opsluit en nooit versaagt. Dat zij
nieuwe wegen vindt. Dat de vreug-
de van het Evangelie moge weer-
klinken tot aan de uiteinden der aar-
de en moge geen enkele plaats ver-
stoken blijven van zijn licht. Moe-
der van het levende Evangelie, bid
voorons.
(naar paus Franciscus, Evangelii Gaudi-
um)

Maria-Lichtmis

FEDERATIE DAMME
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Toneelkring Moerkerke

Nieuws vanuit het decanaat

Huizen van vrede
Alle materiële steun is welkom. Bed-
linnen en huislinnen, huisraad al-
lerhande (bestek, potten en pan-
nen, kookgerei, borden en kopjes,
fietsen in goede staat, babykledij en
speelgoed, maar geen elektro-of gas-
toestellen kan Huizen van Vrede
goed gebruiken. Op dit moment is
er dringend nood aan lakens en le-
pels. Het materiaal kan elke woens-
dag tussen 9 en 11.30 uur afgeleverd
worden in het Mussennest, Bar-
rièrestraat 2E Sint-Michiels, naast
ZOWE.

Huizen van Vrede blijft ook op
zoek naar vrijwilligers, voor ver-
schillende soorten taken. 'Omar-
mers' die elke week een uurtje wil-
len besteden aan de begeleiding
van een alleenstaande vluchteling
of een gezin. Mensen die kunnen
instaan voor vervoer en het ineen-
knutselen van meubels, mensen
die het magazijn in het Mussen-
nest willen helpen uitbaten, maar
ook mensen die op zoek willen
gaan naar bruikbare woningen en
vrijwilligers die goed omweg kun-
nen met computer of administratie.

Contact opnemen kan via huizen-
vanvrede@telenet.be of gsm 0493
82 66 82. Op korte tijd heeft Hui-
zen van Vrede al een heel traject af-
gelegd en veel gerealiseerd. Maar de
noden worden er niet minder op.
Goed dat er in het Brugse vele goeie
zielen zijn die daar werk van willen
helpen maken!

KERKELIJKE UITVAARTEN

Geborgen in Gods liefde voorgoed:

Jacqueline Tamsin, 88j, (°10 juli
1929 + 22 januari 2018), weduwe
van Leopold Vandille uit het WZC
De Stek, zij woonde voorheen in de
Dorpsstraat. Uitvaart op zaterdag 27
januari om 10.30 uur in de kerk van
Sijsele.

DEN HOORN SINT-RITA

Landelijke Gilden
De Landelijke Gilde van St.-Rita or-
ganiseert dit jaar op 15 en 16 sep-
tember een tweedaagse reis. De Eifel
en de Ahrvallei in Duitsland staan
op het programma. We bezoeken Li-
ège-Guillemins, Trier, het lucht-
vaartmuseum Hermeskeil, Bad-

Münstereifel en een weinstube. We
logeren in een ****Hotel in Kasten-
holz. De all-in prijs bedraagt 280
euro per persoon. Info bij Carlos
Van Vynckt 050 50 02 71

SIJSELE SINT-MARTINUS

Pasar
Toeristische reportage over “Egyp-
te”. Film op vrijdag 16 februari om
20 uur in Zaal De Kring, Vredes-
plein in Sijsele. De reportage is een
Nijlcruise met de “MS Sudan” het
schip dat een grote rol speelde in de
film “Dood op de Nijl”. Wij bezoe-
ken Luxor, meerdere tempelcom-
plexen, de piramide van Cheops en
Gizeh, de sfinx van Gizeh, de tem-
pel van Hatsjepsoel, Karnaktempels
en het Aboe Simbel complex. Verder
op het programma het St.-Cathari-
naklooster, een mooie wadi of kloof
en ook Caïro mag niet ontbreken.
De reportage is van de hand van Iw.
Callebaut uit Brugge.

Inkom: leden van Pasar 4 euro per
persoon, niet-leden 5 euro per per-
soon, kinderen – 12 jaar gratis. In-
fo: A.Soenen, 050 35 69 08. Iedereen
van harte welkom.

PAROCHIENIEUWS

Bij het nieuwe jaar zijn er nog en-
kele zaken gewijzigd of duidelijker
gemaakt, bijvoorbeeld voor het aan-
vragen van een misintentie, behal-
ve voor Sijsele: nu enkel nog via
priester Pradip, liefst via e-mail (dit
voor de juiste schrijfwijze) info@-
groeneweiden.be

Aanvraag misintenties voor Sijse-
le: via Lieve Verniest, op weekdagen
(behalve de donderdag) van 9 tot 11
uur, 050 35 00 32, Dorpsstraat 114,
8340 Sijsele

Het bedrag van de intentie voor
de gezongen mis, nl. 15 euro kan
in een envelop of worden over-
geschreven via Rekening Federatie
Damme:
BE83 7380 3010 8115 (BIC: KRED-
BEBB),
Vissersstraat 56, 8340 Moerkerke

Het weze duidelijk dat er geen pri-
vate missen gedaan worden op za-
terdagavond of zondagvoormiddag.
Een viering voor een vereniging of
voor een jubileum kunnen dus wel
op zaterdagvoormiddag of zaterdag-
namiddag.

Ondertussen blijft de agenda op de
website correct bijgehouden en kan
je daarin heel wat info vinden. ww-
w.groeneweiden.be

En sinds kort plaatsen we ook fo-
to's online die niet alleen te bekij-
ken zijn, maar ook gratis en voor
niets kunnen gedownload worden.

Belangrijke
info

Zaterdag 3 februari
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Lichtmisviering met
kinderzegening, viering waarop in
het bijzonder de ouders uitgenodigd
zijn die in het voorbije jaar hun
kindje lieten dopen in deze kerk,
gezongen mis voor Denis Goossens,
echtgenoot van Elisabeth
Timmerman, overleden ouders en
familie,
viering opgeluisterd door het Mégà
Jeugdkoor
18:00 Koorrepetitie Jeugd in De
Kring (einde 19 uur)
19:05 Koorrepetitie Plus in De Kring
(einde 20 uur)

Zondag 4 februari
5e zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis uit dank aan
O.L.Vrouw (D.D.C.)
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Cyrille Van Parys
en overleden familie
11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Flavie Ryckaert, dochter
van Charlotte Debrabander en
Thomas Ryckaert uit Oostkerke
14:00 Sijsele: Vormselcatechese in De
Kring

Maandag 5 februari
20:00 Vergadering CKB bij Carlos

Dinsdag 6 februari
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis

Woensdag 7 februari
19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in
de weekkapel (einde 20 uur)
20:00 Vergadering pastorale ploeg
Sijsele bij Andrea

Donderdag 8 februari
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis

Zaterdag 10 februari
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Maria Bleyaert,
echtgenote van Valère Ronse en
overleden familie
18:00 Koorrepetitie Jeugd in De
Kring
19:00 Sijsele Sint-Martinus:
Jeugdviering, opgeluisterd door het
Mégà Jeugdkoor, viering met
vormselkandidaten

Zondag 11 februari
6e zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor een overleden
priester (sterfdag)
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Erich Scholz,
Irmgard Wrobel, Janine Cammaerts,
Roger Vercammen, Elke D'Hondt,
Willy D'Hondt, Julien D'Hondt,
Regina Deyne, alsook voor Arsène
Desutter, echtgenoot van Alice Van
Parys en overleden familie
11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van het kindje van Aurelie
Teichmann en Jonas Van den berghe
uit Lapscheure

WEEKAGENDA
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Aanvraag misintenties, behalve voor Sijsele:
via priester Pradip, liefst via e-mail (dit voor
de juiste schrijfwijze)

Aanvraag misintenties Sijsele: via Lieve
Verniest, op weekdagen (behalve de
donderdag) van 9 tot 11 uur, 050 35 00 32,
Dorpsstraat 114, 8340 Sijsele
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Paramedica, 050 35 33 46
Kris Vanhoutte, 050 50 14 00
Marc De Soete, 050 37 06 86
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Wie de kalender nauwlettend op-
volgt, zal op volgende woensdag,
14 februari twee totaal verschillen-
de invalshoeken terugvinden: As-
woensdagenValentijnsdag.
Het lijkt voor sommigen wel wa-
ter en vuur daar Aswoensdag so-
berheid vraagt en Valentijnsdag een
sterk commerciële gerichte aanpak
opdringt.

"Elkaar graag zien, voor elkaar
zorgen en elke dag een beetje elkaar
verdragen, dat is het mooie om als
koppel samen door het leven te
gaan"

dit konden we recent nog lezen in
een interview bij een diamanten
bruiloft ineenweekblad.

Valentijn: 365 dagen lang

Elkaar graag zien, gaat veel ver-
der dan één dag elkaar overweldi-
gen met geschenken. Het gaat om
de liefde tussen twee mensen, die
elkaar gerust eens extra aandacht
mogen geven met een knuffel, een
bloemetje, een etentje. Valentijns-
dag kan een gelegenheid zijn, maar
menisernietaangebonden.
Heeft Valentijnsdag geen christelij-
keachtergrond?Tochwel!

Hoe Valentijnsdag precies ontstaan
is,weeteigenlijkniemand.
Zo gaan er zeven verschillende ver-
halen de ronde over het ontstaan
van Valentijnsdag, die allemaal erg
vanelkaarverschillen.

De meeste mensen geloven echter
dat maar één verhaal klopt over het
ontstaan van Valentijnsdag en dat
is het verhaal over priester Valenti-
nus.

Priester Valentinus woonde in de
derde eeuw in Rome, waar hij be-
jaarden, zieken en mensen die hulp
nodig hadden verzorgde en wijze
raad gaf. Daarnaast hield priester
Valentinus zich bezig met het zege-
nen van christenen uit Rome bij het
huwelijk.

Dit was in de derde eeuw na Chris-
tus nog verboden in Rome, maar
toen priester Valentinus de blin-
de dochter van de stadhouder van
Rome genas, bekeerde deze stad-
houder zich meteen tot het chris-
tendom en liet hij alle christelijke
gevangenenvrij.
Helaas was niet iedereen het hier-
meeeens.

De keizer van Italië bijvoorbeeld,

vond het helemaal niet goed dat de
stadhouder zich had bekeerd tot het
christendom. Daarom besloot hij
om priester Valentinus te onthoof-
den.

Toen het christendom wat popu-
lairder werd in Rome en de rest van
Italië, werd priester Valentinus als-
nog heilig verklaard en werd 14 fe-
bruarieenfeestdag.

De apostel Paulus schrijft over de
liefde:

“De liefde is geduldig en vriendelijk;
de liefde is niet afgunstig, zij praalt
niet, zij verbeeldt zich niets. Zij ge-
draagt zich niet onfatsoenlijk, zij
zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet
kwaad maken en rekent het kwade
niet aan. Zij verheugt zich niet over
onrecht, maar vindt vreugde in de
waarheid. Alles verdraagt zij, alles
gelooft zij, alles hoopt zij, alles
verduurt zij.” (1 Kor 13,4-7)

Het is overduidelijk, liefde is een
werkwoord, dat niet vastgebonden
is aan één dag, maar aan 365 dagen,
inveelvoudvanjaren

Aswoensdag is de start van de veer-
tigdagentijd, de voorbereidingstijd
naarPasen.

Veertig dagen zijn nodig om als
mens te leren omgaan met God, om
de betekenis van het kruis te leren
snappen. Jezus heeft de wil van zijn
Vader, God volbracht. Mensen heb-
ben Hem aan het kruis genageld.
Net daarin is Jezus trouw gebleven
aan God die puur liefde is. Hij is
liefdegebleven.

Wie het voorbeeld van Jezus pro-
beert te volgen, beleeft zijn geloof
nietalleen.
In zorg om medemensen voelt elke
christen zich een instrument van
de grenzeloze mensenliefde van
God die zich als een liefdevolle Va-

der laatkennen

De woorden bij de as oplegging in
deAswoensdagviering

" Bekeer u tot de Blijde Boodschap"

zijn een oproep om zich als chris-
ten te herpakken. Om opnieuw lief-
devoltezijn.

Gedenk o mens, dat ge van stof en
as bent en tot stof en as zult terug-
keren, waren de traditionele woor-
den, die eerder vermanend werden
uitgesproken.

Een kruisje van as op hun voor-
hoofd herinnert christenen er niet
alleen aandat er ooit een einde komt
aan hun leven, maar ook dat we
vaak tekort komen tegenover hun
medemensenentegenoverGod.

Een memoblaadje, als het ware dat
terug bovenaan je prikbord hangt.
met de boodschap: probeer het ge-
rustopnieuw, jekanhet

14 februari 2018: één dag, twee ver-
schillende aandachtspunten, maar
metveelraakvlakken.

Het askruisje wordt opgelegd in de
eucharistieviering in de Sint Marti-
nuskerk in Sijsele om 9 uur en in
de Sint Dionysiuskerk in Moerker-
ke om 19 uur. Je bent er van harte
welkom

DiakenAndré

Volgende woensdag 14 februari: een dag met twee invalshoeken
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Zaterdag 10 februari
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Maria Bleyaert,
echtgenote van Valère Ronse en
overleden familie (verkoop van
vastenkalenders aan 2 euro 't stuk)
18:00 Koorrepetitie Jeugd in De
Kring
19:00 Sijsele Sint-Martinus:
Jeugdviering, opgeluisterd door
het Mégà Jeugdkoor, viering met
vormselkandidaten

Zondag 11 februari
6e zondag door het jaar B, Collecte Actie
'Kerkopbouw Bisdom Brugge'
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor een overleden
priester (sterfdag) (verkoop van
vastenkalenders aan 2 euro 't stuk)
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Erich Scholz,
Irmgard Wrobel, Janine Cammaerts,
Roger Vercammen,

Elke D'Hondt, Willy D'Hondt, Julien
D'Hondt, Regina Deyne, alsook voor
Arsène Desutter, echtgenoot van
Alice Van Parys en overleden familie,
alsook voor Georges Vandeursen en
Maria De Schepper en Gerard
Vandeursen en Nelly De Schepper en
overleden familie (verkoop van
vastenkalenders aan 2 euro 't stuk)
11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Jaylinn Van den Berghe,
dochter van Aurelie Teichmann en
Jonas Van den Berghe uit Lapscheure

Dinsdag 13 februari
19:30 Koorrepetitie DaMoRi in 't
Schuurtje (einde 21.30 uur)

Woensdag 14 februari
Aswoensdag
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis, aswoensdagviering
met asoplegging

17:00 Moerkerke: Vormselcatechese
in de kerk van Moerkerke
19:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis, aswoensdagviering
met asoplegging
19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in
de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 15 februari
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis

Vrijdag 16 februari
19:00 Let it shine in de
Margaretakerk Knokke-Heist

Zaterdag 17 februari
15:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Tristan Wullaert, zoon van
Nathalie Dousselaere en Kevin
Wullaert uit Moerkerke
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 18 februari
1e zondag in de veertigdagentijd
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Roger
Vanpoucke, echtgenoot van Gerarda
Pieters en overleden familie
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Andre De
Naeghel en Eveline Vandeursen en
Josiane, Filip en overleden familie
17:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Lotte Huyghe, dochter van
Sofie Monstrey en Stefaan Huyghe
uit Moerkerke

WEEKAGENDA

KERKELIJKE UITVAARTEN

Geborgen in Gods liefde voorgoed:

Suzanne Cherlet, 79j, uit de Dorps-
straat

SIJSELE SINT-MARTINUS

Femma
Op donderdag 22 februari organi-
seert Femma samen met KWB Sijse-
le een ontmoetingsnamiddag van 14
uur tot 16.30 uur in de Cultuurfa-

briek. Er is gelegenheid voor een ge-
zellige babbel en gezelschapsspel-
len. Iedereen welkom!

Op dinsdag 27 februari maken we
glazen juweeltjes om 19 uur in het
CM-lokaal. Inschrijven verplicht.
Info voor beide activiteiten bij Mag-
da 050 36 32 55

PAROCHIENIEUWS

Lichtmisviering in Sijsele
Met 4 vormselkandidaten en hun engagement in de parochie als misdienaar...
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Huidig deken Jan (links) en nieuwe deken Philippe vanaf 1 september 2018

Philippe Hallein (Roeselare, 1972)
volgde de priesteropleiding aan het
Grootseminarie van Brugge, de
lerarenopleiding aan het Heilig-
Hartinstituut in Heverlee en stu-
dies kerkelijk recht aan de Pause-
lijke Universiteit Gregoriana te Ro-
me. Voor zijn eerste benoeming als
priester (wijdingsjaar 1999) keerde
hij in 2001 terug naar zijn geboor-
testad en werd leraar wiskunde en
godsdienst in de eerste graad aan
het Klein Seminarie van Roeselare,
waarvan hij ook oud-leerling is. Hij
is sinds 2001 werkzaam als rechter
op de kerkelijke rechtbank.

Na doctoraatstudies kerkelijk recht
in Rome ruilde hij in 2009 het
Klein Seminarie voor het Grootse-
minarie van Brugge waar hij pro-
fessor en een jaar geleden ook presi-
dent werd.
Naast zijn benoeming als pastoor-
deken is hij ook benoemd tot rec-
tor voor de priesteropleiding in het
bisdom Brugge, blijft hij verder
meewerken aan vormingsinitiatie-
ven aan het Grootseminarie en do-
ceert hij gedurende enkele weken
per jaar aan de faculteit Oosters ker-
kelijk recht van het Pauselijk Insti-
tuut voor de Oosterse Christenen
(PIO) in Rome.

Sinds het overlijden van zijn vader
neemt hij een deel van de mantel-
zorg voor zijn zus op en verblijft
zij regelmatig bij hem in Brugge.

Jan Tilleman bekomt met ingang
van 1 september 2018 eervol ont-
slag als deken van het decanaat
Brugge en als pastoor van de
pastorale eenheid Sint-Donatianus
Brugge. We danken hem voor zijn
grote inzet! Vanaf september zal
Philippe Hallein de fakkel officieel
overnemen. We wensen hem pro-
ficiat en heten hem alvast hartelijk
welkom!

Welkom aan nieuwe deken Philippe Hallein!

KVLV Damme
Bij de jaarwissel heeft ons KVLV-bestuurslid Annie beslist om in schoonheid
haar functie af te ronden in ons team. Annie heeft dit zeer plichtsbewust
gedaan gedurende 40 jaren: altijd aanwezig op de bestuursvergaderingen,
woonde de meeste bijeenkomsten bij, was altijd bereid om cakes te bakken en
leden aan te moedigen om toch naar de vergaderingen te komen, maar vooral:
zij stond “haar” KVLV-klanten zeer nabij.

Daarvoor zijn we haar bijzonder dankbaar en beseffen we dat zij dit jarenlang
belangeloos heeft gedaan. Bestuurslid zijn is immers samenwerken, elk met
zijn eigen talenten en mogelijkheden, maar zonder eigenbelang en dit heeft
Annie al die jaren tenvolle gedaan.

Op de startbijeenkomst van 31 januari hebben wij haar dan ook extra bedankt
en gevierd met bloemen en een verrassingspakket (zie foto).

Het bestuur: Mieke, Lieve, Marie Anne, Alice en Erna (Marleen verontschuldigd)
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Gedoopt aan de bron van het leven
op zondag 28 januari in Moerkerke:

Berre Snauwaert, zoon van Lisa-Marie Defauw en Briek Snauwaert uit Moerkerke Lily Lierman, dochter van Inge Styns en Peter Lierman uit Moerkerke

Vormelingen groep Sijsele
Catechesenamiddag op zondag 4 februari

Groepsfoto vormelingen en catechisten groep Sijsele
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Aswoensdag, de start van de veertig-
dagentijd, valt in de krokusvakan-
tie. In onze tijd voelen vermoedelijk
meer mensen zich aangesproken
door het woord "krokusvakantie"
dan door "Aswoensdag". Het ene
woord doet denken aan "sneeuw en
zon", het andere aan "as en woes-
tijn". Een wereld van verschil. Mis-
schien is dat verschil minder groot
dan op het eerste gezicht lijkt. Een
krokus staat symbool voor lente,
voor nieuw leven. As en woestijn
staan voor broosheid van ons eigen
leven, soberheid en herbronning.

Eentochtvan40dagen

Met Aswoensdag begint de vasten-
tijd, de veertigdagentijd: een weg
van 40 dagen naar Pasen toe. Wie
goed rekent, komt eigenlijk op 46
dagen uit. De zes zondagen wor-
den echter niet meegeteld. De duur
van 40 dagen vindt zijn oorsprong
in de Bijbel. Veertig jaar trok het
joodse volk door de woestijn, alvo-
rens zij het beloofde land bereik-
te. Veertig dagen bracht Mozes op
de berg Sinaï door om Gods gebo-
den in ontvangst te nemen. Veer-
tig nachten bracht Elia al biddend
en vastend door in de woestijn, tot-
dat hij bij de berg Horeb God mocht
ervaren. Bij zijn gedaanteverande-
ring op de berg Tabor zou Jezus
omgeven worden door deze twee
oudtestamentische personen, toen
Hij zich aan zijn leerlingen als ver-
heerlijkte Heer toonde, vooruitlo-
pend op zijn verrijzenis met Pasen.

In het evangelie van Marcus staat
dan weer dat Jezus meteen na zijn
doopsel voor veertig dagen de woes-
tijn introk, waar hij op de proef ge-
steld werd. Net als Jezus toen, moe-
ten ook wij als christenen keuzes
maken in het leven. Deze keuzes
stellenonsopdeproef. Vaakgaathet
immers om geld, macht of eigen-
dunk. Net als moeten we af en toe
eens de tijd nemen om ons af te vra-
gen waarmee we bezig zijn. De vas-
tenperiode nodigt ons daartoe uit.

Eentijdvanbekering

Bij het opleggen van het askruisje
op Aswoensdag hoor je: 'Mens, be-
denk dat gij stof zijt en tot stof zult
wederkeren', of: 'Bekeert u en ge-
looft in de Blijde Boodschap.' Deze
laatste formulering verwijst naar
een van de eerste uitspraken van Je-
zus in het evangelie volgens Mar-
cus : "De tijd is vervuld, het Rijk Gods
is nabij. Bekeert u en gelooft in de Blijde
Boodschap" (Mc 1,15).

De periode van de veertigdagentijd
is van oudsher een tijd van in-
keer. Het is een bekeringstijd. Zich
bekeren is: zich weer (meer) wen-
den tot God en zich afwenden van
alles wat ons van God afhoudt.Be-
kering is meer dan van gedrag ver-
anderen. Bekering is vooral een an-
dere manier van zijn. Het is niet zo
dat er nu een tijd van 40 dagen aan-
breekt van sober zijn, van aandacht
hebben voor mekaar en God, én van
solidariteit.

Dit alles is een uitdaging van elke
dag en beperkt zich dus niet tot de
veertigdagentijd. Wel worden we in
de vastentijd uitgedaagd om onze
motivering van waaruit we dit alles
doen, eerlijk te bekijken. Wij zijn
bij dit alles soms (of misschien wel:
meer dan we vermoeden) op onszelf
betrokken, op onszelf gericht: 'Hoe
wordikerbetervan?

Hoe krijgen de mensen van mij een
betere indruk? Welk voordeel heb
ik ervan? Hoe kom ik er beter op te
staan bij de mensen, bij de buurt,
bij vrienden, in de publieke opi-
nie?'

Deze houding kan ook ons geloven
doordringen. Je bidt of leeft in het
spoor van Jezus, omdat dat nu een-
maal voorgeschreven is of vanuit
eigen belang. De vastentijd nodigt
ons uit om onze motivering te zui-
veren van eigen belang en van ui-
terlijkmoeten.

Eentijdvanbezinningengebed

De veertigdagentijd is een tijd van
bezinning en gebed. Tijd maken
om even stil te vallen, om even tot
God te bidden, om ons te laten aan-
spreken en raken door Zijn verhaal
met mensen. In de stilte kunnen
we God (weer) ontmoeten, onze re-
latie met Hem aanscherpen. Want
in de drukte van ons leven heb-
ben we niet altijd even veel aan-
dacht voor Hem. Hierdoor kunnen
we vervreemd geraken van Hem. Op
weg naar Pasen kunnen we de le-
vensdraad met God vernieuwen en
versterken. We worden opgeroepen
om onze verbondenheid met God
te vieren en te beleven in liturgie
en gebed. We kunnen op vele mo-
menten tot God spreken. Niet alleen
in de eucharistieviering dus, maar
ook in een morgen- en avondgebed,
in een gebed bij de maaltijd, in een
overweging,….

Eentijdvansoberheid

De veertigdagentijd nodigt ons uit
tot soberheid. Door sober te zijn
kunnen we getuigen van de die-
pe waarde van ons leven: dat we
ons niet allen laten bepalen door
ons hebben. Zorg dragen voor de
toekomst van mensen die niet de-

zelfde kansen hebben als wij, is
meebouwen aan een wereld waar
rijkdom beter verdeeld is. Mooie
woorden volstaan niet. Concrete da-
den zijn broodnodig. We kunnen
ongetwijfeld wat meer sober leven
zonder aan kwaliteit in te boeten.
We kunnen met minder ook ver-
der. Als christenen dragen we bo-
vendien ook de verantwoordelijk-
heid voor de toekomst van het mili-
euenonzeplaneet.

Eentijdvansolidariteit

Door gebed en bezinning, door
meer bewust te leven, leren we onze
al te sterke ik-gerichtheid los te la-
ten en van onze overvloed aan mid-
delen, tijd en talenten te delen met
mensen dichtbij en veraf. De veer-
tigdagentijd roept ons dan ook op
totsolidariteit.

Broederlijk Delen verbindt de vas-
tentijd met solidariteit in de derde
wereld. We zetten ons in om niet
weg te kijken van het gezicht van
onze medemensen in nood. We kij-
ken hen aan, kijken recht in hun
ogen en laten ons door hen raken.
We weten dat we maar beperkt kun-
nen bijdragen en dat we de wereld-
problemen niet op kunnen lossen.
Maar door niets te doen, verandert
er zeker niets.Centraal in de cam-

pagne van 2018 staat de oproep voor
een wereldwijd duurzaam land-
bouw-en voedselsysteem, opdat er
geen honger meer zou zijn in deze
wereld. Het verhaal van de Oegan-
dese Grace staat centraal. Zij slaagt
er dankzij de hulp van partnerorga-
nisatie COSIL in haar kinderen twee
maaltijden per dag te geven. Maar
dit isnietevident.

Dat mensen honger lijden, is on-
rechtvaardig. Elk leeg bord is een
zonde. Daarom willen we in deze
veertigdagentijd solidair zijn met
de boeren in Oeganda en steunen
we hun strijd tegen de honger,
voor een duurzaam landbouwsys-
teem.De vasten is een uitgelezen pe-
riode om onze solidariteit en ons
engagementaantescherpen.

Deveertigdagentijd:
eensterketijd

Met Aswoensdag vangen we de
veertigdagentijd, de vastentijd aan.
Het is ons op weg zijn naar Pasen,
het feest van hoop en toekomst, het
feest van leven dat sterker is dan alle
onmachtendood.

Ik hoop dat deze tijd een sterke tijd
mag zijn: datwe kracht mogen erva-
ren uit gebed en bezinning, dat we
bewuster leven door wat meer so-
ber te zijn, dat we solidair zijn met
mensen dichtbij en veraf in Oegan-
da

priesterCarminoBohez
pastoor federatiePolderhaven
(verschijnt inalle edities
vanonsdecanaatBrugge)

Veertigdagentijd
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Johannes Sebastian Bach
ten voordele van de vzw Stilte-
hoeve METANOIA BZN

Elke jaar opnieuw trekken duizelingwek-
kende aantal bezoekers naar de concertza-
len en de kerken om de Mattëuspassie te
horen en te beleven. Voor veel mensen is
deze muziek onlosmakelijk aan de paas-
dagen verbonden. En waarom toch, nu net
in de seculiere tijd waarin we leven, weet
Bach zo veel luisteraars in het hart te ra-
ken? Of Is het zoals John Eliot Gardiner
zegt ? .. “ de muziek van Bach heeft de
kracht om verdriet te verzachten”.
Begin maart speelt Sigiswald Kuijken
Bach op een violoncello da spalla en op vi-
ool.

Info: https://stiltehoevecon-
certen.weebly.com/

Sigiswald Kuijken - J.S. Bach
4 maart 2018 om 15 uur – Stil-
tehoeve – Waterhoek 2 – 8340
Moerkerke (Damme)
Sigiswald K. heeft zich gedurende zijn
hele loopbaan geconcentreerd op onder-
zoek naar en praktijk van deze originele
instrumentale speelwijzen , maakte on-
telbare opnamen sinds meer dan 40 jaar,
en wordt nog altijd over de gehele wereld
gevraagd voor concerten en masterclasses.
Hij zal ook zelf beknopt commentaar en
uitleg geven bij dit concert.
Tickets: 15 euro - https://metanoia.-
bookfast.me/
Mattheuspassie - J.S. Bach

Causerie over de Mattheuspas-
sie door I. Thevelein
11 maart 2018 om 15 uur – Stil-
tehoeve – Waterhoek 2 – 8340
Moerkerke (Damme)

Tickets: 15 euro - https://metanoia.-
bookfast.me/

Mattheuspassie (integrale uit-
voering)
door Collegium de Dunis, solis-
ten, dubbel koor en dubbel or-
kest o.l.v. Ignace Thevelein.
24 maart 2018 om 19 uur - Sint-
Gilliskerk - Baliestraat – 8000
Brugge
Tickets: Rang 1: 50 euro – Rang 2: 35
euro – Rang 3: 20 euro - https://me-
tanoia.bookfast.me/

Met hartelijke dank voor
uw sympathieke medewerking
vanwege het
organiserend comité van De
Stiltehoeveconcerten
ten voordele van de Stilthehoe-
ve
www.stiltehoeve.be

STILTEHOEVE

Johannes Sebastian Bach

Zaterdag 17 februari
15:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Tristan Wullaert, zoon van
Nathalie Dousselaere en Kevin
Wullaert uit Moerkerke
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 18 februari
1e zondag in de veertigdagentijd
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Roger
Vanpoucke, echtgenoot van Gerarda
Pieters en overleden familie

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Andre De
Naeghel en Eveline Vandeursen en
Josiane, Filip en overleden familie
17:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Lotte Huyghe, dochter van
Sofie Monstrey en Stefaan Huyghe
uit Moerkerke

Dinsdag 20 februari
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
19:30 Koorrepetitie DaMoRi in 't
Schuurtje (einde 21.30 uur)

Woensdag 21 februari
19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in
de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 22 februari
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis

Zaterdag 24 februari
14:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Mathis Van Maldeghem, zoon
van Natalie Van Maldeghem uit
Sijsele
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis, gedachtenismis voor
de overledenen sinds 1 december;
Simonne Coene, Omer
Vandenbruwaene, Pol Labat,
André Dousselaere, André Sarasyn,
Romain De Schuyter en Jacqueline
Tamsin

18:00 Koorrepetitie Jeugd in De
Kring (einde 19.30 uur)
19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring
(einde 20.30 uur)

Zondag 25 februari
2e zondag in de veertigdagentijd
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis, gedachtenismis voor
de overledenen sinds 1 december;
Denise De Bleeker, Godelieve Spriet,
Maurice Blauwet, Leon De Vlieghere,
André Van de Vyver,
Georgette Vandepitte en Ties Van
Den Bossche

WEEKAGENDA

Weer of geen weer, het is voor iedereen hetzelfde

Lichtmis donker, Asdag klaar
dan wordt het een goed appeljaar

De vastentijd zonder regen,
verkondigt een jaar met veel zegen.

Is maart guur
Dan krijgt je een volle schuur

Maartse wind en aprilse regen
beloven voor mei grote zegen

Verschaft april veel schone dagen
dan mag mei de lasten dragen

April heldere maneschijn
zal voor de bloesem schadelijk zijn

Als het op de kruisdagen regent
is een goede oogst gezegend

Met Palmzondag zonneschijn
moet een goed teken zijn

Komen met Palmzondag de palm-
takken droog in huis
dan komen de schoven rijk gevuld
in de schuur

Goede vrijdag regen
is Gods zegen

Valt Pasen in maart
dan trek hij een slechte kaart

Komt Pasen in april
dan valt de vriezeman stil

Als de wind op Paasavond in oosten
zit
Dan blijft hij daar tot Pinksteren

Mei koel en nat
vult de boer zijn schuur en vat

Met Pasen voor de haard
met Pinksteren op straat

Weerspreuken

Zoals de vorige jaren zingen we tij-
dens een zondag in de vasten grego-
riaanse vespers in de kerk van Lap-
scheure.

Dit jaar gaat dit door op halfvasten,
zondag 11 maart om 16 uur (een uur
vroeger dan vorig jaar).

Nadien zijn wij nog even samen
met een glaasje en een knabbeltje.

Graag willen wij u ook dit jaar daar-
voor uitnodigen.

Het is ook een gelegenheid om in
onze kerk nog eens een dienst mee
te maken.

(Beny Vandepitte)

Gregoriaanse
vespers
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DaMoRiactief inhetkrulbollen:

Nieuwjaars bijeenkomst voor onze

koorleden en de partners is een jaar-

lijks weerkerende gezellige avond.

Zoals het hoort is er eerst aperi-

tief met een financieel overzicht,

gebracht door penningmeester Car-

los, en een toelichting over het

voorbije jaar en wat komt in 2018

doordirigentLuc.

Daarna mochten we ons plaatsje

kiezen aan de mooi gedekte tafels

voor een etentje met bijhorende

wijnen, koffie en lekkers.Traditie,

we zorgen ook telkens voor ani-

matie achteraf: een spel, film, voor-

dracht .…

Dit jaar was het krulbollen ; een

spel die perfect binnen kan worden

gespeeld en waar iedereen kan mee-

doen. Krulbollen is een volkssport

dat reeds dateert uit de Middeleeu-

wen en zelfs tot in Frans Vlaan-

deren wordt beoefend. Maar ook

in Damme kan dit dus worden ge-

speeld. Het grote tapijt werd uitge-

rold in het midden zodat elkeen van

op zijn stoel het spel kon gadeslaan,

envolgen.

Na wat praktische uitleg door Dirk

konden we aarzelend starten. Maar

naarmate de scores op het bord kwa-

men steeg de spanning maar ook de

spelers werden handiger en snap-

ten weldra de kennis hoe de ballen

moestenrollen.

De winnaar Gerard, gevolgd op een

gedeelde 2e plaats door Christl en

Marc werden beloond met een bloe-

metje. (ziebijhorendefoto’s).

Zo werd dit een mooie, aangename

avond en kwam dit alles ten goe-

de aan ons “teamwerk”. We starten

opnieuw onze wekelijkse repetities

en op Aswoensdag verzorgen we de

avondviering in Moerkerke. Moch-

ten er mensen zijn die zich graag

willen vervoegen bij onze DaMoRi

groepditkan.

Wil je echter op voorhand wat in-

formatie, je kan hiervoor terecht bij

Carlos,050500271

ofbijDaniël,

daniel.dendooven@skynet.be

DAMORI

VEILIG OP DE FIETS
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KVLVGEWEST
BRUGGE-BEVERDAM

Graagnodigenwijuuitop:

Dinsdag 27 februari 2018 om 13u45

in Zaal der Rozen, Hoornstraat 88,

8340St.RitaMoerkerke

Is er nog toekomst voor zingeving ?

Paul De Bois (Provinciaal Vlaamse

karmeliet)

"Mens wie ben je?". Het is een

vraag die mensen zich al jaren stel-

len. Eigenlijk is de mens altijd al

op zoek geweest naar de zin van

zijn bestaan. Vragen naar het hoe,

het waarom...ze worden steeds op-

nieuw gesteld. En even zoveel ke-

ren probeert men een antwoord te

geven. Ook de moderne mens is er

mee bezig. Spontaan voelen men-

sen aan: er is meer! Er moet een zin-

geving zijn die ons overstijgt. Daar-

over willen we samen even naden-

ken. Achteraf is er mogelijkheid tot

vragen stellen en kunt u genieten

en napraten met een koffie/thee en

een versnapering. Toegang: 8 euro

voor leden en 10 euro voor niet-le-

den. Inschrijven of info bij Mieke

: 050 50 06 20. Dit kan tot en met

21 februari 2018. KVLV is er voor ie-

dereen, kom gerust met een buur,

vriendinofkennis.

SIJSELESINT-MARTINUS

Pasar

Toeristische reportage over “Egyp-

te”. Op vrijdag 16 februari 2018 om

20 uur in zaal De Kring, Vredes-

plein. De reportage is een Nijlcrui-

se met de “MS Sudan” het schip

dat een grote rol speelde in de film

“Dood op de Nijl”. Wij bezoeken

Luxor, meerdere tempelcomplexen,

de piramide van Cheops en Gizeh,

de sfinx van Gizeh, de tempel van

Hatsjepsoel, Karnaktempels en het

Aboe Simbel complex. Verder op het

programma het St.Catharinakloos-

ter, een mooie wadi of kloof en ook

Caïro mag niet ontbreken. De repor-

tage is van de hand van Iw. Calle-

baut uit Brugge. Inkom: leden van

Pasar 4 euro per persoon, niet-leden

5 euro per persoon, kinderen – 12

jaar gratis. Info: A. Soenen tel. 050

35 69 08. Iedereen van harte wel-

kom.

MOERKERKE
SINT-DIONYSIUS

Samana

Op dinsdag 27 februari komen we

voor de eerste keer dit jaar samen

met alle leden van Samana. Een ver-

pleegkundige komt spreken over

'de gekke sprongetjes van ons hart.'

Een heel interessant onderwerp.

Hopende u allen te mogen ontvan-

gen om 14 uur in de Lieve bieden wij

unogvelenieuwjaarsgroetjes.



Vormelingen Sijsele
Op zaterdag 10 februari was er de eerste jeugdviering van 2018 samen met de
vormsel-kandidaten die er samen met hun ouders hun aanvraag vierden. Zij
tekenden zich met het gewijde doopwater nadat ze er een drijfkaarsje op
plaatsten.
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Gedoopt aan de bron van het leven
op zondag 4 februari in Moerkerke; Flavie Ryckaert en op zondag 11 februari in Moerkerke; Jaylinn Van den Berghe.

Flavie Ryckaert, dochter van Charlotte Debrabander en Thomas Ryckaert uit Oostkerke Jaylinn Van den Berghe, dochter van Aurelie Teichmann en Jonas Van den Berghe uit Lapscheure
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Zondag 18 februari was de eerste
zondagindeveertigdagentijd.
Het joodse volk had veertig jaar no-
dig om het beloofde land te vin-
den. Wij mogen veertig dagen met
Jezus de woestijn intrekken om in
het diepste van ons hart een bron
vanvredetezienontspringen.
Laten we het doodgewone van elke
dag anders ervaren en zo het nor-
male levensritme van elke dag met
andere ogen bekijken en beleven.
Maken we tijd om te kijken, hoe an-
deren opkomen voor elkaar, om te
luisteren hoe anderen spreken met
elkaar, aan te voelen hoe anderen
vreugdegevenaanelkaar.

Zondag 18 februari was ook het
naamfeest van de H. Bernadette
Soubirous. Door dat dit feest op
deze zondag viel, kon er in de week-

"Het Cachot" de vroegere gevangenis van Lourdes,met slechts één ruimte waar Bernadette en haar familie verbleef

endliturgie geen aandacht aangege-
venworden.
Deze heilige, Bernadette Soubirous
is onherroepelijk verbonden met
de Franse stad, Lourdes, een klein
stadje van 19000 inwoners. Het is
gelegen in het Franse departement
Hautes- Pirénées op een hoogte van
450meter.
Het heeft een rijke geschiedenis, dat
terug gaat tot in het Romeinse rijk.
Bij een terugblik is ongetwijfeld
de bekendste inwoner van Lourdes,
Bernadette Soubirous, dochter van
de berooide molenaar François en
LouiseCasterot.

Bernadette is geboren op 7 januari
1844 in de molen waar haar vader
werkte. Tot aan haar tiende levens-
jaar was ze te gast bij een gezin op
een hofstede in Bartres. Door eco-

nomische moeilijke tijden en een
broze gezondheid , ze was door
de cholera getroffen en bleef astma-
tisch. Ze kreeg tuberculose en been-
ontkalking. Haar vader ging failliet
en het gezin verhuisde naar de on-
gezonde woonplaats in het Cachot,
de vroegere gevangenis van Lour-
des.

Zo dikwijls heb ik mensen hier
over horen getuigen en vele foto's
gezien over dit geboortehuis, de
molen,het cachot;de grot, het hei-
ligdom met zijn verschillende ker-
ken.
Heel sterke getuigenissen gehoor-
d, bijzonder mooie verhalen met
vuurengedrevenheidverteld.

Vorig jaar waren wij voor de eerste
maal een drie tal dagen in Lourdes ;

Wellicht is het herkenbaar voor ve-
len die voor ons daar waren, maar
Lourdesmaakteendiepeindruk.
Via de blauwe lijn, die Lourdes
deels doorkruist kom je terecht bij
het geboortehuis van Bernadette.
Pas als je zelf met je eigen ogen
ziet en in die kleine ruimte deels
kunt ervaren, hoe het leven daar
toen was, word je stil en voel je aan
hoe gelukkig wij op vandaag mogen
zijn. Hoe erbarmelijk het leven van
defamilieSoubroiuswas.

Op 11 februari 1865 verschijnt Onze
lieve Vrouw voor de eerste maal.
Die eerste ontmoeting was heel be-
wogen. Bij de derde verschijning
spreekt die wonderbare mooie dame
voor het eerst . Bij de vierde zijn er
al een twintig mensen mee. Bij de
zesde verschijning bidden er al een
honderd tal mensen de rozenkrans
mee. Een getal dat zich zelf ver-
menigvuldigd bij de volgende ver-
schijningen. In totaal is Maria acht-
tien maal verschenen aan Bernadet-
te.

Je ervaart een sterke geloofsbele-
ving, als je te midden de vele men-
sen een eucharistie bijwoont, aan
de grot vertoeft of mee stapt in de
kaarsjesprocessie
In de kaarsjes processie zag ik tij-
dens het aanschuiven, honderden
jongeren die mensen met een beper-
kingvervoerden.
Daar zag ik mensen, ongeacht
huidskleur elkaar terug vuur ge-
ven, zodat hun kaars opnieuw
brandde.
Daar voelde je die sterke samenho-
righeid van gelovigen , die samen
het Weesgegroet baden of het alou-
de lied ' Te Lourdes op de bergen'
zongen.
Je voelde de eerbied voor het Heilig
sacrament, als je de sacramentspro-
cessie met zoveel anderen volgde.
Hetmaaktindruk,dat iszeker.

Lourdes met Onze Lieve Vrouw, de
H. Bernadette , met zijn duizenden
bedevaarders, bezoekers uit alle we-

relddelen vergeet je als getuige ter
plekkenooitmeer.
Dit naamfeest van de H. Bernadette
laat je toe om even weg te dromen
en veel van wat je mocht ervaren op-
nieuw te beleven. De aangereikte ge-
dachten in de weekendliturgie bij
de eerste zondag in de veertigdagen-
tijdversterkendittengoede.

Zondag 11 februari 2018, was het
160 jaar na de eerste verschijning.
Op die dag verklaarde de huidi-
ge bisschop van Beauvais , in het
noorden van Frankrijk, verklaarde
dat de Kerk , de wonderbare plotse
genezing in 2008 van zuster Berna-
dette Moriau als het zeventigste mi-
rakelerkendheeft.

Zuster Bernadette Moriau, geboren
in 1939, kreeg vanaf 1966, toen ze 27
jaar oud was, onverklaarbare pijn.
Ondanks enkele chirurgische in-
grepen kon ze niet langer werken
als verpleegster en niet meer nor-
maal lopen.
In juli 2008 nam de toen 69-jari-
ge non deel aan een pelgrimstocht
in Lourdes, waar ze het sacrament
van de zieken ontving. “Toen ze
enkele dagen later terug thuis was,
voelde ze plots een ongewoon ge-
voel van rust en warmte in haar li-
chaam”, zegt de bisschop van Beau-
vais, Mgr. Jacques Benoît-Gonnin.
Diezelfde dagnog staakte ze alleme-
dischebehandelingen.
“Deze plotse, volledige en blijven-
de genezing blijft vandaag nog al-
tijd onverklaarbaar volgens onze
wetenschappelijke kennis”, luidt
het in de tekst van de bisschop. Hij
bestempelt de genezing als “een mi-
rakel” en “een goddelijk signaal”.
Lourdes blijft verrassen (diaken
André)

Mijmeringen bij vorige zondag(en)
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Zaterdag 24 februari

14:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Mathis Van Maldeghem, zoon
van Natalie Van Maldeghem uit
Sijsele
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis, gedachtenismis voor
de overledenen sinds 1 december;
Simonne Coene, Omer
Vandenbruwaene, Pol Labat,
André Dousselaere, André Sarasyn,
Romain De Schuyter en Jacqueline
Tamsin
18:00 Koorrepetitie Jeugd in De
Kring (einde 19.30 uur)
19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring
(einde 20.30 uur)

Zondag 25 februari

2e zondag in de veertigdagentijd
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis, gedachtenismis voor
de overledenen sinds 1 december;
Denise De Bleeker,

Godelieve Spriet,
Maurice Blauwet, Leon De Vlieghere,
André Van de Vyver,
Georgette Vandepitte en Ties Van
Den Bossche
11:45 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Ferdinand Decroix, zoon
van Tine Veys en Korneel Decroix uit
Sint-Agatha-Berchem

Maandag 26 februari

19:30 Info- en inschrijvingsavond
eerste communie Moerkerke in de
kerk van Den Hoorn

Dinsdag 27 februari

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

Woensdag 28 februari

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in
de weekkapel (einde 20 uur)
20:00 Parochieraad in parochiezaal
De Kring

Donderdag 1 maart

10:30 Sijsele Sint-Martinus:
Schoolviering basisschool Sint-
Maarten, thema Broederlijk Delen
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis

Zaterdag 3 maart

13:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Vormselcatechese in de kerk van
Moerkerke (einde 16.30 uur)
14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Jason Mortier, zoon van
Saskia Van Haele en Gunther
Mortier uit Moerkerke
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Jerôme Willems
en Maria Rotsaert, alsook voor
Thérèse Van den Berghe, echtgenote
van Hugo Watelle
18:00 Koorrepetitie Jeugd in De
Kring (einde 19.30 uur)
19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring
(einde 20.30 uur)

Zondag 4 maart

3e zondag in de veertigdagentijd
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Anthony
Demon, zoon van Eric Demon en
Martine Barremaeker en voor
overleden familie, alsook voor
Raymond Van Parys, echtgenoot van
Erna De Sutter, alsook voor een
overleden echtgenoot en familie (T)
11:45 Sijsele Sint-Martinus: Doop van
Anna-Roos Bogaerts, dochter van
Mieke Longueville en Joachim
Bogaerts uit Maldegem
12:00 Solidariteitsmaaltijd tvv
Broederlijk Delen in parochiezaal De
Kring

WEEKAGENDA

Theologische academie:

open lesdagen

In september 2018 gaat het éénen-
dertigste jaar van de theologische
academie van het bisdom Brugge
van start. De theologische Acade-
mie biedt een vierjarige lessency-
clus aan. Hierin worden de grote
domeinen van de theologie behan-
deld: Bijbel, moraaltheologie, sacra-
menten, liturgie, dogmatiek, spiri-
tualiteit, kerkleer, kerkelijk recht,
pastoraaltheologie en wereldgods-
diensten. De Theologische Acade-
mie richt zich tot christenen die
hun geloof willen verdiepen of die
zich voorbereiden op een pastorale
taak in de Kerk.

In 2018-2019 staan de vakken
OUD TESTAMENT, NIEUW TES-
TAMENT en SPIRITUALITEIT op
het programma. Daarnaast zijn er
ook enkele lesbeurten over wereld-
godsdiensten en pastoraaltheologie
voorzien.

Het academiejaar start op 15 septem-
ber. Voor nieuwe studenten zijn er
vooraf twee lesbeurten ‘inleiding
op de Schrift’ (op de zaterdagen 1 en
8 september). Een jaarprogramma
van de Theologische Academie om-
vat 23 lesbeurten van 4 lesuren (op
zaterdagvoormiddag van 8.45 uur
tot 12.30 uur).

De cursussen vinden plaats in het
Grootseminarie te Brugge en wor-
den gegeven door professoren van
het Grootseminarie.

Op het einde van het huidige acade-
miejaar worden 2 open lesdagen ge-
organiseerd.

Iedereen die interesse heeft

om eens een lesvoormiddag

van de Theologische Academie

te volgen, is van harte welkom

op zaterdag 17 en / of 24 maart

2018

(lessen kerkleer – prof. Koen Van-
houtte en lessen moraaltheologie –
prof. Philippe Hallein); telkens van
8.45 uur tot 12.30 uur in het Groot-
seminarie te Brugge.

Twee openlesdagen als smaakmaker
voor het komende academiejaar.

Wie er wil bij zijn op 17 of 24 maart,
laat dit vooraf telefonisch weten aan
het CCV in het bisdom Brugge (050
74 56 10) of via mail (brugge@ccv.-
be)

CCV in het bisdom Brugge

Vespers om 16 uur

op zondag 11 maart

‘Vesperas’ is het latijnse woord
voor ‘’s avonds’. De vespers zijn
dus het avondgebed dat gebeden of
gezongen wordt in kloosters en ab-
dijen.

Tot voor 50 jaar werden vespers ook
elke zondag in parochiekerken ge-
zongen. Men zong dat wel in de na-
middag (15 uur – 16 uur) i.p.v. ’s
avonds. Misschien had dat te maken
met de landelijke bevolking die de
zondagavond nog moest melken,
dieren voederen,…

Maar met de tijd vielen die vespers
weg en gingen mensen op zondag-
voormiddag enkel nog naar de mis...

Graag nodigen wij u uit om op half-
vasten met ons te komen bezinnen
tijdens de jaarlijkse vespers in Lap-
scheure. Wij doen dat aan de hand
van eeuwenoude gregoriaanse ge-
zangen.

Nadien is er dan nog tijd voor een
babbeltje en een glaasje…

(Beny Vandepitte)

Vespers in de kerk

van Lapscheure

2 FEDERATIE DAMME

ALGEMENE REDACTIE

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright

Alle teksten, foto’s en beeldmateriaal uit
KERK & levenzijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming van de
uitgever mogen ze op geen enkele wijze
worden verspreid. De uitgever is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van de
advertenties. Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te weigeren.
KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Olivier Lins

Diocesane redactie Brugge
Liselotte Anckaert, 050 74 56 38,
liselotte.anckaert@kerknet.be
Christof Bouweraerts, 09 225 16 26,
christof.bouweraerts@kerknet.be
Bosdreef 5, 8820 Torhout

ABONNEMENTEN

Ghislain Desmet

Braambeierhoekstraat 3
8340 Oostkerke, 0476 95 20 52
desmet.vanammel@telenet.be

LOKALE REDACTEURS

Marnix Henneman, Régine Lamaire
en Pradip Smagge

FEDERATIE DAMME

www.groeneweiden.be

Pradip Smagge, pastoor

Vissersstraat 56, 8340 Moerkerke
0473 71 12 01
info@groeneweiden.be
André Maeghe, diaken

Natiënlaan 27, 8340 Hoeke, 050 60 39 71
andre.maeghe@myonline.be

Aanvraag misintenties, behalve voor Sijsele:
via priester Pradip, liefst via e-mail (dit voor
de juiste schrijfwijze)

Aanvraag misintenties Sijsele: via Lieve
Verniest, op weekdagen (behalve de
donderdag) van 9 tot 11 uur, 050 35 00 32,
Dorpsstraat 114, 8340 Sijsele

WACHTDIENST

Geneesheer van dienstnationaal
nummer 1733 met doorschakeling
ApothekerOm de apotheek met
nachtwacht te kennen, (tussen 22 en 9 uur)
bel: 0903 99 000
Thuisverpleging

Wit-Gele Kruis, 050 34 13 33
Aline Matthys, 0475 32 85 37
Mieke Hoste, 0497 14 24 96 of 050 35 37 98
Familiezorg Brugge, 050 33 65 00
Paramedica, 050 35 33 46
Kris Vanhoutte, 050 50 14 00
Marc De Soete, 050 37 06 86

Colofon



VEILIG OP DE FIETS

KWB-FEMMA-GEZINSBOND

Aswoensdag en Valentijn
Met de hartjes gemaakt door de vormelingen, groep Moerkerke

Kvlv Damme presenteert:

LEKKER LAM

Koken met lamsvlees, weinigen
durven het aan om met dit streekei-
gen, lekker & gezond vlees te koken.
Waarom ?
Gewoon omdat ze onvoldoende
kennis hebben hieromtrent, noch-
tans komt dit vlees van lammeren
die minder dan 1 jaar oud zijn en
is dus gewoonlijk malser dan scha-
penvlees !
Het is fijn van structuur en is ze-
ker te combineren met aromatische
kruiden zoals rozemarijn, munt,
tijm, enz.. maar vaak ook gecom-
bineerd met zoete ingrediënten zo-
als honing, abrikoos, pruimen &
kweeperen.

Je kan het grillen, stoven, in de
oven of als gebraad klaarmaken; elk
stukje lamsvlees maak je immers op
een originele manier klaar.

Ontdek gerechten zoals moussa-
ka, lamscurry, lamskroontje e.a tel-
kens origineel bereid, maar vooral
met liefde ! Kvlv gaat er mee aan de
slag. Durf je het aan om wat veran-
dering te brengen in je dagelijkse
kook- en eetgewoontes voor je ge-
zin ? Kom eens luisteren, zien en
proeven.

IEDEREEN is welkom in ’t
Schuurtje voor deze 1e kookde-
mo van 2018 met Vera Criel op
donderdag 22 februari as om
13u30.

Aandacht: Op deze namiddag zul-
len de klaprozen, die we binnen-
kort zullen maken in 2 crea les-
sen, getoond worden. De deelne-
mers zullen echter beperkt zijn tot
15 personen. Ben je zeker dat je hier-
aan wilt meewerken dan kan je de
inschrijving al ter plaatse doen.

KVLV St.Rita & Damme

maken KLAPROZEN

Binnenkort, meer bepaald op 21/03
+ 5/04/2018, zullen wij samen unie-
ke, mooie klaprozen maken (3 st) op
lange stengel om in de tuin of bin-
nen te zetten. Om een idee te geven
hoe deze er uit zien, zullen enke-
le exemplaren te zien zijn op onze
kooklessen nl :
In Damme op donderdag 22/02
– 13u30 in ’t Schuurtje – Lekker
lam
In St.Rita op woensdag 28/02 –
19u30 OC – Winterkost spéciale
Deze mooie symbolische bloemen
zullen binnenkort schitteren in
onze tuinen !
De uitnodigingen voor deze crea
lessen zullen begin maart verdeeld
worden, maar denk er aan dat
de inschrijvingen hiervoor beperkt
zijn, dus niet lang twijfelen als je
wilt meedoen.
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GEWEST BRUGGE-BEVERDAM

Graag nodigen wij u uit op :

Dinsdag 27 februari 2018 om
13u45 in Zaal der Rozen, Hoorn-
straat 88, 8340 St. Rita Moerker-
ke

Is er nog toekomst voor zingeving ?

Paul De Bois (Provinciaal
Vlaamse karmeliet)

"Mens wie ben je?". Het is een
vraag die mensen zich al jaren stel-
len. Eigenlijk is de mens altijd al op
zoek geweest naar de zin van zijn
bestaan.
Vragen naar het hoe, het waar-
om...ze worden steeds opnieuw
gesteld.

En even zoveel keren probeert men
een antwoord te geven. Ook de mo-
derne mens is er mee bezig.
Spontaan voelen mensen aan: er is
meer! Er moet een zingeving
zijn die ons overstijgt. Daarover
willen we samen even nadenken.

Achteraf is er mogelijkheid tot vra-
gen stellen en kunt u genieten en
napraten met een koffie/thee en een
versnapering.

Toegang: 8 euro voor leden en
10 euro voor niet-leden.
Inschrijven of info bij Mieke :
050 50 06 20. Dit kan tot en met
21 februari 2018.

KVLV is er voor iedereen,
kom gerust met een buur, vriendin
of kennis.

PAUL DE BOIS

KVLV
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Gedoopt aan de bron van het leven
op zaterdag 17 februari in Moerkerke; Tristan Wullaert en op zondag 18 februari in Moerkerke; Lotte Huyghe.

Tristan Wullaert, zoon van Nathalie Dousselaere en Kevin Wullaert uit Moerkerke Lotte Huyghe, dochter van Sofie Mostrey en Stefaan Huyghe uit Moerkerke

Aswoensdag en catechese rond stilte
Vormelingen, groep Moerkerke
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Vorig jaar vertrok Lies Boone ( wo-
nende in Hoeke Damme) zaterdag 4
februari op stage naar Gambia. Dit
in het kader van haar opleiding als
leerkracht ( laatste jaars) aan de Ho-
geschool Vives. Samen met enkele
klasgenoten werden ze er opgevan-
gen in gastgezinnen of kregen een
kleinestudioterbeschikking.

Gambia is een gewezen Britse kolonie in
Afrika,, zelfstandig geworden in 1965. Het
is lang en smal uitgestrekt, met 80 km
stranden aan de Atlantische Oceaan en
omsloten met een 740 km lange grens met
Senegal. Ook in deze tijd, al met zomerse
temperaturen van meer dan twintig gra-
den. Er wonen 1.411.000 miljoen inwoners
(2001), de hoofdstad is Banjul.

Lies en haar collega Morgan gaven
er les in het lager onderwijs in de-
zelfde school de "The Swallow".
Een school met een kleine 180 leer-
lingen, gelegen in Serrekunda (niet
ver van de hoofdstad) en een 25 à 30
leerlingenperklas.

Daarnaast werkte een studiegenoot een
nieuw computerprogramma uit, zodat

Lies samen met de zus van het gastgezin

via de 25 gesponsorde computers , de leer-
kracht, meer doelgericht kennis kan bij-
brengen, het niveau opkrikken en
persoonsgericht beter kan evalue-
ren. Dit gaven extra kansen aan
dit " Shane" project, genoemd naar
een medestudent van hen, die aan
Howest Hogeschool studeerde en
hiervoor vijf maanden in Gambia
verbleef.
Hij slaagde er ook in, om enkele volwas-
senen voldoende kennis bij te brengen, zo-
dat ook deze groep buiten schooltijd kan
oefenen en werken met een pc. Extra geld
is ook gebruikt om via batterijen, tijdens
stroomonderbrekingen, verder te werken.

Afrika heeft bij Lies een grote
indruk nagelaten.
We konden dit ook horen tijdens
haar voordracht vorig jaar op 26
mei. Die avond nam ze ons mee op
tocht, deelde haar werkervaringen
en vertelde dat de leefomstandighe-
den er totaal anders waren dan hier.

In deze veertigdagentijd zijn alle
ogen gericht op Oeganda. De cam-
pagne van Broederlijk Delen, ook
in het lager onderwijs, richt zich
op een omschakeling naar een meer
duurzame landbouw- en voedsel-
productie. Honger die de wereld
uithelpt en de klimaatverandering
afremt.

Dag Lies, als leerkracht in het
lager onderwijs in onze streek
kom je wellicht via het leerpro-
gramma in contact met Broederlijk
Delen.
Immers Broederlijk Delen komt
ook in de kijker bij onze jeugd in de
katholiekescholen.
Door je leerstage vorig jaar in Afri-
ka draag je wellicht herinneringen
en herkenning van de leefomstan-
digheden in Oeganda, het land waar
BDaandachtaangeeft.
Ook al liggen Gambia en Oeganda
mijlenver van elkaar, het is het Afri-
kaansecontinent.
Als je affiches, foto's of lesma-
teriaal inkijkt, voel je dan nog
de intense verbondenheid met

Afrika, waar je vorig jaar van
sprak?
Enkele maanden geleden ben ik be-
gonnen met een album te maken
overGambia.
Op het moment dat ik de foto’s aan
het bekijken was, kwam alles inder-
daad terug. Precies of ik heb daar
nog een deeltje van mezelf achter
gelaten. Het zal sowieso een erva-
ring zijn die ik de rest van mijn le-
venzalmeedragen.

Het waren 3 maanden waar ‘ver-
wondering’welvaakvoorkwam.
Verwondering over de andere ma-
nier van wonen, leven en lesge-
ven. Wij zijn hier gewoon om les
te geven met digitale schoolborden,
met al het materiaal (geodriehoe-
ken, passers, … ) die voor ons evi-
dent is. Daar is dit allemaal niet aan-
wezig.
In de eerste plaats denk je dat het
niet lukt om zonder al die luxe-
middelen op een correcte manier
les te geven, maar niets is minder
waar. Je gebruikt je creativiteit en
alle middelen daar voorhanden en
bereikt uiteindelijk dezelfde doel-
stelling van je les. Dit heeft in mijn
lesgeven nu in België nog steeds
zijn weerslag. Ik probeer veel crea-
tiever om te springen met mijn les-
sen.

Wij hebben ook geprobeerd om en-
kele projecten daar op te starten.
Onder andere een speel-o-theek om
spelletjes te kunnen ontlenen, de
maaltafels op de trappen geschilder-
d, mee gesponsord in de computers,
…
Ik ben toch wel benieuwd, als
ik over enkele maanden terugkeer
naar Gambia, als onze projecten
nog steeds meedraaien in de school.
Ook zijn er op dit moment nieu-
we studenten actief in The Swallow
en ben ik benieuwd hoe zij dit alles
beleven. Ik ben ervan overtuigd dat
ookzijhieruitveelzullenleren.
De luxe is niet alleen het grote ver-
schil in het onderwijs hier en daar,
maar ook in de manier van wonen.

Ik weet nog goed hoe blij we waren
dat er goed stromend water was of
datweelektriciteithadden.
Hier thuis, ga ik er vanuit dat ik
hier stromend water heb en dat de
elektriciteit perfect werkt. Toen ik
verhalen over Gambia vertelde aan
vrienden en vriendinnen zeiden
ze me vaak dat zij op die manier
niet zouden kunnen geleefd heb-
benvoor3maanden.

Toch ben je daar snel aan gewoon…
Je hebt een bed om in te slapen, je
hebt eten en je hebt voldoende ke-
ren water. Meer heb je in princi-
pe niet nodig. Aan al je basisbehoef-
ten wordt voldaan. Na die manier
van wonen dacht ik, eens ik thuis-
kom zal ik alles hier meer respecte-
ren wat voor ons een evidentie lijkt.
Toch ben je snel weer gewoon aan
dieluxehierbijons.

Je kan op twee manieren naar
Gambia kijken.
De eerste manier zou kunnen zijn
dat je medelijden zou hebben met
de mensen daar. Ocharme, in wel-
ke levensomstandigheden leven die
mensen… Maar dit is de foute kijk.

De tweede manier zou kunnen zijn
dat je respect hebt voor die mensen
en ze evenwaardig dan ons bekijkt.
Zij hebben misschien op sommige
vlakken minder middelen, maar dat
maakt hen vaak veel rijker en crea-

Lies samen met het zesde leerjaar tijdens de turnles

tiever inhunmaniervanleven.

Op materieel vlak hebben ze alge-
meen minder dan ons, maar op so-
ciaal vlak… vaak veel meer. Datgene
maakt mij nog steeds zo sterk ver-
bonden met dat land. De openheid,
devriendelijkheid,hetrespect…
Dat mis ik vaak wel hier in België.
Hier ligt de werkdruk veel hoger en
is geld o zo belangrijk, waardoor we
steeds meer individueel gaan den-
ken. Daar ligt de werkdruk veel la-
ger en zouden zelfs de armere men-
sen nog hun eten uitdelen aan an-
deren. Het lijkt alsof zij nog veel te
leren hebben en wij een grote voor-
sprong hebben, maar eigenlijk heb-
ben wij op zijn minst nog even veel
te leren.

Dank je wel Lies voor je open-
hartigheid. We duimen met je
mee, dat je als jonge leerkracht vol-
doende kansen krijgt om je droom
hier verder waar te maken. Volgen-
de week staan we stil bij de actie
BroederlijkDelen2018.
(diaken André)

Een jaar later

FEDERATIE DAMME
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Zaterdag 3 maart
13:50 Moerkerke Sint-Dionysius:
Vormselcatechese in de kerk van
Moerkerke (einde 16.30 uur)
14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Jason Mortier, zoon van
Saskia Van Haele en Gunther
Mortier uit Moerkerke
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Jerôme Willems
en Maria Rotsaert, alsook voor
Thérèse Van den Berghe, echtgenote
van Hugo Watelle
18:00 Koorrepetitie Jeugd in De
Kring (einde 19.30 uur)
19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring
(einde 20.30 uur)

Zondag 4 maart
3e zondag in de veertigdagentijd
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Anthony
Demon, zoon van Eric Demon en

Martine Barremaeker en voor
overleden familie, alsook voor
Raymond Van Parys, echtgenoot van
Erna De Sutter, alsook voor een
overleden echtgenoot en familie (T)
11:45 Sijsele Sint-Martinus: Doop van
Anna-Roos Bogaerts, dochter van
Mieke Longueville en Joachim
Bogaerts uit Maldegem
12:00 Solidariteitsmaaltijd tvv
Broederlijk Delen in parochiezaal De
Kring

Dinsdag 6 maart
19:30 Koorrepetitie DaMoRi in 't
Schuurtje (einde 21.30 uur)

Woensdag 7 maart
19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in
de weekkapel (einde 20 uur)
20:00 Vergadering federale
stuurgroep bij diaken André

Donderdag 8 maart
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis voor Germain
Moeraert en echtgenote Georgette
Schoonbaert, ouders en familie

Zaterdag 10 maart
15:30 Sijsele Sint-Martinus: Doop van
Mattiz Persijn, zoon van Nathalie
Gouweloose en Didier Persijn uit
Brugge
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Herman
Demeester en Martha Brutyn en voor
Eric Neyt, echtgenoot van Linette
Demeester en overleden familie
18:00 Koorrepetitie Jeugd in de kerk
19:00 Sijsele Sint-Martinus:
Jeugdviering, opgeluisterd door het
Mégàjeugdkoor

Zondag 11 maart
4e zondag in de veertigdagentijd
Collecte Broederlijk Delen
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Etienne
Dobbelaere, Godelieve Inghelbrecht
en overleden familie, alsook voor
Hector Janssens en Madeleine Van
Massenhove en schoonzoon Edgard
Verhelst, alsook voor Hilda
Hongenaert, alsook voor Gerard Van
Holm en Magdalena Quintens,
alsook voor Marijke De Groote
(sterfdag) en zus Ann
12:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Ana-Rose Reubens, dochter van
Shirley Masschaele en Jason Reubens
uit Brugge
16:00 Lapscheure H. Drievuldigheid
en Sint-Christianus: Vespers in de
veertigdagentijd

WEEKAGENDA

KERKELIJKE UITVAARTEN

Geborgen in Gods liefde:

Solange Leyn, 94j, weduwe van
Frans Sinaeve uit het WZC Her-
dershove Brugge, zij woonde voor-
heen in Brugge

Erik De Pover, 78j, uit de Kerkstraat
in Damme

Aimé Tilleman, 86j, echtgenoot
van Jeannine Van Den Broucke uit
de Kaleshoek in Lapscheure

jonkheer Martial Deudon de le Viel-

leuze, 85j, echtgenoot van barones
Anne-Marie Kervyn de Volkaers-
beke uit de Damse Vaart-Zuid in
Brugge

SIJSELE SINT-MARTINUS

Missiewerking
Gevraagd voor de missiewerking:
breiwol in lichte kleuren voor ba-
bykleertjes. Alle resten breiwol zijn
ook welkom voor het breien van
dekentjes. Ook naaigerief, breinaal-
den, garen en brillen mag je bezor-
gen bij Lieve Verniest, Dorpsstraat
114. Hartelijk dank

Davidsfonds
Lezing Vlaanderens mooiste (de
Ronde Leeft) op vrijdag 2 maart
om 20 uur in zaal Rostune. Geert
Vandenbon graaft in de geschiede-
nis van de Ronde met sprekende
beelden, interessante illustraties en
pakkende weetjes. Hij is een bevoor-
rechte getuige, hij werkte beroeps-
halve 23 jaar (tussen 1987 en 2009)
mee aan de organisatie van de mooi-
ste wedstrijd van de wereld. Gehol-
pen door heerlijke archieffoto’s,
spitse beeldmontages en unieke do-
cumenten, spit hij diep in het ver-
re en het recente verleden en kijkt
hij naar de toekomst van de Ronde.
Geert Vandenbon is auteur/uitge-
ver van wielerboeken en mede-op-

richter-beheerder van het Centrum
Ronde van Vlaanderen in Ouden-
aarde. Als hij niet ‘werkt’ trekt hij
Vlaanderen rond met Dag en Nacht
Koers!, een wielerprogramma met
Michel Wuyts of met zijn eigen
kleinkunstprogramma.
wat: Vlaanderens Mooiste (De Ron-
de Leeft) - lezing
wie: dhr. Geert Vandenbon
wanneer: vrijdag 2 maart 2018 om
20 uur
plaats: C. C. Rostune, Stationsstraat
13
inkom: 5 euro (8 euro niet-leden)
inschr: info@davidsfondssijsele.be
of 0477 55 57 28 of bij bestuursle-
den Davidsfonds

De Heemkundige Kring Vivenka-
pelle werkt aan een artikel rond
de prediking van de “missie” van
destijds.Paters Redemptoristen be-
werkten rond het midden van de
vorige eeuw de parochianen te vuur
en te zwaard om goede katholie-
ken te zijn en te blijven... We zijn
op zoek naar publicaties (program-
mablaadje, gedachtenisprentje, fo-
to’s,...) van deze merkwaardige ge-
beurtenis.Wie weet steekt er nog zo-
iets in een oud misboek (missaal)
of in een lade van uw kast?We zou-
den heel blij zijn als we dergelijk
document zouden kunnen opspo-
ren. Mocht je zoiets vinden, graag

een telefoontje aan Frank Dousse-
laere (050 35 19 55) of Frederik Oos-
terlynck (050 35 09 36) of mailen
naar froost@telenet.be

Dit jaar beleeft Vivenkapelle voor de
40ste keer haar dorpsdag. De Heem-
kundige Kring wil dit graag her-
denken met een fotoboek. Daarvoor
zijn we opzoek naar affiches, flyers,
foto’s, video’s,... i.v.m. met de veer-
tig uitgaven van dit uniek dorpsge-
beuren. Voor contact: zelfde gege-
vens als hierboven. Alvast bedankt!

Heemkundige kring
Vivenkapelle
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Aline Matthys, 0475 32 85 37
Mieke Hoste, 0497 14 24 96 of 050 35 37 98
Familiezorg Brugge, 050 33 65 00
Paramedica, 050 35 33 46
Kris Vanhoutte, 050 50 14 00
Marc De Soete, 050 37 06 86

Colofon
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Gedoopt aan de bron van het leven
op zaterdag 24 februari in Sijsele; Mathis Van Maldeghem en op zondag 25 februari in Moerkerke; Ferdinand Decroix.

Mathis Van Maldeghem, zoon van Natalie Van Maldeghem uit Sijsele Ferdinand Decroix, zoon van Tine Veys en Korneel Decroix uit Sint-Agatha-Berchem

Doopkruikje... waarop de ouders, meter en peter de naam van de dopeling schriijven.

TomZwaenepoel

Het levensverhaal en de weldaden
van grote heiligen zijn vaak aan-
leiding voor het schrijven van gro-
te literatuur die vervolgens prijkt
op de lectuurlijst van leerlingen of
studenten. Realiteit en fictie wor-
den met elkaar vermengd met als
doel de betekenis van gekende man-
nen en vrouwen voor de tijdsgeno-
ten te verduidelijken en te versprei-
den. Een mooi voorbeeld daarvan
is Thomas Becket (omstreeks 1118-
1170). De martelaar-bisschop werd
voor een ruimer publiek bekendge-
maakt in twee populaire toneelstuk-
ken, Murder in the Cathedral (1935)
van T.S. Eliot en Becket ou l’honneur
de Dieu (1958) van de Fransman Jean
Anouilh. In eerstgenoemd werk
spreekt Becket de beroemde woor-
den: „De laatste verleiding is het
grootste verraad het juiste te doen
om de verkeerde reden.”

In de schilderkunst is Thomas Bec-
ket, die in 1173 door de rooms-ka-
tholieke Kerk werd heilig verklaar-
d, het vaakst te zien als bisschop

met mijter, staf, een kerkmodel, een
zwaard of een palm. Hij geldt als pa-
troonheilige van de borstelmakers
en de kuipers.

Wie is Thomas Becket? De zoon
van een koopman uit Rouen, wordt
hij opgevoed als edelman. Hij stu-
deert theologie en rechten in Lon-
den, Parijs, Bologna en Auxerre. Na
de troonsbestijging van Hendrik II
wordt Becket dankzij zijn bestuur-
stalenten en diplomatieke kwalitei-
ten aartsdiaken (1154) en kanselier
(1155). In 1162 wordt hij aartsbis-
schop van Canterbury. Door zijn
strijd voor de rechten van de Kerk
ontstaat er een conflict met de adel
en de koning en moet hij naar
Frankrijk vluchten, waar hij zes
jaar verblijft, onder meer in het
cisterciënzerklooster van Pontigny
(1164-1166). Ook zijn familieleden
en aanhangers worden verbannen.
In 1170 mag Becket van de koning
terugkeren naar Engeland. Daar zet
hij zijn ‘harde’ politiek voort en
hij excommuniceert bisschoppen
en koninklijke raadgevers. Hendrik
II reageert woedend. Vier ridders die

in de gunst van de vorst willen ko-
men, vallen Thomas in de kathe-
draal van Canterbury aan en doden
hem met hun zwaarden. Vier jaar
later, in het jaar na Thomas Bec-
kets heiligverklaring, doet Hendrik
II in het openbaar boete aan diens
graf en laat hij zich in de crypte ge-
selen door vier monniken.

Als briljante kanselier is Becket
goed bevriend met de bijna even
oude koning. Hij is mondig en
charmant, houdt van de hoofse
pracht en de jacht en heeft invloed
op de politiek. Aanvankelijk wei-
gert hij zijn aanstelling tot aarts-
bisschop, omdat die zijn vriend-
schapsrelatie met de koning in ge-
vaar kan brengen. Daarop wijdt hij
zich volledig aan zijn nieuwe taak
en neemt tot grote ontevredenheid
van Hendrik II ontslag als kanse-
lier. Er treedt een radicale verande-
ring in Beckets leven op, een con-
stante die we vaststellen in de le-
vensverhalen van talrijke zaligen
en heiligen. De antiklerikale kan-
selier van weleer ontpopt zich als
aartsbisschop en primaat van En-

geland almaar vaker als verdediger
van kerkelijke rechten tegen de in-
breuken van de koning. Ook zijn
persoonlijke levensstijl verandert:
hij leidt als benedictijn een asce-
tisch leven, wast bij het aanbreken
van de dag de voeten van armen,
verdeelt aalmoezen, brood en vlees.
Bovendien besteedt hij veel tijd aan
studie, lectuur, audiënties en be-
zoeken aan zieke geestelijken.

Thomas Beckets leven illustreert op
aangrijpende wijze heldenmoed te-
genover een agressieve en machti-
ge staat. Voor hem is het kerkrecht
het recht van God en zijn onder-
handelingen of compromissen bij-
gevolg onmogelijk. Vier dagen vóór
zijn dood kondigt hij tijdens een
homilie in de kathedraal zijn mar-
telaarschap aan: „God zal zijn ge-
lovigen vlug een nieuwe martelaar
schenken.” Becket sterft als marte-
laar, niet zoals zijn voorgangers in
de eerste eeuwen voor de vrijheid
van het geloof, maar voor de rech-
ten van de Kerk in de middeleeuw-
se wereld. Na zijn dood krijgt de
Kerk van Engeland haar vrede en

vrijheid terug en wordt Canterbury
— samen met Rome en Santiago de
Compostela — tot het einde van de
middeleeuwen één van de meest be-
zochte bedevaartsoorden.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd
en enige heiligen, Lannoo, Tielt,
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.

HET HEILIGENBOEK

Thomas Becket



1010
WEEKKRANT

7 MAART

JAARGANG 79

EDITIE 1180

2 0 1 8

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

Iemand zei: "nu we de maand maart
binnengestapt zijn is de grote koude voor-
bij en komt Pasen toch al heel wat dich-
ter". Inderdaad, nu volgende zon-
dag, 11maart ishetalhalfvasten.

Misschien hebben we al een goed
doel ten voordele van Broederlijk
Delen financieel ondersteunt? Mis-
schien zorgen we voor een extraatje
in de collecteschaal volgend week-
end? Je weet toch dat volgend week-
end de eerste collecte voor Broeder-
lijkDelengehoudenwordt?

De campagne van Broederlijk
Delen stelt Oeganda centraal.
Honger treft de graanschuur van

Heb de moed om te delen... Steun Broederlijk Delen

Afrika. Met zijn groene heuvels en
microklimaat lijken bepaalde regi-
o's in Oeganda zoals de Rwenzori
regio heel vruchtbaar. maar schijn
bedriegt. Door de bevolkingsgroei
in Oeganda bezitten de boeren
steeds kleinere stukken grond. Te
klein om genoeg voedsel te kwe-
ken en hun gezin te voeden. De
Oegandeese overheid is blind voor
dit probleem en investeert amper
in kleinschalige landbouw. En ook
de klimaatsverandering zorgt voor
slechteoogsten.

Minder opbrengsten zorgt voor te-
kortaanvoedsel.
Amper één maaltijd per dag en dan
nog dikke chance hebben, dat er iets

teetenvalt.
Als er eten is, dan is meestal het zelf-
de. Het gebrek aan goede voedings-
stoffen bedreigt hun gezondheid,
vooraldatvandekinderen.
Oegandesee boeren worstelen om te
overleven en een kleine tegenslag
volstaat om hen de honger statistie-
kenintejagen.

Broederlijk Delen helpt de boe-
ren met kleine, nieuwe doelgerich-
te technieken aan oplossingen op
langere termijn en stellen alles in
het werk om honger te voorkomen.

Zij werken ter plekke samen met plaatse-
lijke hulporganisaties (via Consil, Com-
munity Sustainable Intiatives Link = een
bondgenootschap waar plaatselijke initi-
atieven worden ondersteund voor de uit-
bouw van de lokale gemeenschap) om ge-
zinnen te helpen zelf te zorgen voor in-
tensievere landbouw en meer gevarieerd en
gezond eten.

Dank zij een hout besparend kook
vuur kan het brandhout met de
helft verminderen en is dit minder
schadelijkvoordegezondheid;
Een geslaagde actie is alvast deze
energie besparende manier om eten
klaartemaken.
Dank zij deze ondersteuning kun-
nen nu al 62.000 boerenfamilies ge-
zonder leven. Maar er wachten nog
velenophulpensteun.

Grace Ninseka, een vrouw met

plannen staat met haar verhaal cen-
traal in de vasten campagne van
BroederlijkDelen
Grace is 41 jaar. Ze leeft met haar
man en haar zeven zonen in het
noorden van Oeganda. Ze heeft
geen diploma. Dank zij een bevrien-
de organisatie ter plekke, waar BD
mee samenwerkt gaat het met haar
nualbeter.
Bij het eerste contact hadden ze als
gezin bijna niets. Alle gezinsleden
hadden elk één kledingstuk. Er wa-
ren kookpotten, maar niet genoeg
borden en bekers. Hun woning met
een strooien dakwasniet bestand te-
gen de hevige regens. Het is erg, als
ook al je kinderen met honger naar
bed moesten. Er was geen geld om
naarschooltegaan.

Met steun via BD werd er gezocht
naar een betere gezinssituatie en
nieuweinkomsten.
Met drieënvijftig euro startkapitaal
kon Grace, samen met haar man een
kleine handel opstarten. Ze koch-
ten bij een andere boer een deel van
maniok oogst op en maalden die
tot meel. Het is hard werken, maar
die zakken meel kunnen ze wel met
winstverkopenaandewinkels.
Met dat geld kon ze alwat kleren, la-
kens en dekens kopen en delen van
de strooien dakbedekking door golf
platenvervangen.

Dit is één van de vele situaties waar
eralhoopis.

Vele gezinnen wachten op dat beet-
je broodnodige startkapitaal om dan
zelfaandeslagtekunnen.
En ook haar buurvrouw Claire (41
jaar) werd in het verleden onder-
steund. Samen met haar man telen
zij nu groenten, zoals witte kool,
aubergineenspinazie.
Met de gespaarde opbrengsten en
een kleine tijdelijke lening hebben
ze nu ook kippen kunnen kopen en
brengeneierenindehandel.
Heel veel gezinnen proberen zo,
stap voor stap, met hard werken,
een beter leven uit te bouwen. Het
startkapitaal is echter noodzakelijk.
Broederlijk Delen wil helpen. Dit
kan,dankzij jouwsteun.
Dankbijvoorbaat!
Diaken André (Bronnen: vastenka-
lender 2018, info brochure Broe-
derlijkDelen2018)

AFTELLEN NAAR PASEN IN DE MAAND MAART

Vespers om 16 uur
in Lapscheure
op zondag 11 maart

‘Vesperas’ is het latijnse woord
voor ‘’s avonds’. De vespers zijn
dus het avondgebed dat gebeden of
gezongen wordt in kloosters en ab-
dijen. Tot voor 50 jaar werden ves-
pers ook elke zondag in parochie-
kerken gezongen. Men zong dat

wel in de namiddag (15 uur – 16
uur) i.p.v. ’s avonds. Misschien had
dat te maken met de landelijke be-
volking die de zondagavond nog
moest melken, dieren voederen,…
Maar met de tijd vielen die vespers
weg en gingen mensen op zondag-
voormiddag enkel nog naar demis...

Graag nodigen wij u uit om op half-
vasten met ons te komen bezinnen
tijdens de jaarlijkse vespers in Lap-
scheure. Wij doen dat aan de hand
van eeuwenoude gregoriaanse ge-
zangen.

Nadien is er dan nog tijd voor een
babbeltjeeneenglaasje…

(Beny Vandepitte)

Vespers in de kerk van Lapscheure

FEDERATIE DAMME
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Nieuwsjes KVLV Damme :

- donderdag 8 maart Nationale
Vrouwendag pikken we in op de
wandeling in en rond Damme. Deze
vrouwvriendelijke wandeling start
op de markt van 10 - 12u. Vrouwen
met Vaart zijn welkom.
- zondag 11 maart gaan we met een
mooie groep (23-tal) naar het toneel
in de Cultuurfabriek te Sijsele. To-

neelkring Moerkerke brengt "Een
beeld van een man" om 15u. Onze
secretaresse Lieve zal vanaf 14u15
aanwezig zijn, zodat je tijdig bij
haar de gereserveerde kaarten kan
afhalen en betalen. Tevens krijgt u
een bon voor een gratis consumptie
van onze KVLV kassa. Volg de KVLV
pijl ter plaatse.
- Onze workshop " Klaprozen in
powertex " kent succes - in 2 da-
gen tijd waren de inschrijvingen,

lees overschrijving, hiervoor bin-
nen en zijn we dus compleet ! We
kijken uit naar een heel groot boe-
ket klaprozen die deze zomer onze
tuinen zullen sieren. We zullen
hieraan werken in OC St.Rita op
21 maart en 5 april telkens vanaf
18u30. Samen werken geeft zoveel
meer plezier !

Damme

We mochten schepen Bart Desutter
verwelkomen. Met oog voor detail
besloot hij de middag en zag dat het
goed was. Hij benadrukte dat de eve-
nementen die het Feestcomité in-
richt als zeer positief ervaren wor-
den om het sociale leven en de ver-
bondenheid in Hoeke te verhogen.
Het Feestcomité wordt dan ook door
het voltallige gemeentebestuur erg
gewaardeerd.
Na een openingsronde werden de
hongerige bediend met koffie en ge-
bak. Daarna werden nog enkele ron-
des afgewerkt. De vele mooie prij-
zen werden verdeeld. Niemand ver-
trok met lege handen. De verliezers
kregen een troostprijs.

Hoeke

SIJSELE SINT-MARTINUS

Femma

Op maandag 19 maart organiseert
Femma Sijsele een bloemschik-
avond in de paassfeer. Dit gaat door
in de kring om 19 uur. Inschrijven
bij Jenny tot 13 maart, tel. 050 35 12
04.

Op donderdag 29 maart om 14 uur
in de cultuurfabriek gaat onze spel-
letjesnamiddag terug door samen
met KWB.

DEN HOORN SINT-RITA

Landelijke Gilden

De Landelijke Gilde van St.-Rita or-
ganiseert dit jaar op 15 en 16 sep-
tember een tweedaagse reis. De Eifel
en de Ahrvallei in Duitsland staan
op het programma. We bezoeken Li-
ège-Guillemins, Trier, het lucht-
vaartmuseum Hermeskeil, Bad-
Münstereifel en een weinstube.

We logeren in een ****Hotel in Kas-
tenholz.

De all-in prijs bedraagt 280 euro per

persoon. Info bij Carlos Van Vynckt
050 50 02 71

Zaterdag 10 maart
15:30 Sijsele Sint-Martinus: Doop van
Mattiz Persijn, zoon van Nathalie
Gouweloose en Didier Persijn uit
Brugge
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Herman
Demeester en Martha Brutyn en voor
Eric Neyt, echtgenoot van Linette
Demeester en overleden familie
18:00 Koorrepetitie Jeugd in de kerk
19:00 Sijsele Sint-Martinus:
Jeugdviering, opgeluisterd door het
Mégàjeugdkoor

Zondag 11 maart
4e zondag in de veertigdagentijd
Collecte Broederlijk Delen
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Etienne
Dobbelaere, Godelieve Inghelbrecht
en overleden familie,

alsook voor Hector Janssens en
Madeleine Van Massenhove en
schoonzoon Edgard Verhelst, alsook
voor Hilda Hongenaert, alsook voor
Gerard Van Holm en Magdalena
Quintens, alsook voor Marijke De
Groote (sterfdag) en zus Ann
12:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Ana-Rose Reubens, dochter van
Shirley Masschaele en Jason Reubens
uit Brugge
16:00 Lapscheure H. Drievuldigheid
en Sint-Christianus: Vespers in de
veertigdagentijd

Dinsdag 13 maart
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis ter ere van O.L.Vrouw
voor een genezing (B.G.)
19:30 Koorrepetitie DaMoRi in 't
Schuurtje (einde 21.30 uur)
Woensdag 14 maart
19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus

in de weekkapel (einde 20 uur)
Donderdag 15 maart
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis ter ere van de H. Jozef
uit dank (S.V.)
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis

Zaterdag 17 maart
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Els Colpaert,
echtgenote van Claude Respaillie
(bloemenverkoop tvv Broederlijk
Delen)
18:00 Koorrepetitie Jeugd in De
Kring (einde 19.30 uur)
19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring
(einde 20.30 uur)

Zondag 18 maart
5e zondag in de veertigdagentijd
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Roger Bonte,
echtgenoot van Cecile Neyt en
overleden familie, opgeluisterd door
het Sint-Martinuskoor

(bloemenverkoop tvv Broederlijk
Delen)
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor de familie
Gentiel Verleye en Magdalena
Declerck, overleden dochter Maria
Verleye, echtgenote van Gilbert
Grammens, overleden schoonzoon
Guido Destrooper, echtgenoot van
Annie Verleye, alsook voor Herman
De Sutter, echtgenoot van Elsa De
Sutter
11:45 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Camille Cornille, dochter
van Melissa Di Bono en Dieter
Cornille uit Moerkerke
14:00 Sijsele: Vormselcatechese in De
Kring

WEEKAGENDA

Kvlv Damme & St.Rita nodigen uit :
WORKSHOP klaprozen maken :
Onze Vrouwen met Vaart van bei-
de afdelingen gaan aan de slag om
unieke klaprozen te maken op lan-
ge stengel. Deze mooie, rode bloe-
men worden gemaakt met power-
tex (klei + vernis) zodat ze zowel
buiten als binnen kunnen dienen
als prachtige decoratie, maar je kunt
ze ook maken als geschenk !Het
resultaat is drie prachtige klapro-
zen die stuk voor stuk uniek zijn,
want door het drogen gaat iedere
klaproos een andere vorm aanne-
men.Deze 2–delige workshop,
onder deskundige begeleiding
van Ingrid gaat telkens door in
het O.C van Sint – Rita op 21
maart en 5 april 2018 van 18.30
uur tot 22.30 uur. De plaatsen
zijn echter beperkt tot 15 perso-
nen
Onze leden hebben ondertussen
een persoonlijke uitnodiging ont-
vangen ; merk op dat je enkel kan
inschrijven door je overschrijving
tijdig door te sturen ! Een lijstje
met benodigdheden volgt nadien.
Inschrijven kan tot 14/03/18.Meer
info nodig hierover dan kan je te-
recht bij Mieke : 050 500620 of bij
Marilyn : 050 500271
Onze besturen zijn opnieuw be-
nieuwd naar de creatieve dames
bij Kvlv en kijken uit om straks
in onze Damse velden deze mooie
symbolische bloemen te zien schit-
teren. Allen van harte welkom.

SINT RITA-
MOERKERKE

Crea namiddag
klaprozen
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Gedoopt aan de bron van het leven
Op zaterdag 3 maart in Moerkerke; Jason Mortier en op zondag 4 maart in Sijsele; Anna-Roos Bogaerts.

Jason Mortier, zoon van Saskia Van Haele en Gunther Mortier uit Moerkerke Anna-Roos Bogaerts, dochter van Mieke Longueville en Joachim Bogaerts uit Maldegem

Week van de vrijwilliger: van 3 tot 10 maart. Ook in de federatie Damme is er aandacht voor!

Dank je wel!

Maart is ook de maand waarin tra-
ditie getrouw Sint Jozef in de kijker
staat. Het is een heilige die zelden
in de belangstelling komt en soms
snel vergeten wordt. Van Sint jozef
is immers weinig geweten. Hij was
een timmerman en al een oudere
man die een jong meisje huwde. De
evangeliën vertellen ons dat hij een
rechtschapen mens is en goed en
liefdevol voor Maria en haar kind
zorgt. Meer weten we eigenlijk niet
over hem. Jozef zelf bleef altijd op de
achtergrond, want eigenlijk ging
het over Jezus, maar Paus Leo de
dertiende (1878-1903) heeft hem als
voorbeeld bewust naar voren ge-
haald als patroon en beschermer
van de Kerk. Als beschermer van
het kleine gezin, is hij ook de be-
schermer geworden van Gods gro-
tere huisgezin: de Kerk. Hij is niet
alleen beschermheilige van de hele
kerkgemeenschap, maar ook van de
huisvaders en van de handarbei-

ders, vooral timmerlieden, meubel-
makers en schrijnwerkers. Hij is
ook de patroonheilige van België.
Op 19 maart vieren we zijn naam-
feest, als bruidegom van Maria en
op 1 mei wordt hij als patroon van
de arbeiders in de kijker geplaatst.

Het Sint Jozef Weesgegroet

Weesgegroet Jozef, vol van
genade.Jezus en Maria zijn met
u.Gezegend zijt gij, boven alle
mannenen gezegend is Jezus de
vrucht van uw bruid.Heilige
Jozef,bruidegom van Maria en
voedstervader van Jezus.Bid voor
ons zondaars nu en in het uur van
onze dood. Amen.

Maart: ook Sint Jozef maand
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Vormelingen groep Moerkerke
Op zaterdag 3 maart was er de catechesebeurt rond o.a. het doopsacrament.
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Nu half vasten voorbij is, beseffen
we, Pasen komt er snel. De veer-
tigdagentijd is de periode bij uit-
stek om een grote zak vraagtekens
met ons mee te nemen. Zijn wij nog
altijd juist bezig. Of hebben we al
dan niet bewust een andere weg ge-
nomen? En dit niet om die wegen-
kaart, ongebruikt met Pasen netjes
op te bergen tot volgend jaar. Het
komt erop aan vraagtekens te plaat-
sen bij wat we doen in ons dagelijks
leven. Het helpt om bewust te zijn
van tegenstellingen in ons leven.

In deze veertigdagentijd zijn we be-
zig met de honger in de wereld,
maar durven we ook bij ons zelf
iets in vraag stellen? Vraagtekens
werken als een licht dat we aan-
steken. Geen prutslampje, dat en-
kel wat schemerlicht biedt, maar
een stevige lamp die ons breder
doet zien en verder. Onze kleine
vertrouwde omgeving bepaalt ge-
makkelijk ons kijkveld. Gemakke-
lijkshalve zeggen we wellicht zelfs
te vlug 'Ik kan dat toch allemaal
niet veranderen, waarom dan moei-
te doen?' Het is een keuze tussen
al dan niet bewust leven... Durven
we een eigen beslissing in vraag

Welke weg je ook kiest, er moet altijd een keuze gemaakt worden...

stellen? Eentje die mee bepalend is
voor de weg die we willen volgen.
Het evangelie dat we in deweekend-
viering horen, of lezen in dit blad
werkt perfect als een vraagteken bij
de beslissingen die we nemen, bij
heel onze manier van leven. Naden-
ken, zich durven confronteren met
keuzes van Jezus, maakt ons leven
toteenuitdaging.

Of leven we zo op automatische
piloot dat we helemaal niet meer
stil staan bij hoe de medemens bij,
naast ons zich voelt? Daar even nu
tijd voor nemen, zal onze ogen ope-
nen. We zijn niet de perfectie zelf,
wemakenallemaal fouten.

Vasten krijgt terug aandacht in de
media. Het is hip en aantrekkelijk
geworden om mee te doen aan
"Tournee minerale, veertig dagen
zonder vlees, dertig dagen zonder
klagen, of een sap -, thee -, rijst- of
fruit vastenkuur". Blijkbaar gaat er
een kracht van uit. Veel mensen
doen er aan mee. Wellicht helpen ze
ons om terug op ons zelf te komen en
onze manier van leven te bevragen.

Het gaat bij een christelijke invals-
hoek helemaal niet om te pronken
met eigen kunnen of om jezelf cen-
traal te stellen. Het gaat in de veer-
tigdagentijd, om tijd en ruimte te
maken voor iets of iemand anders.
Dingen achterwege laten zorgt er
niet voor dat je minder zou gaan le-
ven. Integendeel je leeft juist meer!
Ons laten inspireren door Jezus
manier van leven, kan ons helpen
terug de juiste afslag te nemen in
onsleven.

Op 21 januari, in de homilie van
de derde zondag door het jaar zei
priesterPradiphetvolgende:

Het is een bezinning en
gewetensonderzoek voor ons allen,
ook voor mij, wat hebben wij er voor
over om Jezus te volgen? Het is een
evangelische vraag die we ons niet te
vaak stellen, maar die toch een
wezenlijk onderdeel vormt willen
we Jezus volgen en behoren tot de
'Jezus - beweging'. De apostel
Paulus vraagt ons onthecht te leven,
want de wereld die wij kennen gaat
ten onder. Of anders gezegd: we
nemen toch niets mee naar ons graf,
ooit

moeten we alles hier achterlaten, of
we nu willen of niet. Of zoals paus
Franciscus het zegt: na de lijkwagen
volgt geen verhuiswagen. Het
onthecht leven, het loslaten, of het
verzaken aan de wereld komen we
in alle tijden en op alle plaatsen
tegen. Als voorbeelden haalden we
al de woestijnvaders aan, de
middeleeuwse bedelorden, maar
bijvoorbeeld ook het nirvana uit het
oosterse Boeddhisme, het uitdoven
van elk verlangen, loskomen van
het lijden. Ook de Griekse Stoa leert
onder andere “Laat je niet bezitten
door je bezittingen, weet dat alles
maar voor even is, laat alles los
zodat je niets kan afgenomen
worden.” Jezus vraagt ons niet
gehecht te zijn aan zaken die voorbij
gaan en ook al horen we die vraag
niet graag, er steekt toch wel
wijsheid in om naar te leven…"

Het is een centrale vraag voor ons
allemaal: Waarvan wil jij bevrijd
worden? Naar Pasen toe kunnen we
ons de vraag stellen: Waarom mijd
ik de weg naar de andere of die "An-
dere".

Op zaterdag 10 maart konden we in
de vastenkalender dit gebed bidden:

Gij, God, hebt tevredenheid en geluk
in de aanbieding. Wij vertrouwen
het niet: zoveel en we krijgen het
zomaar. Dat kan niet kloppen,
denken wij. Gij hebt mij kunnen
overtuigen. Ik heb een nieuwe
voorraad ingedaan. Op de bijsluiter
stond dat ik moest delen, want dat
het anders niet zou werken. Vertel
het voort, het werkt.

Diaken André (Bronnen: vastenkalender
BD 2018 en www.priesterpradip.be)

Durven op de wegenkaart (van je leven) kijken

FEDERATIE DAMME
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KVLV Lapscheure

15 euro voor beide sessies, 10 euro voor 1 sessie. Inschrijven is nodig voor 14 maart viz 050 50 08 45 of
kvlvlapscheure@gmail.com Locatie: Hoornstraat 159, Sint-Rita

Steek je handen uit de mouwen! Ga creatief aan de slag met recyclagemateriaal dat je gebruikt al mal voor het maken van betonnen
objecten: theelichten, kommetjes, tuinschalen, bloempotjes...

Zaterdag 17 maart
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Els Colpaert,
echtgenote van Claude Respaillie
(bloemenverkoop tvv Broederlijk
Delen)
18:00 Koorrepetitie Jeugd in De
Kring (einde 19.30 uur)
19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring
(einde 20.30 uur)

Zondag 18 maart
5e zondag in de veertigdagentijd
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Roger Bonte,
echtgenoot van Cecile Neyt en
overleden familie, opgeluisterd door
het Sint-Martinuskoor
(bloemenverkoop tvv Broederlijk
Delen)
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor de familie
Gentiel Verleye en Magdalena
Declerck, overleden dochter Maria
Verleye, echtgenote van Gilbert
Grammens, overleden schoonzoon
Guido Destrooper, echtgenoot van
Annie Verleye, alsook voor Herman
De Sutter, echtgenoot van Elsa De
Sutter
11:45 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Camille Cornille, dochter
van Melissa Di Bono en Dieter
Cornille uit Moerkerke
14:00 Sijsele: Vormselcatechese in De
Kring

Dinsdag 20 maart
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis ter ere van de H.
Antonius uit dank (S.V.)
19:30 Koorrepetitie DaMoRi in 't

Schuurtje (einde 21.30 uur)
Woensdag 21 maart
19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in
de weekkapel (einde 20 uur)
20:00 Vergadering parochieploeg
Sijsele bij Anne-Marie
Donderdag 22 maart
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
10:30 Vivenkapelle O.L.Vrouw
Geboorte: Schoolviering pasen Vrije
basisschool Vivenkapelle
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis

Zaterdag 24 maart
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Astere Cherlet,
Rachel De Buck en overleden dochter
Dominique, alsook voor Annelies
Blancke, echtgenote van

Etienne Chaves Daguilar, alsook
voor de leden en overleden leden van
KWB en Femma
18:00 Koorrepetitie Jeugd in De
Kring (einde 19.30 uur)
19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring
(einde 20.30 uur)
Zondag 25 maart
Collecte Broederlijk Delen
Palmzondag
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis, opgeluisterd door
het Sint-Martinuskoor
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Ann De Groote
(sterfdag) en zus Marijke, alsook voor
Alfons Brandt en Demitrie
Hurtekant en familie

WEEKAGENDA

Oproep door de aangestelde ver-
antwoordelijke van de parochie tot
kandidaten voor het lidmaatschap
van de kerkraad (KR-I). Overeen-
komstig artikel 7 § 1 van het decreet
van 7 mei 2004 betreffende de mate-
riële organisatie en werking van de
erkende erediensten, wordt aan alle
belangstellenden meegedeeld dat er
2 vacatures zijn binnen de kerk-
raad van de kerkfabriek H. Drievul-
digheid en Sint-Christianus te Lap-
scheure (gemeente Damme). Enkel
de personen die beantwoorden aan
de hierna volgende voorwaarden,
komen in aanmerking om lid te

zijn van de kerkraad:

1° rooms-katholiek zijn;
2° de volle leeftijd van 18 jaar heb-
ben bereikt op het ogenblik van de
verkiezing;
3° in de bevolkingsregisters inge-
schreven zijn van de gemeente of
van een van de gemeenten van de
gebiedsomschrijving van de paro-
chie (voor de parochie H. Drievul-
digheid en Sint-Christianus betreft
het de gemeente Damme).

Uitsluitend schriftelijke kandida-
turen komen in aanmerking. Zij

moeten vóór 31 maart 2018 inge-
diend zijn bij: Kerkfabriek H. Drie-
vuldigheid en Sint-Christianus ter
attentie van Pastoor Pradip Smagge,
Vissersstraat 56, 8340 Moerkerke.

De datum van versturen van de
email of de datum van onderteke-
ning voor ontvangst geldt hierbij.
Kandidaturen dienen vergezeld te
zijn van een kopie van de identi-
teitskaart (voor- en achterzijde of
zo het om een elektronische identi-
teitskaart gaat, een afdruk ervan met
adresgegevens), dit met het oog op
de controle van de voorwaarden 2°

en 3°.

Na 31 maart 2018 zullen de naam,
voornaam en volledig adres van
de kandidaten bekendgemaakt wor-
den door uithanging in het berich-
tenkastje aan de parochiekerk van
de parochie H. Drievuldigheid en
Sint-Christianus te Lapscheure.

Pastoor Pradip Smagge, door de bis-
schop aangestelde verantwoordelij-
ke van de parochie H. Drievuldig-
heid en Sint-Christianus te Lap-
scheure (gemeente Damme).

Vacatures kerkraad Lapscheure

KERKELIJKE UITVAART

Geborgen in Gods liefde:

Bart Grammens, 35j, uit Maldegem

SIJSELE SINT-MARTINUS

Femma

Donderdag 22 maart om 19 uur in
het cm lokaal koken "brunch en
lunch". Inschrijven bij Dorine tot
19 maart 050 35 60 40

Donderdag 29 maart om 14 uur in
de Cultuurfabriek onze spelletjes-
namiddag samen met KWB.

De vrienden van Lourdes

De trekking van de Lourdesreizen
is geschied. Er werden 735 loten
verkocht waardoor er 7 beurzen
van 500 euro werden uitgeloot. De
winnende nummers zijn 1024, 1117,
1131, 1292, 1316, 1400 en 1844. Alle
winnaars worden persoonlijk ver-
wittigd. Allen die een lot kochten,
hartelijk dank. Dit jaar geen prijs,
volgend jaar misschien beter!

PAROCHIE
NIEUWS
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verantwoordelijk voor de inhoud van de
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adres vermelden. De redactie behoudt zich
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Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Olivier Lins

Diocesane redactie Brugge
Liselotte Anckaert, 050 74 56 38,
liselotte.anckaert@kerknet.be
Christof Bouweraerts, 09 225 16 26,
christof.bouweraerts@kerknet.be
Bosdreef 5, 8820 Torhout
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Pradip Smagge, pastoor
Vissersstraat 56, 8340 Moerkerke
0473 71 12 01
info@groeneweiden.be
André Maeghe, diaken
Natiënlaan 27, 8340 Hoeke, 050 60 39 71
andre.maeghe@myonline.be

Aanvraag misintenties, behalve voor Sijsele:
via priester Pradip, liefst via e-mail (dit voor
de juiste schrijfwijze)

Aanvraag misintenties Sijsele: via Lieve
Verniest, op weekdagen (behalve de
donderdag) van 9 tot 11 uur, 050 35 00 32,
Dorpsstraat 114, 8340 Sijsele

WACHTDIENST
Geneesheer van dienstnationaal
nummer 1733 met doorschakeling
ApothekerOm de apotheek met
nachtwacht te kennen, (tussen 22 en 9 uur)
bel: 0903 99 000
Thuisverpleging
Wit-Gele Kruis, 050 34 13 33
Aline Matthys, 0475 32 85 37
Mieke Hoste, 0497 14 24 96 of 050 35 37 98
Familiezorg Brugge, 050 33 65 00
Paramedica, 050 35 33 46
Kris Vanhoutte, 050 50 14 00
Marc De Soete, 050 37 06 86

Colofon
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Gedoopt aan de bron van het leven
In Sijsele op zaterdag 10 maart; Mattiz Persijn en op zondag 11 maart; Ana-Rose Reubens.

Mattiz Persijn, zoon van Nathalie Gouweloose en Didier Persijn uit Brugge Ana-Rose Reubens, dochter van Shirley Masschaele en Jason Reubens uit Brugge

Keramieken gedachteniskruisjes
De gedachteniskruisjes worden in de kerk van Sijsele en Moerkerke bewaard. In deze geloofsgemeenschappen bidden we voor onze dierbare overledenen. De gedachteniskruisjes worden met de
familie meegegeven tijdens de gedachtenismis op 31 oktober om 17 uur in Sijsele en op 1 november om 10.30 uur in Moerkerke. Om de twee maanden zijn er gedachtenismissen op zaterdag in Sijsele
om 17 uur en op zondag in Moerkerke om 10.30 uur waarbij de gedachteniskruisjes van de overledenen uit die voorbije periode dichtbij het altaar worden geplaatst.

Gedachteniskruisjes in de kerk van Moerkerke Gedachteniskruisjes in de kerk van Sijsele



Wie door ziekte of ouderdom niet meer naar de misvieringen in de kerk
kan komen kan in de paastijd de communie aan huis krijgen. Daartoe
volstaat het een vraag te richten aan priester Pradip via 0473 71 12 01 of
info@groeneweiden.be

Uiteraard kan elke gelovige voor een andere gelovige de communie
meebrengen. Het is een mooi gebaar van de verbondenheid van de
geloofsgemeenschap voorbij de muren van het kerkgebouw. Sinds enkele
maanden bieden wij het gratis boekje 'Stille Abdij' aan. In het boekje
staan per zondag een stukje uit het evangelie, een bezinning en intentie.
In de inleiding staat te lezen:

“Stille Abdij”
sluit aan bij de gebedstraditie van gelovige mensen.
Uiteindelijk hebben we het leven niet in handen.
God zelf draagt ons. Hij is de bron waaruit wij leven.
In het gebed komen we op het spoor van Gods kracht in ons leven
en vooral van zijn liefde en goedheid.

Waarom Stille Abdij?
Veel zieke, oudere of eenzame mensen
voelen elke dag de stilte aan in hun directe omgeving.
Je kan je minder goed verplaatsen.
Je hebt minder contacten dan vroeger.
Het is minder druk rondom jou
en zo ervaar je elke dag stilte in je leven.

Waarom Stille Abdij?
Elke abdijgemeenschap heeft een hart voor bidden.
Het bidden vormt het hart van de abdij
en haar bewoners en schept verbondenheid
met de hele wereld,
Gods schepping en zijn schepselen.

Waarom Stille Abdij?
Eenvoudigweg,
omdat we geloven dat ieder christen geroepen is
om in stilte verbonden te zijn en te blijven
met de wereld en met alle mensen,
ook al neem je niet meer in volle activiteit
deel aan zoveel.
Je stille huis, je woonkamer of ziekenkamer
mag je letterlijk aanzien als een kleine abdij,
waar in stilte wordt gebeden
voor de talrijk noden in onze wereld.
Je begrijpt wellicht al een beetje waarover het gaat.
Je bidden is dus heel belangrijk,
want zo staat er geschreven
in het bijbels boek van Psalmen:
‘Als de Heer niet helpt bij het bouwen van een huis,
dan heeft het geen zin,
ook al doen de bouwers hun best.’ (Psalm 127)
Ons bidden is de dragende kracht van ons leven
en schept verbondenheid tussen alle gelovigen.

Communie aan huis
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Mensen vullen elkaar aan. Dat is
een kracht en geen gebrek. We heb-
ben elkaar als mens nodig.
Te dikwijls voelen we ons door een
ander benadeeld, afgunstig of onte-
vreden. En toch, we hebben elkaar
nodig. Wat ik niet kan, kan een an-
der wel.

Het is als met een lichaam, alle le-
dematen hebben hun eigen taak. Als
ze niet samenwerken, weigeren om
één geheel te vormen, dan gaat het
gewoon niet meer.

God heeft de mens zo geschapen, de
nood aan de ander heeft Hij van bij
het begin in ons gelegd.

Het is een hele opgave om niet bit-
ter te worden als ons onrecht over-
komt, als onze vriendelijkheid niet
beantwoord wordt. Als we telkens
opnieuw de eerste stap zelf moeten
zetten, als we voelen dat alles tegen
onze spontane natuur ingaat en we
verbittert geraken.

Soms worden we opstandig om het
lijden in zoveel vormen, te groot
om zelfs in woorden te kunnen vat-
ten.

Zoveel lijden dat mensen elkaar
aandoen. Ze kunnen allemaal stik-
ken. We hunkeren naar uitleg van
God. Sterker nog, soms eisen we
een verklaring.

In de vastenkalender op zaterdag 26
maart lezen we:

Mensen kunnen zoveel lijden te
dragen hebben dat ze bezwijken
onder de last. Het doet me denken
aan uw Zoon, God. Driemaal valt
Hij onder het kruis. Dat doet Hij nu
nog, telkens als een mens de grond
op gaat.

We willen dat Hij, als een soort to-
venaar ingrijpt en terwijl die ge-
dachten in ons hoofd rond spoken,
denken we al: Zo mag ik niet reage-
ren. Ons leven is God te dierbaar om
ons alleen te laten in de diepste een-
zaamheid.

In het lijdensverhaal lezen we dat
Jezus het in de hof van Olijven
moeilijk had. Menselijk goed her-
kenbaar. Jezus zegt dan vol overga-
ve: Niet zoals ik wil, maar zoals Gij
wilt.

Durven wij na een ruzie met God,
Hem vragen om ons meningsver-
schil te vergeten en te vergeven?

Of proberen we gewoon zelf die ake-
lige toestanden te vergeten en stop
het daarmee? Laten we alles wat be-
tijen en uit onze gedachten ver-
dwijnen?

Na een ruzie tussen kinderen zegt
een ouder, leerkracht of opvoedster
vlug. "Kom, ga het maar opnieuw goed
maken. Elkaar een hand geven en alles
vlug vergeten".

Gaan ook wij voor een nieuwe start,
een nieuw begin in relatie met de
medemens, met God? Dit kan. En-
kel moed en durf om die eerste stap
te zetten is er nodig? De vreugde om
vergeving is uniek en kostbaar.

Diaken André, bron: vastenkalender 2018

Kunnen we het terug goed maken?
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Zaterdag 24 maart

17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Astere Cherlet,
Rachel De Buck en overleden dochter
Dominique, alsook voor Annelies
Blancke, echtgenote van Etienne
Chaves Daguilar, alsook voor de
leden en overleden leden van KWB
en Femma
18:00 Koorrepetitie Jeugd in De
Kring (einde 19.30 uur)
19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring
(einde 20.30 uur)

Zondag 25 maart

Collecte Broederlijk Delen
Palmzondag

09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis, opgeluisterd door
het Sint-Martinuskoor
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Ann De Groote
(sterfdag) en zus Marijke, alsook voor
Alfons Brandt en Demitrie
Hurtekant en familie, alsook voor
Maria Vande Walle, weduwe van
Maurits D'Hondt

Dinsdag 27 maart

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

Woensdag 28 maart

09:00 Lapscheure H. Drievuldigheid
en Sint-Christianus: Schoolviering
basisschool Lapscheure, thema
Broederlijk Delen

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

Donderdag 29 maart

Witte Donderdag

19:00 Moerkerke: Witte
Donderdagviering

Vrijdag 30 maart

Goede Vrijdag

15:00 Sijsele Sint-Martinus:
Kruisweg
19:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Lijdensoverweging en kruisverering

Zaterdag 31 maart

Stille Zaterdag

19:00 Sijsele Sint-Martinus:
Paaswake met doop van Sien
Verlynde en Saar Boucquez,

dochters van Stefanie Dewaele en
Brecht Boucquez uit Moerkerke,
viering opgeluisterd door het Mégà
Jeugdkoor

Zondag 1 april

Hoogfeest Pasen

09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Paasviering, gezongen mis voor
overleden ouders en familie, mis
opgeluisterd door het Sint-
Martinuskoor
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Paasviering, opgeluisterd door het
koor DaMoRi

WEEKAGENDA

Palmzondag:

Wakker zijn voor Jezus

Juichend trekken mensen samen met Jezus
door de straten. Geen lange slapers: Ieder-
een wil er bij zijn: Hosanna
Weekendvieringen met palmwij-
ding
Zaterdag 24 maart om 17 uur in de
Sint-Martinuskerk Sijsele

Zondag 25 maart om 9 uur in de
Sint-Martinuskerk Sijsele
Zondag 25 maart om 10.30 uur in de
Sint-Dionysiuskerk Moerkerke

Vergevingsmoment:

Terug vriend van Jezus

Soms denk je: ik zie het niet meer zitten,
alles mislukt. Ik word er moedeloos van.
En dan zie je licht in het donker...
Dinsdag 27 maart om 19 uur in de
Sint-Martinuskerk Sijsele

Witte Donderdag:

Waken bij Jezus

Donderdag 29 maart om 19 uur in
de Sint-Dionysiuskerk Moerkerke

Goede Vrijdag:

Alles wordt stil

Ze namen Hem alles af. Hij stond daar
zo kwetsbaar, voor iedereen te kijk aan
het kruis. Jezus sterft. Maria en de ande-
re vrouwen denken: Hoe moet het nu ver-
der...
Vrijdag 30 maart om 15 uur kruis-
weg in de Sint-Martinuskerk Sijse-
le
Vrijdag 30 maart om 19 uur lijdens-
overweging en kruisverering in de
Sint-Dionysiuskerk Moerkerke

Paaszaterdag:

Doodse stilte: krijgt die het

laatste woord?

Enkele vrouwen wikkelden het lichaam

van Jezus in doeken en Jozef van Arimatea
legde het voorzichtig in het graf. Daarna
ging iedereen naar huis.
Paaswake om 19 uur in de Sint-Mar-
tinuskerk Sijsele met Mégà Jeugd-
koor en alle vormelingen

Pasen:

Er is hoop. Jezus is verrezen.

Aangewakkerd en gestimuleerd door Jezus
verrijzenis gaan we er samen voor.
Zondag 1 april om 9 uur in de Sint-
Martinuskerk Sijsele met het Sint-
Martinus parochiekoor
Zondag 1 april om 10.30 uur in
de Sint-Dionysiuskerk Moerkerke
met interparochiaal koor Damori

De Goede Week

Agnes wordt geboren te Sijsele op 2
oktober 1927. Ze studeert voor huis-
houdkundige regentes en geeft 5
jaar les. Het diep christelijk gezin
legt sterke waarden in het hart van
de kinderen. Zo ontdekt Agnes in
haar dagelijks gebed, de roepstem
van God.

Ze is 25 jaar wanneer ze binnen-
treedt in De Jacht. Op 12 mei 1955
spreekt ze haar eerste geloften uit
en vertrekt een maand later naar
Congo. Agnes heeft bekwaamheid
en ervaring en wordt na één jaar
onderwijs, directrice van de huis-
houdschool van Christus Koning
te Kinshasa. Ze bereidt haar leerlin-
gen voor op een eerbaar en geluk-
kig huwelijk, op een moreel hoog-

staand leven, op het vinden van
werk op de arbeidsmarkt.

In 1959 komt er opstand onder
de bevolking. De zusters moeten
vluchten zonder iets te kunnen
meenemen. Ze worden opgenomen
in de grote gemeenschap van Kins-
hasa. Als de rust hersteld is vindt
Agnes bij haar terugkeer haar piek-
fijne huishoudschool geplunderd,
in een ondenkbare wanorde. Dit be-
tekent voor de zusters een breuk in
het vertrouwen, een vraag naar zin
van al het sparen en vergaren en
hun totale inzet.

In 1962 komt Agnes naar België op
ziekteverlof. Na 10 maanden mag ze
terug naar Kinshasa, maar na drie

jaar begeeft haar gezondheid terug.
Na herstel rekent België op haar en
Agnes heeft de leiding van de gro-
te keuken in Heverlee van 1971 tot
1979. Het Districtsbestuur neemt
haar mee naar hun woonst in de Bo-
gaardenstraat voor 10 jaar. Daar is
ze de gastvrouw, en elke fijnproe-
ver waardeert haar dagdagelijkse in-
grediënten. Ze heeft het geluk haar
ouders en haar zus Denise te mo-
gen verzorgen tot op hun sterfbed.
Agnes blijft er zo dankbaar om.

Daarna verblijft ze zes jaar in Le-
ke, vijf jaar in het Paviljoen en la-
ter in Nieuwpoort. Overal is Ag-
nes de blije, edelmoedige medezus-
ter waarop men kan rekenen. Ze
tracht alles te doen op Jezus’ maat.

Haar laatste jaren brengen veel af-
takeling mee. God alleen weet wat
ze in die lange eenzame dagen aan
pijn en verdriet te verwerken heeft.
Ze offert deze zware periode als be-
kroning van haar missieleven. Wat
een verlossing voor Agnes wanneer
God haar komt halen om voor al-
tijd te delen in zijn glorie en geluk.
We blijven Agnes een dankbaar hart
toedragen. Rust nu in Gods barm-
hartige liefde, beste Agnes.

(zuster Jeanne De Groote)

Zuster Agnes Vanhulle (Marie Carine)

Kerkelijke uitvaarten

Geborgen in Gods liefde:

Stefaan Jacxsens, 51j, echtgenoot
van Nadine Storme uit de Hoekes-
traat in Oostkerke

André Gryson, 97j, echtgenoot van
Thérèse Isabelle Dousselaere uit
Brugge

Thierry Van Wassenhove, 45j,
echtgenoot van Aude de Vaucres-
son uit Brussel
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info@groeneweiden.be
André Maeghe, diaken
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Aanvraag misintenties, behalve voor Sijsele:
via priester Pradip, liefst via e-mail (dit voor
de juiste schrijfwijze)

Aanvraag misintenties Sijsele: via Lieve
Verniest, op weekdagen (behalve de
donderdag) van 9 tot 11 uur, 050 35 00 32,
Dorpsstraat 114, 8340 Sijsele

WACHTDIENST

Geneesheer van dienstnationaal
nummer 1733 met doorschakeling
ApothekerOm de apotheek met
nachtwacht te kennen, (tussen 22 en 9 uur)
bel: 0903 99 000
Thuisverpleging

Wit-Gele Kruis, 050 34 13 33
Aline Matthys, 0475 32 85 37
Mieke Hoste, 0497 14 24 96 of 050 35 37 98
Familiezorg Brugge, 050 33 65 00
Paramedica, 050 35 33 46
Kris Vanhoutte, 050 50 14 00
Marc De Soete, 050 37 06 86

Colofon
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Het blijkt niet zo simpel te zijn om
uit te leggen wat Pasen in 2018 nog
kanbetekenen.
Tussen paashazen en skivakanties
door is er nog weinig plaats voor
een invulling die gelinkt is aan de
oorspronkelijke betekenis: de ver-
rijzenisvanJezusChristus.

In de gewone kranten en tijdschrif-
ten krijgt het geloof, en zeker het
katholieke geloof, amper nog aan-
dacht. Onze stem klinkt er amper
nog. Misschien is dat ook onze
schuld. Affaires van de laatste jaren
hebben ons bang gemaakt en wij
zijn ons gaan terugtrekken in ons
eigenwereldje.
Onze maatschappelijke relevantie is
uitgeveegd door mensen die niets
liever hebben dan dat wij er hele-
maal mee ophouden. En al te vaak
hoor je gelovigen en kerkleiders
zich daarbij neerleggen, met de ge-
dachte: het is nu eenmaal zo, de
mensengelovennietmeer…

Pasen, zeg je?
Tja, als we de boodschap op de kerk
toepassen, kan er inderdaad alleen
maar een opstanding komen. Maar
over de manier waarop bestaat geen
eensgezindheid. Sommigen hopen
heel hard alles terug te draaien zo-
als het vroeger was om daar dan op-
nieuw de stralende monstranskerk
uit te puren waar kerken vol zaten
en de kerk zo klerikaal was als wie-
rook.Neebedankt…

Anderen hopen alles overboord te
gooien en in het diepst van hun
gedachten een eigen kerk te maken
waar niet Jezus centraal staat maar
wel hun eigen persoon en imago.
Succes als een korte brand die zeer
warm en sympathiek is, maar zon-
der inhoud en rap uitgedoofd. Nee
bedankt…

Wat dan wel…?
Mag het een opstandig zijn voor
veel mensen… Is het je ook al op-
gevallen dat heel onze paasgedachte
gebouwd is op iets dat er ‘niet meer
is’: het lege graf… De eerste en voor-
naamste vaststelling van de vrou-
wen ’s morgens aan het graf was:
‘Hij is er niet meer…’. De dode Je-
zus is weg. Verschwunden. Afwe-
zig.Foetsie.

De dood is niet meer te zien, niet
meer te ruiken (want dat stinkt,…
dood) Maar daar waren wij niet bij.
Geen bewijzen van… behalve wat
er achteraf over verteld is… men-
sen die het meegemaakt hebben…

Zij konden er niet over zwijgen. Er
was niets meer te zien. Daarop is
ons geloof gebaseerd… en daar zijn
we heel blij mee. Ik denk dat die
vreugde zo groot is als de mens die
na een kankerbehandeling hoort
van de dokter dat er in haar bloed
niets meer te zien is, dat de lelij-
ke kankercellen weg zijn… Da’s een
verrijzenisverhaal… Zo moeten de
vrouwen aan het graf en de leer-
lingen zich op paasmorgen ook ge-
voeld hebben. Het kind dat thuis-
komt van school en op zijn rap-
port geen rood heeft, geen slechte
punten... De verslaafde die al enkele
jaar droog staat, geennoodmeer aan
drank of drugs... Demandie geen si-

garetten meer koopt… de vrouw die
niet meer koopt om te kopen… De
bankrekening die niet meer in het
rood gaat… Het gezin dat geen aan-
maningen meer krijgt om te beta-
len… De vrouw die niet meer bang
is als haar man later thuiskomt,
omdat het vertrouwen in de rela-
tie hersteld is… Pasen hoor! Het
slachtoffer dat na lange revalidatie
de krukken niet meer nodig heeft
om te stappen… De vluchteling die
niet meer bang is maar een thuis
maakt…

Pasen is het verhaal vandaag van Je-
zus die met deze mensen meetrekt.
Een tochtgenoot en lotgenoot… die

in zijn leven meevoelt met alle mi-
serie en telkens, bij monde en daden
van andere mensen. Hij kiest om te
leven,voluit,metopenvizier…

En wij kunnen dat! Niet meer bang,
niet meer angstig, niet meer in
het donker… Opstaan, leven, vol-
uit meedoen, gaan, rechtop,… Om-
dathet goed is!Omdat je leeft! En als
ook wij nu niet meer zwijgen, dan
wordthetmisschienPasen.

(Pr. Filip Vanbesien, pastoor pastorale
eenheidEmmaus,SintAndries
Dit artikel verschijnt in de zes edities in
onsdecanaat)

Kiezen voor het leven: Pasen vandaag!

FEDERATIE DAMME
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Palmzondag in Sijsele

Kerkelijke uitvaarten
Geborgen in Gods liefde voorgoed

Denise Bleyaert, 92j, echtgenote
van Adrien Vandecasteele uit de
Bruggesteenweg in Sijsele

Agnès Van Nieuwenhuyse, 81j, we-
duwe van Frans De Vos uit de Ed-
ward Steyaertstraat in Moerkerke

Christine Claeys, 77j, echtgenote
van Gilbert Van Nevel uit de Dorps-
straat in Sijsele

Roger De Baere, 84j, weduwnaar
van Hedwige Claeys uit de Oede-
lemsesteenweg in Sijsele

Zaterdag 31 maart
Stille Zaterdag
19:00 Sijsele Sint-Martinus:
Paaswake met doop van Sien
Verlynde en Saar Boucquez, dochters
van Stefanie Dewaele en Brecht
Boucquez uit Moerkerke, viering
opgeluisterd door het MéGà
Jeugdkoor

Zondag 1 april
Hoogfeest Pasen
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Paasviering, gezongen mis voor
overleden ouders en familie, mis
opgeluisterd door het Sint-
Martinuskoor
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Paasviering, opgeluisterd door het
koor DaMoRi

Dinsdag 3 april
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor overleden
familie (S.V.)
19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de
kerk van Sint-Rita (einde 21.30 uur)

Woensdag 4 april
19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in
de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 5 april
08:30 Moerkerke:
Vormselcatechesedag
09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis ter ere van Don Bosco
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis

Zaterdag 7 april
14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Emilia Schauvliege,
dochter van Deborah Decoster en
Benoit Schauvliege uit Oostkerke
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
19:00 MéGà Jeugdkoor vertelt en
zingt: Oorlog en herinnering
1918-2018 (in de Cultuurfabriek)

Zondag 8 april
09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Kamiel Nobus,
Magdalena Matthys, Willy Van
Hoorenweder, echtgenoot van
Nobus Simonne, alsook voor een
bijzondere intentie (C)
11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Annaëlle Borra, dochter
van Jana Hillewaert en Tom Borra uit
Maldegem
14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Leon Kenis, zoon van
Sheilah Cherotich en Eric Kenis uit
Damme

WEEKAGENDA

Witte Donderdag
Waken bij Jezus
Donderdag 29 maart om 19 uur in
de Sint-Dionysiuskerk Moerkerke

Goede Vrijdag
Alles wordt stil
Ze namen Hem alles af. Hij stond daar
zo kwetsbaar, voor iedereen te kijk aan
het kruis. Jezus sterft. Maria en de ande-
re vrouwen denken: Hoe moet het nu ver-
der...
Vrijdag 30 maart om 15 uur kruis-
weg in de Sint-Martinuskerk Sijse-
le
Vrijdag 30 maart om 19 uur lijdens-
overweging en kruisverering in de
Sint-Dionysiuskerk Moerkerke

Paaszaterdag
Doodse stilte: krijgt die het
laatste woord?
Enkele vrouwen wikkelden het lichaam
van Jezus in doeken en Jozef van Arimatea
legde het voorzichtig in het graf. Daarna
ging iedereennaarhuis.
Paaswake om 19 uur in de Sint-Mar-
tinuskerk Sijsele met MéGà Jeugd-
koor

Pasen
Er is hoop. Jezus is verrezen.
Aangewakkerd en gestimuleerd door Jezus
verrijzenisgaanweer samenvoor.
Zondag 1 april om 9 uur in de Sint-
Martinuskerk Sijsele met het Sint-
Martinus parochiekoor
Zondag 1 april om 10.30 uur in
de Sint-Dionysiuskerk Moerkerke
met inter parochiaal koor DaMoRi

infowebsite:www.groeneweiden.be

Goede Week
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Schoolviering met als thema Pasen

Op donderdag 22 maart blikten we al vooruit naar Pasen met de leerlingen en leerkrachten uit de basisschool te Vivenkapelle.
Warme en koude gezichten en paaskuikentjes... een heel creatieve invulling!

Engagementen vormelingen Sijsele
Tijdens het geheugenkoor in De Stek, of tijdens het opruimen van zwerfvuil, of tijdens het dienen van de mis, of als stem bij het MéGà Jeugdkoor...
vormelingen engageren zich voor een betere wereld, engageren zich in de parochie tijdens hun voorbereidingsperiode naar het vormsel toe. Proficiat en grote dank!
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Zonder er bij stil te staan, zeggen
wedikwijls"dankjewel".
Beleefdheidshalve wordt dit ook
vanonsverwacht.
Meer dan vroeger proberen we op
eenverfijndemanier omtegaanmet
anderen en daar hoort een dank je
welbij.
Een welgemeend "dank je wel" kan
veel betekenen. Het kan extra waar-
dering geven voor dat wat je via
woordenofdadenontvangt.

Dankbaar zijn bevordert het goede
ineenmens.
Dankbaarheid is een krachtig pro-
ces om je energie te verhogen en om
tezorgenvoormeerinje leven.

Gebruik soms oogcontact, tover
een glimlach te voorschijn, maak
tijd om eens heel bewust deze woor-
den uit te spreken. Zelf zal je wel
aanvoelen,wanneerditpast.
Je maakt je medemens gelukkig en
stimuleert de andere om verder zijn
besttedoen.

Weesdankbaarvoorwatjehebt.
Je wil niet weten hoeveel mensen er
zijn die "dat" willen hebben, wat jij
hebt.
Geluk gaat niet over voortdurend
krijgen wat je verlangt. Het gaat
over houden van wat je hebt en er
dankbaarvoorzijn.
Dankbaar zijn voor nu, voor wat er
is… het blijft een krachtige manier

ompositieverte leven.

Onlangs vertelde een weduwnaar
me dat hij zoveel pijn had om de
dood van zijn vrouw maar hij was
zo intens dankbaar dat hij haar als
vrouwhadgekregen.
Omdat het zo goed was geweest,
deedhetzo’npijn.
Dikwijls vertellen mensen me bij
een terugblik over het leven van
hun ouders. Ze spreken hun dank-
baarheid uit dat ze zo een goede
moeder en of vader hebben gekre-
gen, ook al komt het afscheid van
een dierbare altijd te vroeg: men be-
graaft geen leeftijd maar een dier-
bare. Stil verdriet en gemis worden
langzaam ingevuld met dankbaar-
heid voor al het mooie, dat men sa-
menbeleefdheeft.

Zoals het een kind moet geleerd
worden om “dank u” te zeggen
wanneer het iets krijgt, zo moeten
wij het als christenen ons gewoon
maken.
Ouders hebben er soms heel wat
werk mee om hun kind “dank u” te
leren zeggen, om te leren dat alles
wat ze krijgen niet zo vanzelfspre-

kendis.
Zoals een kind leert dat het niet al-
leen “dank u” moet zeggen als het
een cadeautje krijgt dat het wilde of
leuk vond maar bij elk geschenk wat
men krijgt, zo kunnen wij het ons
gewoon proberen te maken als gelo-
vigen om“dank u” te zeggen naar
God.

Dankbare mensen zijn naar God en
naar elkaar, het zal een opdracht
zijn voor ons hele leven tot we eens
bij de Heer, bij ons sterven, "dank"
kunnen zeggen dat Hij ons heeft
opgenomen aan de andere kant van
deoever.

In het Lucas evangelie hoofdstuk
17, 14-19, lezenwe:

Tien melaatsen komen naar Jezus
toe. Jezus geneest hen.Zoals de wet
het voorschrijft moeten ze aan de
priesters gaan laten zien dat ze
genezen zijn en weer tot het gewone
leven kunnen toegelaten worden.
Dat doen ze maar slechts één van de
tien – dan nog een vreemdeling –
vindt het de moeite waard om Jezus

te komen bedanken. Jezus is er
ontgoocheld in: “Zijn niet alle tien
gereinigd ? Waar zijn dan de negen
anderen ? Is er niemand
teruggekeerd om aan God eer te
brengen dan alleen deze
vreemdeling ?”

Het is duidelijk een zorg van alle
tijden.
In ons bidden vragen wij zoveel,
maar spreken wij ook onze dank-
baarheiduitnaarGod?
Een eenvoudig " dank je wel, Heer"
terwijl je aan het werken bent, of in
de auto. Kort , krachtig en oprecht
, kan dit een bijzondere betekenis
krijgen.

Dankbaarheid: Je hebt vandaag
86.400secondesgekregen.
Heb je er eentje van gebruikt om
hiervoortebedanken?
Zeker te overwegen en niet nalaten
proberenwaartemaken.
Diaken André

Redenen genoeg om dankbaar te zijn

Als een boom die na lange win-
tertijd of droogte tot leven komt
door de weldaad van regenwater. Na
deze vastentijd mogen we als chris-
tenen terug de volheid van het le-
venvieren. Jezusleeft!Alleluia!

Na het lijden van Goede Vrijdag en
de stilte van het graf jubelen we
in vreugde en laten ons niet tegen-
houden,wij geloven in het leven,
wij leven in vertrouwen, wij ver-
trouwenopde liefde,de liefdemaakt
onssterk.

Het frisgroene van de lente doet ons
de herfstkleuren vergeten. Het ver-
rijzenisgeloof doet ons verder kij-
ken dan onze harde realiteit. In de
eerste psalm wordt verwezen naar
een boom geplant aan stromend wa-
ter.

Laten wij naar psalm één zijn als
een gelovige die als een boom water
haalt uit de bron van leven, goede
vruchten dragen en daden van lief-
destellen.

Zalig Pasen!
priester Pradip, diaken André en de leden
van de stuurgroep

Als een boom geplant aan de bron van het leven
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SINT-MARTINUSPAROCHIE
SIJSELE

PASAR

Op zondag 22 april 2018: namiddag-
wandeling en daarna koffietafel.
Start om 14.30 uur aan Zaal De
Kring, Vredesplein ( naast de kerk)
in Sijsele.
Deze wandeling kadert in het jaart-
hema “Pak je tijd” van Pasar. Af-
stand ongeveer 8 km. Na de wande-

ling gelegenheid om deel te nemen
aan de koffietafel met heerlijke pan-
nenkoeken.

Deelnameprijs wandeling: leden 1
euro per persoon, niet – leden 1,50
euro per persoon, kinderen -12 jaar
gratis.
Deelnameprijs koffietafel: 3 euro
per persoon.
Inschrijven bij de start van de wan-
deling. Info: tel 050 35 69 08.
Iedereen van harte welkom.

In deze vastentijd waren we soli-
dair met de armsten in de wereld.
Met de campagne van Broederlijk
Delen 'Help honger de wereld uit'
en de aandacht voor het project-
land Oeganda hebben we kunnen
broederlijk delen via de twee col-
lectezondagen, de bloemenverkoop
en de solidariteitsmaaltijd. De col-
lectes in de kerk met halfvasten en
het Palmzondagweekend brachten 1
019,14 euro op. De maaltijd op zon-
dag 4 maart bracht 1 008,4 euro op
en de bloemenverkoop in het week-
end van 17-18 maart bracht nog eens
294,42 euro op.

Alles samen dus 2 321,96 euro steun
vanuit onze federatie aan de pro-
jecten van Broederlijk Delen. Dank

aan allen die dit resultaat mogelijk
maakten! (priesterPradip)

Opbrengst ten voordele van
Broederlijk Delen

Zaterdag 7 april
14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Emilia Schauvliege,
dochter van Deborah Decoster en
Benoit Schauvliege uit Oostkerke
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
19:00 MéGà Jeugdkoor vertelt en
zingt: Oorlog en herinnering
1918-2018 (in de Cultuurfabriek)

Zondag 8 april
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Kamiel Nobus,
Magdalena Matthys, Willy Van
Hoorenweder, echtgenoot van
Nobus Simonne, alsook voor een
bijzondere intentie (C)
11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Annaëlle Borra, dochter

van Jana Hillewaert en Tom Borra uit
Maldegem
14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Leon Kenis, zoon van
Sheilah Cherotich en Eric Kenis uit
Damme

Dinsdag 10 april
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis uit dankbaarheid
19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de
kerk van Sint-Rita (einde 21.30 uur)

Woensdag 11 april
19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in
de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 12 april
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis

Zaterdag 14 april
14:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Alicya en Jayden Moens,
pleegkinderen van Alexandra Fack
uit Sijsele
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis, dankviering voor het
50-jarig huwelijksjubileum van de
familie Vanneste – Wyseur en
herdenkingsmis voor hun overleden
ouders en zus Bernadette
18:00 Koorrepetitie Jeugd in de kerk
19:00 Sijsele Sint-Martinus
Jeugdviering, opgeluisterd door het
Mégàjeugdkoor

Zondag 15 april
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor overleden ouders
Cyriel Calus en Julia Dhaens en
overleden familie, alsook voor Andre
De Lille en Irma Wintein en dochter
Thérèse, en voor Augusta en Prudent
De Lille, alsook voor Paul Braet en
familie, alsook voor Eugenie Lutters,
echtgenoot van Etienne Breemersch,
alsook voor Marcel Stroo-Demon en
overleden familie Suzanne en André
11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Tuur De Coster, zoon van
Maaike Meyvaert en Matthieu De
Coster uit Sijsele
14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Victor Vlaminck, zoon van
Annelies Huyvaert en Dimitri
Vlaminck

WEEKAGENDA

De twee kanten van DaMoRi :

Net als vorig jaar werd ons DaMoRi
koor gevraagd een concert te bren-
gen in WZC De Stek. Dit jaar zal
het plaats vinden op maandag 16
april as om 14u45, in de cafeta-
ria, Brouwerijstraat 2 – 8340 Sij-
sele.

We zijn het woonzorgcentrum de Stek

dankbaar dat ze het koor opnieuw hebben
uitgenodigd om bij hen een concert te ko-
mengeven.
Dit jaar koos het koor DaMoRi voor
een programma waarin het koor zich
langs twee kanten laat zien. Enerzijds is
het koor een federatiekoor dat regelmatig
diensten en begrafenissen verzorgt. Ander-
zijds zingt het koor ook graag wereldlijke
liedjes. Daarom verkozen we als titel: “De
twee kanten van het koor DaMoRi”.

Deze twee kanten hebben we nu in één
concertgecombineerd.
In het eerste deel brengen we een selec-
tie van bekende en minder bekende liede-
ren die we tijdens de grote vieringen in
de federatie Damme zingen. We begin-
nen met kerstliederen en eindigen met lie-
deren voor de St.Ceciliaviering, patrones

vanzangers enkoren.
In het tweede deel brengen we eerst een se-
lectie van Vlaamse en Nederlandse chan-
sons die we vroeger reeds in concerten heb-
bengezongen.

Daarna zingen we vier liederen uit het
rijke Vlaamse volksliederenrepertoire. Veel
mensen zullen zich ongetwijfeld nog deze
liederenherinneren.
Tot slot nodigen we iedereen uit om drie
overbekende liederen uit de oude doos met
onsmeetezingen.DirigentLuc.

Het zou leuk zijn mochten fami-
lie, vrienden, kennissen of buren
van bewoners in het rust en verzor-
gingscentrum deze namiddag sa-
men doorbrengen in de cafetaria.
De senioren kunnen enorm genie-

ten van weer een gezellige liedjes-
namiddag en dit doet zoveel deugd.
Zoveel was duidelijk vorige jaren,
dit haalt de mensen uit hun isole-
ment, want meestal kennen zij de
liedjes uit “hun” tijd. En wie kent
ze niet : Daarbij die molen / De licht-
jes aan de Schelde / het loze visser-
tje…

Het wordt dus een namiddag voor
en met senioren en samen genie-
ten van deze liedjes vol herinnerin-
gen….Weest allen welkom !

Beste leden LG,
Beste leden KVLV,
en partners,

Etiquette wordt nog steeds in ver-
band gebracht met elegantie en goe-
de manieren.
Maar knaagt de tand des tijds aan
onze omgangsvormen? Hoe hoort
het nog in deze digitale jungle?

De hoffelijkheid van mannen te-
genover geëmancipeerde dames?
Dragen heren nog een das? In kos-
tuum?
Betaalt alleen de man op restaurant?
Gaat hij als eerste binnen? Houdt
hij de deur open?
Stijlvol eten en drinken? Voorproe-
ven van wijn?
Hoe reageer je op een geschenk?
Vrienden uitnodigen zonder al te-
veel gedoe.
Groeten op straat. Excuses aanbie-
den. Een dank-je-wel….
Enkele regels hebben plaatsgemaakt
voor nieuwe.

Mag je nog ‘smakelijk’ zeggen vóór
de maaltijd?
Wat met de smartphone?
Wie krijgt de mooiste plaats aan ta-
fel?

Etiquetteconsulente, journa-
liste (VTM – FOCUS) en roy-
altywatcher Brigitte Balfoort
maakt ons wegwijs in de we-
reld van goede manieren.
Ze zorgt voor een vleugje hu-
mor met foto’s en filmpjes.

Praktisch:
Welkom op vrijdag 20 april 2018
in ’t Schuurtje (Burgstraat 16).
19.30 u.: aperitief
20.10 u.: hedendaagse etiquette –
deel 1
21.00 u : pauze
Bretoense vissoep met brood
21.30 u.: hedendaagse etiquette –
deel 2
22.15 u.: vraagstelling en een vei-
lig thuis met wat we geleerd hebben
over etiquette

Inschrijven ( 15 euro - betaling de
avond zelf) noodzakelijk vóór 16
april bij:
Dirk Grootaert – dirk.grootaert@te-
lenet.be – 050 50 00 08
Lieve Leyts – lieveleyts@skynet.be –
050 37 59 21
Welkom op ons ledenfeest
rond etiquette
het bestuur
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Aanvraag misintenties, behalve voor Sijsele:
via priester Pradip, liefst via e-mail (dit voor
de juiste schrijfwijze)

Aanvraag misintenties Sijsele: via Lieve
Verniest, op weekdagen (behalve de
donderdag) van 9 tot 11 uur, 050 35 00 32,
Dorpsstraat 114, 8340 Sijsele

WACHTDIENST
Geneesheer van dienstnationaal
nummer 1733 met doorschakeling
ApothekerOm de apotheek met
nachtwacht te kennen, (tussen 22 en 9 uur)
bel: 0903 99 000
Thuisverpleging
Wit-Gele Kruis, 050 34 13 33
Aline Matthys, 0475 32 85 37
Mieke Hoste, 0497 14 24 96 of 050 35 37 98
Familiezorg Brugge, 050 33 65 00
Paramedica, 050 35 33 46
Kris Vanhoutte, 050 50 14 00
Marc De Soete, 050 37 06 86

Colofon



Nieuw scherm in de kerk van Sijsele
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Bidden voor roepingen

Op dinsdag 17 april ben je, om
20 uur van harte welkom in de
kerk van Christus Koning in Brug-

Jezus volgen, ook vandaag kan het...

ge, waar de gelovige gemeenschap
van het decanaat Brugge samen-
komt om te bidden voor roepingen
(volgendeweekhiermeerover.)

Parochieassistent worden

Het bisdom Brugge zoekt men-
sen die als parochieassistent wil-
len werken aan de toekomst van
onze pastorale eenheden. In ons
bisdom zijn meer dan 30 parochie-
assistenten actief in een pastorale
eenheid, federatie of decanaat.Regel-
matig gaan we op zoek naar nieu-
we collega’s.We zoeken Kerkbetrok-
ken mensen die samen met pries-
ters, diakens en vrijwilligers willen
werken aan de toekomst van onze
pastorale eenheden. Vind je zo’n
functie wel interessant, maar heb je
vragen over de opleiding, het sta-
tuut, de wedde, … ? Ben je geïnteres-
seerd, maar kwam er tot op heden
nog geen vacature vrij in de buurt
van jouw woonplaats? Vraag je je-
zelf af of jij in aanmerking komt
voor zo’n functie? Heb je vragen
over de werkuren en andere werkaf-
spraken?
Dan … ben je heel welkom op de
open info-avond op donderdag 19
april om 19.30 uur in het Grootse-
minarie te Brugge (Potterierei 72,
Brugge)

We beluisteren een getuigenis van
een parochieassistent en geven info
over het parochieassistent-zijn. Te-
vens is er kans tot ontmoeting en
vraagstelling.

Graag inschrijven bij vicaris Koen
Vanhoutte: koen.vanhoutte@bis-
dombrugge.bevóór16april.

Wie door omstandigheden niet aan-
wezig kan zijn op 19 april, maar wel
interesse heeft, kan eveneens con-
tact opnemen met vicaris Koen Van-
houtte, verantwoordelijke voor de
parochieassistenten.

Diaken worden…
Je wil in Jezus’ Naam dienstbaar
zijn aan mensen in nood, aan kerk
en wereld, aan het Woord, in de li-
turgie en het gebed. Je vraagt je af of
diaken worden misschien iets voor
jou is? Je wil vrijblijvend info over
deopleidingtotdiaken?

Priester worden…
Je bent een jongere of je bent op
rijpere leeftijd. Je zou willen weten
hoe de priesteropleiding eruit ziet?
Of misschien heb je nog andere vra-
gen over priester worden vandaag.

De diakengemeenschap van het bis-

dom Brugge, de seminaristen en
priesters van het Grootseminarie
nodigen je uit op onze open info-
avond over priester of diaken wor-
den.
Op het programma: samen tafelen,
een voorstelling van de opleiding,
gesprek over het leven als diaken of
priester,eengebedsmoment.
Voor geïnteresseerden in het diaco-
naat: wie gehuwd is, is uiteraard als
koppelwelkom.
Vanhartewelkom!
Zondag 22 april van 18 uur tot 20.45
uur in het Grootseminarie Potterie-
rei72,800Brugge
graag vooraf inschrijven via open.-
avond.grootseminarie@gmail.com

Nieuws uit ons bisdom

Vrolijk gezond met Hilde Demurie
Een lezing die vrouwen en mannen
doetnadenken
Overhunvoedingspatroon

Dinsdag 17 april 2018, om 19u45

Parochiezaal Oedelem

J. Creytensstraat 34

Haar meest recente diploma’s zijn:
Orthomoleculaire voedingsconsu-
lente
De Mens: anatomie, fysiologie, pa-
thologie, psychologie en psycho-
pathologie (deelcertificaat van Ge-
zondheidscoach)

Met haar advies, leer je hoe 'VOE-
DING' je lichaam en geest kan

sturen, zodat je weer vrolijk en
gezond wordt, met een ideaal ge-
wicht als aangenaam gevolg.De be-

doeling is om zo lang mogelijk

jong te blijven en zo kort mo-
gelijk 'oud' te zijn... indien mo-
gelijk zonder medicatie en zonder
'wisselstukken'...
Achteraf is er mogelijkheid tot vra-
gen stellen en kunt u genieten en
napraten met een koffie/thee en een
versnapering.

Omdat gezondheid bij iedereen
heel belangrijk is, hopen we op een
grote opkomst. Daarombiedenweu
deze lezing aan, aan een mindere

prijsdangewoonlijk,nl :
Toegang: 5 euro voor leden en

8 euro voor niet-leden.

Gelieve in te schrijven bij uw se-
cretaresse. Dit kan tot en met 11
april2018.

KVLV is er voor iedereen,

kom gerust met een buur, vriendin
ofkennis.
Vanhartewelkom!
Gewestbestuur Brugge-Beverdam.

KVLV

vrolijk gezond
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Nieuwe tijden
In deze tijd waarin het seculiere
heerst, is het voor de katholieke
kerk maar voor andere kerken of re-
ligiën moeilijk om zich te uiten,
kenbaar te maken of zich te mengen
in de publieke debatten of forums
overhetmaatschappelijke leven.

Denken we maar aan het hoofddoe-
ken verbod, het verbod op religieu-
ze tekens, in de gemeenschapsscho-
len. Niet enkel daar wordt het ver-
boden maar ook in openbare amb-
ten, denken we maar aan het stads-
personeel, de politie, het leger en
ja zelfs in katholieke ziekenhuizen
wordt een kruisteken in de kamer
of de consultatieruimte in vraag ge-
steld en zelfs al verwijderd. Ja zelfs
bewegingen die in oorsprong van-
uit een katholieke of christelijke in-
spiratie zijn ontstaan veranderen
hun naam om de link die ze hebben
wegtestekenofergernog…

Durven
Je moet tegenwoordig al heel wat lef
hebben om je aan te sluiten bij een
katholieke vereniging of beweging
die er nog schaamteloos voor uit-
komt als de St. Michiels beweging
en andere, je te uiten voor je over-
tuiging of vanwaar uit je de inspira-
tie haalt om door het leven te gaan.
Laat staan om dan nog te spreken
over de klassieke roepingen zoals
we die vele jaren terug hebben ge-
kend. En toch zie ik het niet som-
ber in. De kinderdopen nemen wel
af, er zijn minder uitvaarten maar
de volwassendopen nemen toe. Elke
jaar zijn er meer, niet veel maar
toch is er een groei. In ons bisdom
werden met Pasen 11 dopen toege-
diend.

Roepingen
Er zijn roepingen, alleen we zien
zeniet altijd. Ik denkdat er veel voor
onze neus gebeurt maar dat we er
veelal aan voorbij gaan omdat we
nog te klassiek blijven denken aan
roepingen. We blijven denken aan
aantal kerkgangers, we blijven den-
ken in de orde van het aantal pries-
ters, diakens of religieuzen. Maar
we gaan voorbij aan nieuwe vor-
men van christelijk / katholiek ge-
loof, inzetenengagement.

Andere vormen
Raar maar waar; daar waar de abdij-
en het moeilijk hebben om nieu-
we novicen te verwelkomen, waar
de sluiting van abdijen dreigt, ont-
staan nieuwe inzichten betreffende
roepingen, verbondenheid met het
religieuze leven.

Zo heeft Thomas Quartier osb in
zijn laatste twee boeken over een an-
dere vorm van hedendaagse monas-
tieke spiritualiteit. Thomas Quar-
tier osb ziet nieuwe vormen om de
oude regel van Benedictus toe te
passen in de huidige maatschappij,
om het monastieke leven dat in de
kloosters wordt beleeft naar de kerk
en de wereld te brengen. Zijn boe-
ken worden als warme broodjes ver-
kocht, zo is ‘Anders leven ‘ al aan
zijnderdedruktoe.

Eigen ervaring
Ook in mijn werkveld, aalmoeze-
nier in een wzc, zie ik jonge colle-
ga’s zich inzetten vanuit en chris-
telijke overtuiging. Ze worden wel
vergoed voor hun werk ( moeten
toch kunnen leven) maar ik zie ze
toch vele uren gratis inzetten voor
debewoners.

Om activiteiten voor te bereiden of
uit te voeren. Ook spelen ze gere-
geld vragen door aan mij betreffen-
de levensvragen of spirituele vra-
gen van bewoners, teken dat ze er
oogvoorhebben.

En heel soms een persoonlijke
vraag voor hun zelf. Ik zie ze wel
niet in de liturgische vieringen
de zondag maar of ze ongelovig
zijn???

Ook in het kapelletje bij ons in de
buurt zie ik regelmatig in het in-
tentie boek een vraag staan aan Ma-
ria voor hun kindje, dat het goed
geboren mag worden, dat het goed
mag opgroeien. Het zal wel geen
oma zijn die schrijft ‘mijn/ons
kindje’. En toch zien we ze niet in
de kerk. Als we ze niet in de kerk
zien,waarzijnzedan?

Komen we wel genoeg naar buiten?
Moeten we niet meer kerk worden
in de buurt om roepingen te zien?
Toch een van de ankerpunten van
Paus Franciscus en bisschop Lode.

Roepingen avond
Roepingen avond voor ons deca-
naat gaat door op 17 april in de
kerk van Christus koning om
20 uur. Het wordt een actieve vie-
ring waarin toch wel wat beweging
in zit. Iets anders zoals de roepin-
gen anders zijn. Je wordt allen uit-
genodigd op de gebedsviering en
nadien kan er bijgepraat worden
met een glaasje. Verwacht het on-
verwachte.

Vrede,
DiakenBartVerhelle, SintKruis
dit artikel verschijnt in alle edities van
onsdecanaat

Verwacht het onverwachte

FEDERATIE DAMME
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Hoeke

PAASHAAS

Het frisse weer kon de paashaas
niet deren om Paaszondag toch z’n
‘toertje’ te doen in Hoeke.

Hij bezorgde op de fiets en met de
glimlach bij ieder adres een zakje
paaseieren.

De bewoners genoten van z’n
komst en de korte babbel.

Gezinsbond

SMARTPHONE LESSEN
ANDROID VOOR BEGINNERS

Wanneer: woensdagen 2, 9 en 16
mei van 14u30 tot 17u00
Plaats: De Cultuurfabriek

Heb je ook een ‘smartphone’? die
je enkel gebruikt om te bellen en/of
berichtjes te versturen?
Er is zoveel méér: wekker - klok - re-
kenmachine - internet - gesproken
berichtjes - een foto nemen, opslaan
en/of versturen - je e-mails lezen en
versturen - een berichtje sturen met
foto - je contacten beheren - prak-
tische app’s installeren en gebrui-
ken: Kadaza, stocard (klantenkaar-
ten) , de appwinkel ...

Hoe werkt het? Ben je een startende
smartphone gebruiker dan is deze
kennismakingscursus in beperkte
groep (slechts 12 deelnemers) iets
voor jou.

Kostprijs: leden: 18 euro - niet-le-
den: 24 euro. Inschrijven tegen: 26
april en betalen op rek. nr. BE22
7381 1006 8447 van Gezinsbond Sij-
sele en bevestigen via e-mail aan
magda.keirse@hotmail.com met op-
gave van telefoon- en lidnummer.

Gezinsbond - Sijsele

NIEUWE TAFELS

Parochiaal centrum “De Kring”

Ons parochiaal centrum beschikt
sedert deze week over nieuwe tafels,
aangekocht met de opbrengst van
het concert met Christophe. Met
dank aan de Parochieraad.
Volgend jaar komen de stoelen aan
de beurt!

Zaterdag 14 april

14:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Alicya en Jayden Moens,
pleegkinderen van Alexandra Fack
uit Sijsele
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis, dankviering voor het
50-jarig huwelijksjubileum van de
familie Vanneste – Wyseur en
herdenkingsmis voor hun overleden
ouders en zus Bernadette
18:00 Koorrepetitie Jeugd in de kerk
19:00 Sijsele Sint-Martinus
Jeugdviering, opgeluisterd door het
Mégàjeugdkoor

Zondag 15 april

Derde Paaszondag B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor overleden ouders
Cyriel Calus en Julia Dhaens en
overleden familie, alsook voor Andre
De Lille en Irma Wintein en dochter
Thérèse, en

voor Augusta en Prudent De Lille,
alsook voor Paul Braet en familie,
alsook voor Eugenie Lutters,
echtgenoot van Etienne Breemersch,
alsook voor Marcel Stroo-Demon en
overleden familie Suzanne en André
11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Tuur De Coster, zoon van
Maaike Meyvaert en Matthieu De
Coster uit Sijsele
14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Victor Vlaminck, zoon van
Annelies Huyvaert en Dimitri
Vlaminck

Maandag 16 april

20:00 Vergadering federale
stuurgroep bij priester Pradip

Dinsdag 17 april

09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor een heel
bijzondere intentie (E.T.)
13:30 Sijsele Sint-Martinus:
Paasviering voor de leden en
overleden leden van Okra
19:00 Decanale roepingenavond in

de kerk van Christus Koning Brugge
19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de
kerk van Sint-Rita (einde 21.30 uur)

Woensdag 18 april

20:00 Ontmoetingsavond
vrijwilligers federatie Damme in
parochiezaal De Rozen

Donderdag 19 april

09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis

Zaterdag 21 april

17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Marcel
Debruyne en Rachel Vandaele,
alsook voor Fernand Bottelier,
echtgenoot van Georgette
Verschoote en overleden kleinzoon
Koen
18:00 Koorrepetitie Jeugd in De
Kring (einde 19.30 uur)
19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring
(einde 20.30 uur)

Zondag 22 april

Vierde Paaszondag B
Collecte Het Werk der Priesterroepingen
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor René De Baere,
Marguerithe Dombrecht en
overleden familie, alsook voor Marc
Decoene, echtgenoot van Martine
Vandecaveye en overleden familie
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Lucien Tilleman
en overleden familie, alsook voor een
overleden echtgenoot en familie (T),
alsook voor een bijzonder intentie (L)
15:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Jelle Riemaecker, zoon van
Stefanie Supply en Jeroen
Riemaecker uit Oedelem
16:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Aude Ingelbrecht, dochter
van Ann-Sophie Coppin en Anthony
Ingelbrecht uit Moerkerke

WEEKAGENDA

Damme

De mooiste klaprozen ooit …in

de tuinen van Vrouwen met

Vaart

Zonder veel vragen werden de plaat-
sen voor onze 2-delige workshop
“Klaprozen in powertex” in min-
der dan 2 dagen ingenomen. Een
succes dus. En het creatief werken
was eveneens een succes!

Onze lesgeefster Ingrid uit Hees-
tert liet weten “jullie zijn een tof-
fe groep om mee te werken” en
ook daags nadien kregen we vol-
gend bericht van één van de deel-
nemers “het was een fijne avond,
wel arbeidsintensief, maar welk re-
sultaat! Zeker de moeite om er bij te
zijn”. Als dit geen mooie commen-
taren zijn…We maakten allemaal 3
mooie klaprozen en tevens werden
de stengels door ons voorbereid.

Zodoende gingen we tevreden en
voldaan naar huis na een avond
“samenwerken”. Ondertussen zijn
de klaprozen gedroogd en in de 2e
bijeenkomst hebben we ze geschil-
derd.
Een heel mooi resultaat en onge-
twijfeld zal elkeen deze pronkstuk-
ken in de tuin of binnen zetten en
met een heel voldaan en tevreden
gevoel terugdenken aan onze work-
shop!

KLAPROZEN
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Gedoopt aan de bron van het leven
Sien en Saar werden gedoopt tijdens de paaswake in de kerk van Sijsele, een mooi moment voor hun familie en de geloofsgemeenschap. Sien Verlynde en Saar Boucquez, dochters van Stefanie Dewaele
en Brecht Boucquez uit Moerkerke.
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Gedoopt aan de bron van het leven
Werden in de voorbije periode gedoopt aan de doopbron in de kerk van Moerkerke: Camille, Emilia, Annaëlle en Leon.

Camille Cornille, dochter van Melissa Di Bono en Dieter Cornille uit Moerkerke Emilia Schauvliege, dochter van Deborah Decoster en Benoit Schauvliege uit Oostkerke

Annaëlle Borra, dochter van Jana Hillewaert en Tom Borra uit Maldegem Leon Kenis, zoon van Sheilah Cherotich en Eric Kenis uit Damme

Sfeerbeelden paaswake
Meer foto's via www.groeneweiden.be



Op 4 mei organiseren de Landelij-
ke Bewegingen (Landelijke Gilden,
KVLV, KLJ en Groene Kring) hun
jaarlijkse meibedevaart naar de ba-
siliek in Dadizele. De eucharistie-
viering vindt plaats om 20 uur ge-
volgd door een rondgang in het Ro-
sarium waar de aanwezige kinde-

ren een vredesduif mogen loslaten.
Na afloop wordt iedereen verwacht
in het nabijgelegen zorgcentrum
voor een praatje en een hapje. Deel-
name is gratis. Inschrijven is niet
vereist. Meer info bij Dirk Decuype-
re, nationaal proost KLJ via 0486 30
0672ofdirk@klj.be

Meibedevaart

Lam Gods Paaskaars
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Nu de maand april halfweg is, zien
weveel fietsersopdeweg.
Een occasioneel zonnetje is daarbij
eenechteopsteker.
De fiets heeft al een lange geschiede-
nis. Uitgevonden in de 19de eeuw, is
de fiets in de vorige eeuw algemeen
goedgeworden.

Ruim 60 jaar geleden was het voor
velen, buiten het openbaar vervoer;
hettransportmiddel thuis.
Veel mensen gingen met de fiets
naar het werk. Zowel arbeiders, be-
dienden, leerkrachten, leerlingen
en zelfs de dorpspastoor, toen nog
in soutane, fietste naar de uiteinden
vanzijnparochie.
In elk dorp was er ook een fietsen-
hersteller, soms in bijberoep maar
tochbijnaaltijdbeschikbaar.

Voor veel mensen werd de wereld
groter. De afstand naar het werk
werd langer. Onregelmatige werk-
uren zorgden voor extra zorgen.
En ook regen, wind en koude maak-
ten dat koning auto, met zijn vele
voordelen de fiets verbande uit het
straatbeeld.

Soms zag je nog een eenzame fiet-
ser, maar het werden zonderlingen.
En ook al werd het fietskader lich-
ter, de banden smaller en kwamen
er enkele versnellingen bij, vlotte
snelheden werden er niet mee be-
reikt. Het werd een huzarenzaak
om langere afstanden dagelijks ge-
makkelijkteoverbruggen
De fietshersteller zocht een ander
vast inkomen en over de fiets werd
neerbuigendgesproken.

Enkele jaren terug kwam er een
herwaardering voor de fiets aange-
waaid. Niet als louter transportmid-
del, maar als vrije tijdsbesteding
kwam er een nieuw gamma fietsen
opdemarkt.
de fietsen werden beter, lichter,
met extra technische snufjes en ook
duurder.
Onze grote Vlaamse wielerhelden,
(denk aan een Eddy Merckx, Johan
Musseeuw en Freddy Maertens) op
deweg en ophet veld (denk aanErik
Devlaeminck, Sven Nys, Wout Van
Aert) sleurden veel sportievelingen
terugopdefiets .

De fiets is aan zijn heropstanding
begonnen.
Koersfietsen voor wielertoeristen,
bijna een kopie van, werden vlot
verkocht en geliefd door mannen
en vrouwen, die graag als ontspan-
ning in groep of alleen km 's draai-
den.

Fietswinkels, nu met een groot aan-
bod koersfietsen, mountainbikes
en vele benodigdheden versterkten
het gamma verkoopartikelen. Ook
de fietskledij werd hierbij belang-
rijk.
Nu bij het begin van de 21ste eeuw
zien we een nog grotere evolutie.
Fietshelmen, beschermkledij en
computer benodigdheden zijn bij-
komendeverkoopwaar.
En met de vele modellen elektrische
fietsen heeft de fietsverkoper, ge-
combineerd met herstellingen op-
nieuwzijnplaats inhetdorp.

In zijn beginperiode was de fiets
een wonder transportmiddel. Daar-
na werd hij gedegradeerd en thans
herleeft de interesse voor de fiets
opnieuw. De stads en sportieve
fiets, de elektrische fiets en alle
terreinfietsen zorgen dat de fiets
op vandaag een uitsluitende vrije
tijdsinvulling krijgt en zodoende
heel wat sportievelingen aantrekt
omdenatuurteverkennen.

Wanneer de nood het grootst is,
komdereddingdichterbij.
Op Goede Vrijdag leek alles hope-
loos. God verliest de zaak van de
mensen, maar op Pasen is Hij te-
rug!
Dan vieren we dat Hij het kwaad
van de mensen en de dood overwon
.
Hij blijft voelbaar in de liefde en
de openheid waarin christenen er
voor elkaar proberen te zijn. Aan
ons om die weg van dienstbaarheid
verdertezetten.di.André

Verleden, vandaag en de toekomst

FEDERATIE DAMME

&leven
KERK



zullen schitteren….

Wat maakt een bestuur gelukkig?

Ja, inderdaad als een activiteit ge-
slaagd is en de deelnemers enthou-
siast en dankbaar zijn er voor!

Niks dan blije gezichten (zie foto’s)
na onze 2 delige workshop Klap-
rozen maken in powertex. Specia-
le dank aan Ingrid Decock die ons
deze bijzondere techniek aanleerde.

Bij deze mooie groep, Vrouwen met
Vaart uit Damme en St.Rita, enkel
blije, contente maar vooral fiere da-
mes omwille van deze mooie gro-
te klaprozen op stengel die straks
onze tuinen zullen sieren!

Stuk voor stuk unieke bloemen,
kunst dus... Met een gelukkig
bestuur die dankbaar is voor
de vriendschap op deze avonden.
Komt er nog iets dergelijks?

Klaprozen

De 14-daagse stickerverkoop start op
donderdag 19 april om 15 uur en
loopt door tot
donderdag 3 mei. Het thema dit jaar
is: "Robbedoes en Kwabbernoot",
naar aanleiding van hun
80 jarig bestaan. Onze afdeling zal
de opbrengst besteden voor de aan-
koop van lesmateriaal, nodig bij de

sticker Rode Kruis (c)

cursus EHBO en Helper. Wij doen
lokaal huis aan huis verkoop: prijs
5 euro. Ook in enkel winkels op
het dorp zullen stickers te verkrij-
gen zijn. Tijdens de bloedinzame-
ling op vrijdag 20 april in "De Pol-
der" in Dudzele vanaf 17 uur tot 20
uur zal de sticker ook beschikbaar
zijn. Verdere verkooppunten zijn:
Sijsele dorp, aan de rode lichten,
Lissewege: krantenwinkel en Krui-
denierswinkel Pimpernel.

Wij zoeken nog enkele vrijwilli-
gers om stickers te verkopen, als-
ook personen die een functie in ons
bestuur willen vervullen. Wie zich
geroepen voelt, info bij Annie Pie-
ters 050 339 421 Wij rekenen op jul-
lie steun en alvast van harte dank!
Namens bestuur Rode Kruis Dud-
zele-Zeebrugge-Damme

RODE KRUIS DUDZELE-ZEEBRUGGE-DAMME

Stickerverkoop

Zaterdag 21 april
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Marcel
Debruyne en Rachel Vandaele,
alsook voor Fernand Bottelier,
echtgenoot van Georgette
Verschoote en overleden kleinzoon
Koen
18:00 Koorrepetitie Jeugd in De
Kring (einde 19.30 uur)
19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring
(einde 20.30 uur)

Zondag 22 april
Vierde Paaszondag B
Collecte Het Werk der Priesterroepingen
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor René De Baere,
Marguerithe Dombrecht en
overleden familie, alsook voor Marc
Decoene, echtgenoot van Martine
Vandecaveye en overleden familie
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Lucien Tilleman
en overleden familie,

alsook voor een overleden
echtgenoot en familie (T), alsook
voor een bijzonder intentie (L)
15:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Jelle Riemaecker, zoon van
Stefanie Supply en Jeroen
Riemaecker uit Oedelem
16:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Aude Ingelbrecht, dochter
van Ann-Sophie Coppin en Anthony
Ingelbrecht uit Moerkerke

Dinsdag 24 april
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de
kerk van Sint-Rita (einde 21.30 uur)

Woensdag 25 april
19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in
de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 26 april
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis

Zaterdag 28 april
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis, gedachtenismis voor
de overledenen sinds 1 februari;
Suzanne Cherlet, Bart Grammens,
Denise Bleyaert, Christine Claeys,
Roger De Baere, gezongen mis voor
Guillaume De Coussemaker en
Helena Caboor, alsook voor André
Sarazyn, echtgenoot van Evelina De
Meyere en dochter Gerda en
overleden familie, alsook voor Lucien
Braems, echtgenoot van Cecile Bonte
18:00 Koorrepetitie Jeugd in De
Kring (einde 19.30 uur)
19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring
(einde 20.30 uur)

Zondag 29 april
Vijfde Paaszondag B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis, gedachtenismis voor
de overledenen sinds 1 februari;
Solange Leyn, Erik De Pover, Aimé
Tilleman, Martial Deudon de le
Vielleuze, Stefaan Jacxsens, André
Gryson, Thierry Van Wassenhove,
Agnès Van Nieuwenhuyse, gezongen
mis voor Guido Cocquyt en Monique
De Leyn, Aimé Cocquyt, echtgenoot
van Ester Snauwaert, overleden
ouders, grootouders en familie,
alsook voor het 25 jaar bestaan van de
Sint-Michielsbeweging en voor de
overleden stichter priester Noël
Bonte
16:30 Sijsele Sint-Martinus: Doop van
Victor Versyck, zoon van Evelien
Devisch en Frederick Versyck uit
Sijsele

WEEKAGENDA

Kvlv kookt met het witte goud
:

Inderdaad asperges worden wel
eens het witte goud genoemd en te-
recht want ze zitten boordevol vita-
mines & mineralen en bevatten bo-
vendien weinig calorieën.

Dus, waarom zou je deze heerlijk-
heden eens niet serveren in deze
paasperiode ?

Te meer de lente is hét seizoen bij
uitstek hiervoor !
Vandaar dat onze afdeling met deze
veelzijdige groente aan de slag wilt.

Deze 2e kookdemo gaat door
op maandag 23 april as om
19u00 .

Wil je komen kijken, luisteren &
proeven kom dan gerust af naar ’t
Schuurtje EN bij ons is
IEDEREEN welkom !

Damme

Huyze Den Hoorn
Op donderdag 26 april is er de
jaarlijkse najaarsmodeshow van de
firma "Dimoda " in Huyze Den
Hoorn dit vanaf 14 uur tot 16.30
uur. Iedereen is van harte welkom.

Missiewerking Sijsele
Dringend gevraagd voor de mis-
siewerking schone breiwol lichte
kleuren, ook resten breiwol zijn
welkom.We maken dekentjes en
vestjes. Alles is welkom en heel veel
dank aan de breisters. Je kunt alles
bezorgen bij Lieve Verniest, Dorps-
straat 114.
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Zaterdag 14 april was het dan zover.
Rond 9 uur vertrokken Stephan en
Lut (Vivenkapelle), vanuit Hoeke
voor een fiets en bedevaartstocht
richting Santiago de Compostella.

De weersvoorspellingen zijn de
eerste dagen gunstig, maar het
wordt toch een hele karwei. Ze ho-
pen binnen een maand aan te ko-
men, vandaar dat ze op de startdag
al 110 km plannen. Bij hen is dit idee
niet nieuw en al vorig jaar grepen
beide fervente fietsers mening kans
om goed getraind en met voldoen-
de kilometers in de benen dit jaar te
vertrekken.

Binnen Damme is de parochie Hoe-
ke, toegewijd aan Sint-Jacob de per-
fecte startplaats. Een wegwijze in-
formeert je er zelf over de afstand en
derichting.

Na een zegengebed in de kerk en
de eerste stempel in het bedevaarts-
boekje waren ze er klaar voor. Fami-
lieleden en vrienden kwamen speci-
aal naar Hoeke, omhen uit te zwaai-
en.

Op de foto zie je het koppel met
dochter Marie die de eerste dag mee
fietst.

Onze geloofsgemeenschap wenst
hen alvast een goede tocht onder-
weg met een behouden aankomst in
Compostella.

HOEKE

Met de fiets naar Compostella
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Vormelingen groep Moerkerke

Op donderdag 5 april trokken we naar het Karmelklooster in Brugge voor een dag vol afwisseling. In de voormiddag een film met deskundige begeleiding, daarna een zoektocht in de mooie tuin. Om
12 uur was er de eucharistie in de kerk van de paters. Na de picknick een creatieve verwerking van de film. Dan werd de groep gesplitst voor enerzijds een rondleiding in het klooster en anderzijds een
verzoeningsmoment en uitleg over de meter/peter uitnodigingskaart...
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Veel mensen zijn trouwe kijkers
van soap series zoals Thuis of Fami-
lie. Veel belangrijke en herkenba-
re situaties worden in de verhaallij-
nen als dagdagelijkse gebeurtenis-
seninbeeldgebracht.

Nieuwe vormen van samenleven,
gegrepen uit de dagelijkse realiteit
van het leven komen kort aan bod.
In versneld tempo beleven de per-
sonages het dagelijkse leven. Daar-
door ontbreekt de tijd omdieper een
karakter van een personage in beeld
tebrengen.

Die oppervlakkigheid is ook voel-
baar in onze contacten met ande-
re mensen. Veel communicatie ge-

één gezicht, een vat vol emoties

beurt digitaal en 'tweets' vormen
een onderdeel van communiceren.
een korte en krachtige zin, samen-
gevat in enkele woorden geven weer
hoe men zich voelt of een feit er-
vaart.

Maar ook een persoonlijk contact,
verloopt niet altijd oprecht. Op de
vraag "Oe ist" zeggen weinig men-
senhoezijzichechtvoelen.

Heel dikwijls wordt het antwoord
zelf ontweken en verwezen naar
twee zinnen. We hebben "niet veel
tijd" en "we hebben nieuws, maar
het is van horen zeggen". Te ge-
makkelijk vergeten we uit het oog,
dat ieder mens een verhaal is en

heeft.

Pas als de emoties bij persoon-
lijk contact extreem zijn komen we
plots met de voeten op de grond.
Elke mens heeft een verhaal dat het
lezen waard is, maar zoals je een
boek niet in één dag kunt uitlezen,
hebben we tijd nodig om mensen
aan de binnenkant van hun per-
soonlijkheid te leren, kennen, te le-
renbegrijpen.

Je kan de virtuele wereld niet
meer wegdenken. Onze samenle-
ving vraagt met aandrang een kor-
te manier van communiceren. Het
wordt een moeilijke evenwichtsoe-
feningomjegevoelensteuiten.

Het is vandaag zoveel gemakkelij-
ker om in de virtuele wereld van de
sociale media boodschappen uit te
sturen. En boodschappen worden
er gestuurd, van bemoedigende tot
heel banale tot zelfs haatdragende.
Ze worden gestuurd in die kostba-
ren en weinige tijd die we - zoge-
zegd - hebben. Doch onze ontmoe-
tingen worden er soms alleen maar
armerdoor.

Heel vaak denken we al te vlug die
andere te kennen. Al vlug denken
we een besluit voor hen. Uit die ge-
dachte schattenwede anderwel niet
naar zijn of haar volle waarde. Pas
als er tijd vrij gemaakt wordt om
te luisteren en te praten met elkaar,
ontdekken we wellicht dat die ande-
re zoveel meer betekent. In dergelij-
ke ontmoetingen ontdek je als het
ware de sleutel van de binnendeur
bijdeandere.

Zo mag je binnenkomen in de we-
reld van het hart van je medemens.
Voor die mooie momenten mag je
echtdankbaarzijn!

Dit doet me denken aan een item
in het Focus journaal enkele weken
geleden. Toen tijdens een straatfes-
tival in Ieper op de markt, twee
koorden gespannen waren tussen
de twee torens. Eén waar de koord-
dansers hun kunnen toonden en
één waarbij ze bij mogelijk vallen
aan vast geklonken waren. Koord-
dansers proberen een evenwicht te
zoeken, zich te balanceren om zo
opdiefijnekoordtestappen.

Ook ons leven heeft iets met een
goed evenwicht zoeken. De extra
koorden, als veiligheid voor de
koorddanser zijn onze woorden,
niet om ons aan elkaar vast te bin-
den, maar om ons met de andere te
"ver"binden en te groeien in ver-
trouwennaarelkaar.

Bemoedigende woorden bevatten
een positieve boodschap, dat stimu-
lerend werkt. Dat de andere vleugels
geeft.

Sommige mensen gaan het mis-
schien niet met zoveel woorden
zeggen, doch ze tonen het geluk-
kig nog met heel hun manier van
zijn, dat dankbaarheid onmisbaar
is om gelukkig te kunnen zijn.
In onze drukke en drukdoende sa-
menleving vergeten we het zo vaak
wat tijd te nemen om gewoon te
danken.

Dankbaar zijn tegenover de Heer
om elke nieuwe dag, om het leven
en de liefde die we mogen delen. Stil
danken voor de vriendschap die le-
venskrachtgeeft.

Danken om de ontmoetingen tus-
sen mensen, om het samen mogen
delen van lief en leed. Een woord
van dank, een glimlach, een bemoe-
digend woord is als een koord dat
mensen samen "ver"bindt en doet
groeien. Het maakt de gever en de
ontvangergelukkig.

(diaken André)

Ieder mens heeft een verhaal

De maand mei is naast de aandacht
voor de eerste communievieringen,
Moederdag, noveen tot de H. Rita
(van 13 tot 22 mei, met elke avond
om 18.30 uur een eucharistievie-
ring), vruchten der aarde op maan-
dag en dinsdag, feest Ons Heer He-
melvaart, vormsel vieringen en het

feest van Pinksteren ook nog al-
tijd Mariamaand. Een gebedsmo-
ment, we bidden samen de rozen-
krans waar iedereen bij kan aanslui-
ten, wordt voorzien op woensdag
2 mei om 19 uur aan de Altenaka-
pel, langs de Weststraat. Voor de bu-
ren is dit geen probleem, maar door

de wegenwerken kan je 's avonds
wellicht langs beide zijden van de
Weststraat er geraken. Bij twijfel is
de Brieversweg met aansluitend de
Altenaweg een goed alternatief. Een
Mariawake aan de Hekhoekkapel in
Sijsele op woensdag 30 mei om 19
uur sluit de Mariamaand waardig

af. Elk kan in de meimaand ook zelf
even vertoeven aan één van de vele
kapelletjes in de federatie Damme.
Een stil gebed vanuit het hart, is
een kostbare schat voor elke mens.

Meimaand, Mariamaand

FEDERATIE DAMME
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Zaterdag 28 april
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis, gedachtenismis voor
de overledenen sinds 1 februari;
Suzanne Cherlet, Bart Grammens,
Denise Bleyaert, Christine Claeys,
Roger De Baere, gezongen mis voor
Guillaume De Coussemaker en
Helena Caboor, alsook voor André
Sarazyn, echtgenoot van Evelina De
Meyere en dochter Gerda en
overleden familie, alsook voor Lucien
Braems, echtgenoot van Cecile Bonte
18:00 Koorrepetitie Jeugd in De
Kring (einde 19.30 uur)
19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring
(einde 20.30 uur)

Zondag 29 april
Vijfde Paaszondag B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Achiel Van
Nevel, echtgenoot van Agnes De
Bruyckere en overleden familie
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis, gedachtenismis voor
de overledenen sinds 1 februari;
Solange Leyn, Erik De

Pover, Aimé Tilleman, Martial
Deudon de le Vielleuze, Stefaan
Jacxsens, André Gryson, Thierry Van
Wassenhove, Agnès Van
Nieuwenhuyse, gezongen mis voor
Guido Cocquyt en Monique De Leyn,
Aimé Cocquyt, echtgenoot van Ester
Snauwaert, overleden ouders,
grootouders en familie, alsook voor
het 25 jaar bestaan van de Sint-
Michielsbeweging en voor de
overleden stichter priester Noël
Bonte
16:30 Sijsele Sint-Martinus: Doop van
Victor Versyck, zoon van Evelien
Devisch en Frederick Versyck uit
Sijsele

Dinsdag 1 mei
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Marie-Rosemay
Isabelle en voor Remi en Jozef
Gailliaert
19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de
kerk van Sint-Rita (einde 21.30 uur)

Woensdag 2 mei
19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in
de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 3 mei
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor overleden ouders
en familie
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis

Zaterdag 5 mei
14:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Lucas Inslegers, zoon van
Annemie Verlinde en Hans Inslegers
uit Eeklo
15:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Margaux Buylaert, dochter van
Tine Taelman en Hendrik Buylaert
uit Sijsele
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Gabriël
Spenninck, echtgenoot van Rita De
Naeghel, voor overleden ouders en
voor Magda en Germain, alsook voor
Prudent Willems, Marcella Lameire
en overleden familie, alsook voor
overleden ouders en overleden
familie (H.I.-A.H.)
18:00 Koorrepetitie Jeugd in De
Kring (einde 19.30 uur)
19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring
(einde 20.30 uur)

Zondag 6 mei
Zesde Paaszondag B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Albert Blomme,
Julia Van Poucke en overleden
familie, alsook voor Henri Labat en
Leonie Sarazyn en kinderen Lucien
en Julia en kleinzoon Lucien
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Eerste Communie voor de
kinderen van de Vrije basisschool
Moerkerke (afdelingen Moerkerke
en Moerkerke St.-Rita)
13:30 Sijsele Sint-Martinus:
Vormselcatechese (einde 17 uur)

WEEKAGENDA

Twee maanden terug nam de ge-
loofsgemeenschap afscheid van Su-
zanne Cherlet. De gedachtenismis
is nu zaterdag 28 april in de kerk
van Sijsele, waarin we haar en de
andere overledenen, van wie we in
de maanden februari en maart in
deze kerk afscheid genomen heb-
ben, gedenken.

Dit geeft extra kansen aan Ro-
main Verniest en priester Christop-
he Thienpont om dankbaar enke-
le gedachten neer te schrijven. Op
bijgaande foto, genomen in de kerk
van Damme, zien we haar dienst-
baar in de liturgie, samen met pas-
toor emeritus Christophe. Een ver-
trouwd beeld dat bij velen voor al-
tijd in het geheugen blijft.

Suzanne Cherlet was een van die
vele goede mensen die altijd klaar
staan om ergens een handje toe te
steken.

Zij deed de boodschappen voor wie
zelf niet meer kon. Ze zette de vuil-
niszakken buiten aan de deur. Ze
haalde de geneesmiddelen bij de
apotheker, Hielp zieken in hun bed
en vroeg hen wanneer ze daarmee
klaar was of ze nog iets kon doen.

En als het nodig was dan voerde ze
wel eens iemand die niet meer de
baan op kon naar een winkel om een
nieuw kleedje, een nieuwe truitje of
een nieuwe warme mantel te kopen.

Niets was te veel gevraagd. En wie
hulp nodig had kon op haar
rekenen. Ze schikte zich naar ieders
wens zo goed als ze maar kon.

Zo liet ze het werk thuis gewoon
wachten, om iedereen op zijn tijd
hulp te bieden. Zichzelf spaarde ze
niet. En voelde ze zich niet al te be-
st, dan ging ze niet meteen naar de
dokter. Het zou wel beteren zei ze
dan.

Maar die keer liep het mis. De hulp
kwam te laat. Ze had zo graag nog
velen uit de nood geholpen. Maar
al bij al was haar leven hier dan
toch een grote dienst aan velen. Niet
alleen hier in Sijsele maar ook in
Vivenkapelle, Moerkerke en verder
nog in Koekelare.

Al in haar jeugd was ze in Vivenka-
pelle leidster van de meisjes en leid-
de daar ook nog een meisjes koor. Ze
deed haar best en zo zong ook ieder-
een mee. Ook op de boerderij thuis
deed ze ruim haar deel. Er werd op
haar gerekend. En daarin kwam ze
niet te kort. Ten dienste staan dat
was haar leven.

Zo was het ook niet te verwonde-
ren dat ze door pastoor Van Vooren
werd aangesproken om zijn huis-

houdster te worden. Die opdracht
lag haar goed. Ze wist wat dit in-
hield. Ze had al eerder bij de vo-
rige pastoor dienst gedaan. En dit
was daar ook meegevallen. En toen
pastoor Van Vooren benoemd werd
tot pastoor in Koekelare ging ze ook
mee.

Zo leerde ze al vlug met de auto te
rijden om elke week naar Sijsele te
komen, om haar moeder de nodige
zorgen te geven. Een opdracht die
ze al eerder op zich had genomen
en ook met trouwe liefde verder vol-
bracht.

En toen pastoor Van Vooren stierf
kwam ze terug naar Sijsele om ver-
der voor moeder te kunnen zorgen.

Meteen ging ze aan het werk in
Sijsele voor het onderhoud van de
kerk, net toen die opnieuw werd ge-
schilderd. Haar inzet was niet tegen
te houden. De kerk werd voor haar
van binnen en van buiten een kost-
bare parel die altijd de beste zorgen
kreeg.

Ze deed haar werk met hart en ziel
en zo werd ze "Suzanne van de
kerk."

Ze hield ook van de mensen. En elke
organisatie die wat hulp nodig had
kon op haar hulp rekenen. Zo dik-
wijls was zij de eerste en de laatste
die kerk en de parochiezaal verliet.
Pas als alles op orde was, kon zij
naar huis…

En was er iets te doen, in de kerk, in
de Kring of in de pastorie, je mocht
er zeker van zijn, dat alles geregeld
was. De laatste vuiltjes waren weg.
Suzanne zorgde daarvoor.

Elkeen was welkom. Niets was te
veel voor haar gevraagd Zo hoor ik
nog zovelen zeggen:

"Suzanne heeft er weer haar werk
van gemaakt." Maar bovenal: Ze
deed het ”ter ere Gods”.

SIJSELE

In memoriam Suzanne Cherlet
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Het is al een heel oude traditie dat
het Heilig Kruis van Damme mee-
gedragen wordt in de Heilig Bloed-
processie, begeleid door een groep
enthousiaste zangers die het lied

“o kruisbeeld door vissers ontdekt
aan het strand, ter kerke van
damme gebracht als een pand…”

aanheffen als “ode“ aan dit Heilig
Kruis… Wil je dit jaar – de proces-
sie gaat uit op donderdag 10 mei om
14.30 uur - ook deel uitmaken van
deze vriendengroep… We hebben
momenteel nog een 4-tal plaatsen
vrij om het koor te vervoegen… een
beetje kunnen zingen is wel ver-
eist! Uw deelname wordt passend

beloond. Heb je interesse, laat dan
vlug iets weten, stuur een mail-
tje naar de groepsverantwoordelij-
ke Hans De Vlieger (mail hans.de-
vlieger@c3a.be), dan krijg je alle no-
dige inlichtingen…

BLOEDPROCESSIE

Ontmoetingsavond vrijwilligers
Op woensdag 18 april kwamen heel wat vrijwilligers uit onze federatie bijeen in zaal De Rozen in Sint-Rita.
Het werd een fijne avond vol dankbaarheid en ontmoetingen...

3FEDERATIE DAMME

KERKELIJKE UITVAART
Geborgen in Gods liefde
Bram Vancompernolle, 36j,
echtgenoot van Katrien Devisch uit
de Molenstraat in Sijsele

Huyze Den Hoorn
Op donderdag 26 april is er de
jaarlijkse najaarsmodeshow van de
firma "Dimoda " in Huyze Den
Hoorn dit vanaf 14 uur tot 16.30
uur. Iedereen is van harte welkom.

Op maandag 7 mei om 20 uur
is iedereen van harte welkom op
de hoeve van de familie Mouton,
Doornstraat 25, om deel te nemen
aan de viering voor de vruchten
der aarde, voorgegaan door pries-
ter Pradip en opgeluisterd door het
plaatselijk koor. Na de viering is er
gelegenheid voor een hapje en een
drankje aan democratische prijzen.
De leden van de landelijke gilde ho-
pen u te mogen verwelkomen.

Op dinsdag 8 mei om 20 uur is ie-
dereen van harte welkom op de hoe-
ve van de familie Maenhout, Dam-
weg 34, om deel te nemen aan de
viering viering voor de vruchten
der aarde, voorgegaan door pries-
ter Pradip en opgeluisterd door het
koor DaMoRi. Na de viering is er
gelegenheid voor een hapje en een
drankje aan democratische prijzen.
De leden KVLV en van de landelijke
gilden hopen u te mogen verwelko-
men.

LANDELIJKE GILDE

Vruchten der aarde
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Gedoopt aan de bron van het leven

Op zaterdag 14 april in Sijsele: Alicya en Jayden Moens, pleegkinderen van Alexandra Fack uit Sijsele Op zondag 15 april in Moerkerke: Tuur De Coster, zoon van Maaike Meyvaert en Matthieu De Coster uit Sijsele

Op zondag 15 april in Moerkerke: Victor Vlaminck, zoon van Annelies Huyvaert en Dimitri Vlaminck uit
Assebroek

Op zondag 22 april in Sijsele: Jelle Riemaecker, zoon van Stefanie Supply en Jeroen Riemaecker uit Oedelem

Projectieschermen in de kerk van Moerkerke
Sinds kort is het altaarpodium terug vrij en is het hoofdaltaar terug zichtbaar. De oplossing en het gebruik van twee schermen wordt gewaardeerd...
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Meimaand is ook "eerste commu-
nie" maand. De eerste zondag van
mei en op het hoogfeest van Ons
Heer Hemelvaart donderdag 10 mei
is het zover. Opnieuw zullen heel
wat leerlingen uit het eerste leerjaar
voor de eerste maal de communie
ontvangen. Voor sommige ouders
en grootouders wordt dit een emo-
tioneledag.

Lange tijd vooraf wordt de inhoud
van kleerkast gewikt en gewogen.
Het resultaat is eigenlijk bekend.
Nieuwe kleren zijn nodig voor die
bijzondere dag. Ook de kledingza-
ken weten dit en al vanaf decem-
ber worden de eerste nieuwe trends
verspreid, met de bemerking dat de
voorraad beperkt is. Dus haast men
zich naar de winkel, voor de ze-
venjarige niet gemakkelijk. Er is zo-
veel moois voorhanden en het ge-
beurt wel meer dat ouders en kind,
om tal van redenen, niet op dezelf-
de golflengte zitten. Ook hier is wat
tactisch overleg nodig en kan men
deze opdracht piekfijn uitgedost af-
sluiten. Niet alleen de kandidaat eer-
ste communicant, maar ook mama,
papa, broers en zussen willen er bij-
zonder mooi bij zijn. Ook de voor-
bereidingen voor het aansluitend
feest vragen tijd en voorbereiding.

In het eerste leerjaar wordt de aan-
dacht voor deze grote dag,door de
leerkracht (waarvoor dank!) lang-
zaam maar met standvastigheid op-
gebouwd. Samen een kruisteken
maken, samen het Onze Vader leren
bidden. Samen de woorden wat pro-
beren te begrijpen, het is een hele
uitdaging. Daar waar in het gezin,
meestal via de mama, hier bij stil ge-
staan wordt, krijgt dit gebed voor
het kind eenmeerwaarde.Ook liede-
ren worden aangeleerd en naarma-
te de dag nadert ook de wijze waar-
op men vooreerst de geconsacreerde
hostie, met de woorden "Lichaam
vanChristus"ontvangt.

Maarerismeer...

Door het doopsel is iedere mens,
kind en volwassene opgenomen in
de geloofsgemeenschap in de naam
van de Vader, de Zoon en de Heili-
ge Geest. En in elke eucharistie vie-
ren we dankbaar telkens opnieuw
dat God ons nabij is en blijft in Zijn
Woord, in de tekenen van brood en
wijn en in de gemeenschap waar wij
thuismogenkomen.

Een eerste communieviering als be-
voorrechte getuige meemaken no-
digt ons uit om zelf te beseffen
dat we in elke eucharistie opnieuw
worden uitgenodigd, zoals die eer-
ste keer, om "ja" te zeggen op de
roepstemvandeHeer.

Aan kinderen wordt terecht gezegd,
soms zelfs in een lied aangeleerd,
dat Jezus hun vriend wil zijn en dat
zij, als teken daarvan, mogen aan-
schuiven aan de tafel en deelgenoot
worden (denk aan het woord com-
municeren)aanZijnleven.

Die uitnodiging is niet eenmalig
en enkel bestemd voor deze kinde-
ren. Als wij zelf proberen hier bij
stil te staan en in zijn juiste con-
text plaatsen, geldt dit ook voor ons.
Elke keer dat we eucharistie vieren,
kunnen we de Heer in de commu-
nie ontmoeten. Dit beseffen, nodigt
ons uit om stijlvol en met de nodi-
ge eerbied te communie te komen.
In onze tijd is duidelijk zichtbaar
of dit eerder oppervlakkig gebeurt
of niet. Beslist een werkpunt voor
sommigen. Groeien in geloof en

proberen jezelf bij te sturen is nooit
af. Door thuis te komen in een ge-
meenschap, waar je deelgenoot van
kan en mag zijn, voel je jezelf groei-
enommee te leven,mee aanwezig te
zijn, mee je schouders te plaatsen.

DiakenAndré

Puur en soms zelfs ontroerend

FEDERATIE DAMME
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Zaterdag 5 mei
14:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

van Lucas Inslegers, zoon van

Annemie Verlinde en Hans Inslegers

uit Eeklo

15:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

van Margaux Buylaert, dochter van

Tine Taelman en Hendrik Buylaert

uit Sijsele

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Gabriël

Spenninck, echtgenoot van Rita De

Naeghel, voor overleden ouders en

voor Magda en Germain, alsook voor

Prudent Willems, Marcella Lameire

en overleden familie, alsook voor

overleden ouders en overleden

familie (H.I.-A.H.)

18:00 Koorrepetitie Jeugd in De

Kring (einde 19.30 uur)

19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring

(einde 20.30 uur)

Zondag 6 mei
Zesde Paaszondag B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Albert Blomme,

Julia Van Poucke en overleden

familie, alsook voor Henri Labat en

Leonie Sarazyn en kinderen Lucien

en Julia en

kleinzoon Lucien

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Eerste Communie voor de

kinderen van de Vrije basisschool

Moerkerke (afdelingen Moerkerke

en Moerkerke St.-Rita)

13:30 Sijsele Sint-Martinus:

Vormselcatechese (einde 17 uur)

Maandag 7 mei
20:00 Viering vruchten der aarde

(hoeve Mouton, Doornstraat 25),

viering opgeluisterd door het Sint-

Martinuskoor

Dinsdag 8 mei
09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Raymond

Vlaminck, Margaretha Van Hulle en

schoonzoon Jozef

20:00 Viering vruchten der aarde

(hoeve Maenhout, Damweg 34),

viering opgeluisterd door het koor

DaMoRi

Woensdag 9 mei
17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 10 mei
Hoogfeest Hemelvaart van de Heer
09:30 Sijsele Sint-Martinus: Eerste
Communie voor de kinderen uit de

Vrije basisschool Sijsele en de

kinderen uit de Stedelijke

basisschool Damme (afdelingen

Sijsele en Damme)

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Eerste Communie voor de

kinderen uit de Vrije basisschool

Moerkerke, afdeling Lapscheure

11:00 Vivenkapelle O.L.Vrouw

Geboorte: Eerste Communie voor

de kinderen uit het Onze Lieve

Vrouw College Vivenkapelle

13:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Jerome Vandamme, zoon

van Kim Janssens en Philip

Vandamme uit Lapscheure

Zaterdag 12 mei
15:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

van Jules Van Lerberge, zoon van

Carol Cuyvers en Guy Van Lerberge

uit Gent

15:00 Hoeke Sint-Jacobus-de-

Meerdere: Huwelijk van Melody De

Braey en Harold Indekeu

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

18:00 Koorrepetitie Jeugd in de kerk

19:00 Sijsele Sint-Martinus:

Jeugdviering, opgeluisterd door het

Mégàjeugdkoor, viering waarin de

vormselkandidaten hun

vormselkruisje krijgen

Zondag 13 mei
Zevende Paaszondag B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Hector Janssens

en Madeleine Van Massenhove en

schoonzoon Edgard Verhelst, alsook

voor Marinus Koopman (sterfdag),

echtgenote Maria Cocquyt en

overleden kleindochters Marijke en

Ann De Groote, alsook voor

Boudewijn Martens

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Elian Defoort, zoon van

Kim Allemeersch en Roy Defoort uit

Middelburg

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis noveen heilige Rita

WEEKAGENDA

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van

het decreet van 7 mei 2004 betref-

fende de materiële organisatie en

werking van de erkende eredien-

sten, wordt aan alle belangstellen-

den meegedeeld dat er 1 vacatu-

re is binnen de kerkraad van de

kerkfabriek H. Drievuldigheid en

Sint-Christianus te Lapscheure (ge-

meente Damme). Enkel de perso-

nen die beantwoorden aan de hier-

na volgende voorwaarden, komen

in aanmerking om lid te zijn van de

kerkraad: 1° rooms-katholiek zijn;

2° de volle leeftijd van 18 jaar heb-

ben bereikt op het ogenblik van de

verkiezing; 3° in de bevolkingsre-

gisters ingeschreven zijn van de

gemeente of van een van de ge-

meenten van de gebiedsomschrij-

ving van de parochie. Uitsluitend

schriftelijke kandidaturen komen

in aanmerking. Zij moeten vóór 31
mei 2018 ingediend zijn bij: Kerk-

fabriek H. Drievuldigheid en Sint-

Christianus ter attentie van Pas-

toor Pradip Smagge, Vissersstraat

56, 8340 Moerkerke. De datum van

versturen van de email of de da-

tum van ondertekening voor ont-

vangst geldt hierbij. Kandidaturen

dienen vergezeld te zijn van een ko-

pie van de identiteitskaart (voor- en

achterzijde of zo het om een elek-

tronische identiteitskaart gaat, een

afdruk ervan met adresgegevens),

dit met het oog op de controle van

de voorwaarden 2° en 3°. Na 31 mei

2018 zullen de naam, voornaam en

volledig adres van de kandidaten

bekendgemaakt worden door uit-

hanging in het berichtenkastje aan

de parochiekerk. Opgemaakt op 25

april 2018 te Lapscheure. Pastoor

Pradip Smagge, door de bisschop

aangestelde verantwoordelijke van

de parochie H. Drievuldigheid en

Sint-Christianus te Lapscheure (ge-

meente Damme).

Oproep
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Omgekeerde Kerst
Met Kerstmis vierden we hoe het
Woord van God vlees en bloed
werd in het mensenkind Jezus. Het
Woord daalde neer en kreeg han-
den en voeten in een mens tast-
baar nabij. Maar met Hemelvaart
vieren we hoe diezelfde mens ons
ontstijgt, hoe Hij verdwijnt in de
woorden van getuigenissen en blij-
de boodschappen. Het mensenkind
van vlees en bloed wordt terug
Woord en gaat op in de hemel en
gaataleeuwendewerelddoor.

Hemelwaarts
Hij werd ten hemel opgenomen. Je-
zus, die kwam van al zo hoge, die
uit God zelf is geboren, keert te-
rug naar zijn Vader. Vreemd, wat
moet je je daar bij voorstellen, zo’n
hemelvaart moet wel iets spectacu-
lairs geweest zijn. Logisch is het
wel: Jezus kwam uit de hemel en
gaat terug naar de hemel. De leer-
lingen waren er getuige van hoe
Hij uit hun midden verdween en
ten hemel werd opgenomen. Van
het kerngebeuren van ons geloof:
de verrijzenis van Jezus zijn er
geen getuigen, maar wel waren er
verschillende verschijningen en de

hemelvaart van Jezus, daar waren
telkensheelveelmensenbij.

Getuigenissen
Ons geloof steunt op deze getuige-
nissen, al hebben we het er niet al-
tijd gemakkelijk mee. Jezus’ hemel-
vaart wil ons duidelijk maken dat
wij zijn werk moeten voortdoen. De
apostelen hebben dit goed begrepen
en zijn Jezus gaan verkondigen. Je-
zus’ hemelvaart maakt ons duide-
lijk dat Hij weg is, dat wij in zijn
Geest en met zijn Geest Hem nabij
brengen daar waar wij het evangelie
indepraktijkzichtbaarmaken.

Aanwezig, afwezig
Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat
ons nooit alleen. Hij is met ons,
wie of waar we ook zijn. Dit heb-
ben de apostelen aan den lijve on-
dervonden. Hun Heer en Meester
was wel opgenomen in die hoge he-
mel, maar ze wisten Hem zo dicht-
bij. Waar ze samenkwamen om te
bidden voelden ze zijn aanwezig-
heid, waar ze het brood braken was
Hij lichamelijk in hun midden. In
zijn kracht genazen ze zieken, de-
den wonderen en veroverden de we-
reld met het woord van liefde, met

hetwoordvanGodzelf.

Geestkracht
Dat gevoel van Jezus’ nabijheid is
nooit weggevallen. O, er zijn pe-
rioden geweest in de geschiedenis
dat christenen niet meer zo vurig
leefden, of zijn afgedwaald van het
evangelie. Maar telkens weer ston-
den er profeten op, of noem ze ei-
genzinnigen, die het vuur weer
aanstaken en zo Jezus weer voelbaar
nabij brachten. Jezus liet ons niet
verweesd achter. Wij hoeven niet
met ledeogendehemel af te speuren
of er al iets te zien is van zijn weder-
komst. Jezus heeft ons zijn Geest
gegeven, zijn vuur brandt in ons
hart als wij geloven en vertrouwen
dat er iets te doen valt met deze we-

reld, onze aarde. De bijbel geeft veel
namen voor de heilige Geest, zoals
de Geest van wijsheid, van macht,
van kennis en verstand. Eén van de
namen die Jezus vaak gebruikt, is de
Geestvandewaarheid.

De Geest als trooster en helper
In het Grieks staat hier het woord
‘parakletos’, wat betekent: iemand
die langs komt, die bij je is en
met je meeloopt, de last voor je
draagt, waarachtig, in alle eerlijk-
heid. Want de Geest is de waarheid,
in de heilige Geest is er geen leu-
gen. Enkel zo’n geest kan ons voor-
uit helpen, waarachtig vertroosten.
Jezus laat zijn leerlingen niet in
de steek door zijn hemelvaart, maar
maakt opening en nieuwe toekomst
mogelijk door de Helper, de Troos-
ter te sturen. De Geest als een gees-
telijke bijstand. Bijstand, ja letter-
lijk, iemand die aan je zijde geroe-
pen wordt, een advocaat, hij verde-
digt, staat bij, troost en sterkt je…
Kunnen wij als hedendaagse chris-
tenen, net als die eerste leerlingen,
ookbij elkaaropademkomenomzo
kracht te vinden om door te gaan, te
dragen wat moet gedragen, te doen
watmoetgedaan.

Vol hoop
Onze wereld is goed, want God
heeft ze gemaakt. Dat mogen wij
als christenen nooit vergeten. Wij
kunnen geen doemdenkers zijn als
wij geloven in de kracht van de
liefde. Wij kunnen niet zeggen dat
de wereld slecht is, want dan doen
we onrecht aan God en aan de na-
tuur en aan de zovele mensen van

goede wil. Wij staan vol hoop in
deze wereld. We staan sterk met de
woorden van Jezus. Heel het evan-
gelie is de handleiding voor ons le-
ven. Jezus zegt ons daarin: dat we
niet bang moeten zijn, dat we ie-
dereen moeten graag zien, dat we
moeten blij zijn met al wat er is,
dat we mogen genieten van het le-
ven, dat we geborgen zijn in Gods
hand. Al deze woorden maken deel
uit van ons leven op aarde. De woor-
den uit het evangelie spreken even-
goed over de hemel. Jezus zegt ons
daarin: dat wanneer alle mensen el-
kaar echt zouden graag zien de he-
mel in ons midden komt. Dat wan-
neer wij doen zoals Jezus het Rijk
Godsnietverafmeeris.

Onbevreesd
Laten we niet bang zijn om over Je-
zus te spreken. Laten we niet bang
zijn Jezus te tonen aan anderen in
al wat wij doen. Niet staren naar de
hemel,maar zien dat de aarde vol zit
van die hemel. Jezus is ons steeds
nabij, laten we dan in liefde en ge-
loof zo leven dat de wereld ooit eens
hemelswordtvooriedereen.

priester Pradip Smagge, pastoor federatie
Damme (deze tekst verschijnt in alle edi-
tiesvanhetdecanaatBrugge)

Hemelvaart
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Vormselcatechese onder een stralende zon

Zaterdag 12 mei
15:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Jules Van Lerberge, zoon van
Carol Cuyvers en Guy Van Lerberge
uit Gent
15:00 Hoeke Sint-Jacobus-de-
Meerdere: Huwelijk van Melody De
Braey en Harold Indekeu
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
18:00 Koorrepetitie Jeugd in de kerk
19:00 Sijsele Sint-Martinus:
Jeugdviering, opgeluisterd door het
Mégàjeugdkoor, viering waarin de
vormselkandidaten hun
vormselkruisje krijgen

Zondag 13 mei
Zevende Paaszondag B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Marcel
Blanckaert, echtgenoot van Mariette
Cherlet en overleden familie
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Hector Janssens
en Madeleine Van Massenhove en
schoonzoon Edgard Verhelst, alsook
voor

Marinus Koopman (sterfdag),
echtgenote Maria Cocquyt en
overleden kleindochters Marijke en
Ann De Groote, alsook voor
Boudewijn Martens, alsook uit
dankbaarheid
11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Elian Defoort, zoon van
Kim Allemeersch en Roy Defoort uit
Middelburg
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis noveen heilige Rita

Maandag 14 mei
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis noveen heilige Rita
20:00 Sijsele: Ouderavond
vormselcatechese in De Kring

Dinsdag 15 mei
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis ter ere van O.L.Vrouw
uit dank (S.V.)
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis noveen heilige Rita
19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de
kerk van Sint-Rita (einde 21.30 uur)
20:00 Geloofsavond in parochiezaal
De Kring

Woensdag 16 mei
14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Maurice en Loïc Heyze,
tweelingzonen van Jessica Landuyt
en Thomas Heyze uit Damme
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis noveen heilige Rita
19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in
de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 17 mei
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor overleden ouders
en familie
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis noveen heilige Rita,
gezongen mis voor Andreas Gentier
en overleden familie

Vrijdag 18 mei
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis noveen heilige Rita

Zaterdag 19 mei
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
17:00 Moerkerke: Vormselcatechese
in de kerk van Lapscheure
18:00 Koorrepetitie Jeugd in De

Kring (einde 19.30 uur)
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis noveen heilige Rita
19:00 Moerkerke: Vormselwake in de
kerk van Lapscheure
19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring
(einde 20.30 uur)

Zondag 20 mei
Pinksteren
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Christus van
Barmhartigheid (M.PH.), alsook voor
een overleden echtgenote, alsook
Julia Demeester, haar overleden
ouders Leon en Irma Lonneville en
voor haar overleden broers André,
René en Laurent Demeester
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis
11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Timo Sallet, zoon van
Elien Van Damme en Bart Sallet uit
Damme
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis noveen heilige Rita

WEEKAGENDA

Op het ledenfeest van vrijdag 20
april maakte etiquetteconsulente,
journaliste (VTM - FOCUS) en roy-
altywatcher Brigitte Balfoort ons
wegwijs in de wereld van goede ma-
nieren.

Met een knipoog naar de gestel-
de lichamen die het goede voor-
beeld moeten geven, blijkt een ge-
reserveerde onderdrukkende glim-
lach een waar genoegen om sommi-
ge genodigden te zien stuntelen.

Maar algemeen aangenomen zijn
het de kleine attenties en omgangs-
vormen die het leven aangenamer
maken.

Doorspekt met foto's en filmpjes
toonde Brigitte ons de wereld van
goede manieren met een vleugje
humor.

Tijdens de pauze kon men genie-
ten van een heerlijke kom Bretoen-
se vissoep met brood en kon men na
de voordracht vragen stellen.

KVLV en Landelijke Gilden Damme

Kerkelijke uitvaarten

Geborgen in Gods liefde:

Antoinette Wittevrongel, 88j, we-
duwe van Fernand Sarlet uit de
Moerkerkesteenweg in Vivenkapel-
le

Juliana Timmerman, 95j, weduwe
van Maurits Neyt uit het WZC Mor-
genster, zij woonde voorheen in de
Veldstraat te Sijsele
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Gedoopt aan de bron van het leven

Moerkerke 22 april: Aude Ingelbrecht, dochter van Ann-Sophie Coppin en Anthony Ingelbrecht uit Moerkerke Sijsele 29 april: Victor Versyck, zoon van Evelien Devisch en Frederick Versyck uit Sijsele

MEIMAAND, MARIAMAAND
Mensen zijn er om op weg te gaan, onderweg zijn, van hier naar daar. Mensen zijn graag onderweg, zeker in ons Damse polderlandschap. Met de fiets, te voet of met de wagen. In de zonnige vlakte van
het open veld, de groene weiden, of langs de oevers van de vaarten. Ja, waar men gaat langs Damse wegen, komt men ook Maria tegen.

Onze Lieve Vrouwkapel van Altena Onze Lieve Vrouwkapel verwijzend naar de droevige gebeurtenis van 3 november 1944

Onze Lieve Vrouwkapel van de Waterhoek Onze Lieve Vrouwkapel van Spermalie
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Voor nu zondag:
aan alle moeders een dikke proficiat
Heer, laat mij een moeder zijn
die er is voor de kinderen,
die hen wil begrijpen,
die bij pijn kan zalven en helen.
Doe me beseffen dat ik moeder ben,
niet om hun leven bij te sturen,
mijn mening op te dringen,
maar soms gewoon aanwezig mag zijn.
Als geen ander, weet U, God,
dat ik hen liefdevol nabij ben
en hen meedraag in het diepste van mijn hart.
Mag ik vragen: schenk mij uw zegen
om te aanvaarden
dat hun wereld niet geheel de mijne is
en er ondanks alles er altijd voor hen te zijn..

Moederdag

Noveen Sint-Rita 13-22 mei
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Dit lied van Marco Borsato hoorde
ik heel recent op de radio. Ooit was
dit een hit in Nederland en Vlaande-
ren.
Nu we zondag het feest van Pinkste-
ren vieren en "rood" de kleur van
de dag in de liturgie is, blijft dit lied
inmijngedachten.
Voor velen is rood een mooi kleur.
Watbetekentroodvoorjou?
Velen zullen spontaan antwoorden:
rood is de kleur van de liefde. Maar
rood herinnert ons ook aan vele af-
schuwelijke verhalen waarbij bloe-
d,vannaturerood,vloeit.
Waarom kleurt rood het Pinkster-
gebeuren.
Misschien kunnen we ons eerst af-
vragen, wat vieren we met Pink-
steren?
Vraag het gerust eens aan mensen
om je heen, sommigen kennen daar
hetantwoordnietop.
Het betekent voor velen op Pink-
stermaandag een extra dagje verlof.
In de geloofsbeleving is er echter
veelmeerdandat.
Met Pinksteren is de Kerk ontstaan.
Met Pinksteren is het eens allemaal
begonnen.

Het tweede hoofdstuk van de Han-
delingen van de Apostelen be-
schrijfthetons:
"Toen de dag van Pinksteren aanbrak, za-
ten de apostelen en Maria en de vrouwen
als bangerikenbij elkaar.DeHeerwas ver-
rezen, Hij had zich veertig dagen regelma-
tig aan de leerlingen getoond en was toen
naar de Hemel gegaan. Er zou een Helper
komen. Zewistennietwie ofwat. Biddend
wachttenzeopdieHelper".

En op die eerste Pinksterdag kwam
de Heilige Geest, de Helper. Alles
werd anders. Ineens: vlammetjes,
als vurige rode tongen, boven het
hoofd ,maar vooral hun schrik was
weg, ze gingen naar buiten en ze
getuigden. De Kerk was geboren. De
Helper, de Heilige Geest, was geko-
men en ze kwamen buiten om aan
de mensen te vertellen, wat ze mee-
maakten.

Hadden zedat toenniet gedaan, dan
washet"eindeverhaal".
Maar ze werden andere mensen, die
durvend getuigen en tot op de dag
van vandaag heeft dat zijn vruch-
ten.

Er zouden wellicht geen christen
geweest zijn moesten die eersten
zijn blijven binnen zitten. We zou-
den Jezus en Zijn Boodschap niet
gekend hebben, als die eersten bin-
nengeblevenwaren.

Pinksteren, 50 dagen na Pasen, het
beginvandeKerk.
De Helper kwam, dreef hen voort
en de Heilige Geest doet dat nog
steeds.
Pinksteren is meer dan een verjaar-
dag en terugdenken aan dat begin.

Pinksteren is ook een opdracht
voor vandaag: die Heilige Geest, die
kracht van God, die de apostelen
en Maria ontvingen was niet al-
leen iets van hen. Wij allen die ge-
doopt en gevormd zijn hebben ook
de Heilige Geest ontvangen om zo
te getuigen van Jezus Christus en
mensen voor te houden dat die Je-
zus het antwoord is op al de diepste
vragenvanjeleven.

Pinksteren stelt aan elk van ons per-
soonlijkdevraag:
Wat doe ik met die Heilige Geest
die ik ontvangen heb, hoe getuig
ik van mijn band met Jezus die
mij vriendschap met God, verge-
ving van zonden en eeuwig leven
geeft?
We worden met Pinksteren uitge-
daagd meer Pinksterkerk te worden,
meer blij en overtuigd getuigen van

wat Jezus Christus ons te bieden
heeft.
Wat doe ik voor die Jezus beweging
waartoeikbehoor?
Wat Jezus niet wil is dat we rusten-
deledenworden.

Met Pinksteren worden we uitge-
nodigd om de deur van ons hart te
openen, om de Geest toegang te ge-
ven, opdat Hij in ons zijn werk zou
kunnenvolbrengen.

Als wij met heel ons wezen instem-
menmet demanierwaaropdeGeest
ons wil inspireren, ons nieuw le-
ven wil inblazen, ons wil helpen '
de oude mens' de deur te wijzen en
plaats maken voor het nieuwe, dan
gebeurt Pinksteren ook vandaag in
ons. (diakenAndré)

Geïnspireerd door volgende gebed

in " Kerk in zicht" kunnen we bid-
den:

Geestdie levengeeft,
houverblijf inons;
Leg inonshartvelegaven
dieonsnieuwdoenleven.

Doeonsopstaan
uitalwatonsverlamt.
Beweegons
omalwat leeft
metgoedheid teomgeven.

LiefdeGods,
bewoononshart
enonzegemeenschappen.
Laatons inuwlicht
dewegten levengaan.

Vandaag is rood

FEDERATIE DAMME
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Maandag 28 mei en 11 juni 2018
organiseert Femma Sijsele HAND-
LETTERING: creatief en sierlijk
met letters in het CM lokaal. In-
schrijven en info over het materiaal
bij Jenny,
tel. 050 35 12 04

Op zaterdag 9 juni organiseert Fem-
ma voor de 13 keer een garagever-
koop in Sijsele.
De garageverkoop is van van 8 u tot
18 u. Inschrijven kan tot 1 juni bij
Mieke 050 35 99 74, Dorine 050 35
60 40 of Jenny 050 35 12 04

FEMMA
SIJSELE

Zonder bijen,
geen lekkernijen

De milieuraad nodigt iedereen uit
naar een open milieuraad over de
bijen.
Zijn bijen echt zo noodzake-
lijk voor onze voedselvoorzie-
ning? Zouden we tekorten ken-
nen zonder bijen?. Onze spreker
Bart Vandepoele neemt u mee in
het bestuivingsverhaal van bijen
en hommels. Tijdens deze voor-
dracht krijgt u heel wat tips over
hoe u bestuivers kan helpen in ei-
gen tuin, terras of balkon en hoe
we het landschap voor bijen kun-
nen verbeteren.
Maandag 18 juni 2018, 20 uur
Bibliotheek Burgemeester Da-
niël Coens (Eikelberg 1)
Gratis zaadzakje en bijenbrochure
voor alle deelnemers.
Info: Milieudienst, 050 288766,
milieudienst@damme.be

STAD DAMME

OPEN
MILIEURAAD

Kom Kvlv beleven …

Gedaan met de winterslaap! Wij bie-
den een workshop aan waarbij ie-
dereen zich op en top vrouw voelt
! Wat denk je er van om een eigen
lippenbalsem, een lotion of scrub te
maken?
Pure verwennerij voor je gelaat
want het verzacht, hydrateert en
verkoelt je huid. En dit is niet al-
leen leuk, ook creatief én goedkoop.
In tegenstelling tot de producten
die je koopt zijn deze zelfgemaak-
te schoonheidsproducten vrij van
bewaarmiddelen en hormoonver-
stoorde stoffen.

Op maandag 28/05 as om 19u
in ’t Schuurtje nodigen we je
graag uit op de workshop “Na-
tuurlijk mooi’ olv mevr. Da-
nielle Slap.

Deze workshop staat open voor ie-
dere vrouw die zichzelf wilt ver-
wennen. De ingrediënten nodig
hiervoor worden voorzien door
onze lesgeefster.
Inschrijven bij Lieve : lieveleyts@s-
kynet.be of telefonisch bij Mieke
0486/84 30 85.
We maken er samen een “keitoffe”
activiteit van. Zie ook je uitnodi-
ging en indien geen Kvlv lid kan je
steeds hiervoor terecht bij Mieke.

KVLV

NATUURLIJK
MOOI

Zaterdag 19 mei
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
17:00 Moerkerke: Vormselcatechese
in de kerk van Lapscheure
18:00 Koorrepetitie Jeugd in De
Kring (einde 19.30 uur)
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis noveen heilige Rita
19:00 Moerkerke: Vormselwake in de
kerk van Lapscheure
19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring
(einde 20.30 uur)

Zondag 20 mei
Pinksteren
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Christus van
Barmhartigheid (M.PH.), alsook voor
een overleden echtgenote, alsook
Julia Demeester, haar overleden
ouders Leon en Irma Lonneville en
voor haar overleden broers André,
René en Laurent Demeester, viering
opgeluisterd door het Sint-
Martinuskoor
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis
11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Timo Sallet, zoon van

Elien Van Damme en Bart Sallet uit
Damme
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis noveen heilige Rita

Maandag 21 mei
15:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Marie Tytgat, dochter van
Valerie Saman en Jan Tytgat uit
Moerkerke
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis noveen heilige Rita

Dinsdag 22 mei
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis ter ere van O.L.Vrouw
uit dank (S.V.)
16:00 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis Feestdag heilige Rita
met rozenzegening, viering
opgeluisterd door het koor DaMoRi
17:30 Sijsele Sint-Martinus:
Vormselrepetitie
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis Feestdag heilige Rita
met rozenzegening
19:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Vormselrepetitie
19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de
kerk van Sint-Rita (einde 21.30 uur)

Woensdag 23 mei
19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in
de weekkapel (einde 20 uur)
20:00 Parochieraad in De Kring

Donderdag 24 mei
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis
19:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Vormselrepetitie

Vrijdag 25 mei
17:30 Sijsele Sint-Martinus:
Vormselrepetitie
19:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Vormselrepetitie

Zaterdag 26 mei
15:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Vormselviering voor de twaalfjarigen
uit de parochies van Moerkerke,
Moerkerke Sint-Rita, Lapscheure,
Hoeke, Oostkerke en Vivenkapelle,
vormheer prior Erik-Godfried Feys
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Edgard Janssens,
echtgenoot van Odette

Demeulenaere
18:00 Koorrepetitie Jeugd in De
Kring (einde 19.30 uur)
19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring
(einde 20.30 uur)

Zondag 27 mei
Hoogfeest Heilige Drie-Eenheid
09:30 Sijsele Sint-Martinus:
Vormselviering voor de twaalfjarigen
uit de parochies van Sijsele en
Damme, vormheer bisschop Lode
Aerts
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Rabaut Etienne,
echtgenoot van Giselle Stroo, en
familie, alsook voor Richard Nobus
en echtgenoten Irma Huyghebaert
en Amanda De Zayer, alsook voor
Walter Van de Sompele en Gisèle
Vanparys, kleinkind Dieter en
overleden familieleden
14:30 Sijsele Sint-Martinus: Doop van
Mathis Vermeersch, zoon van Ilse
Vincke en Brecht Vermeersch uit
Sijsele
15:30 Sijsele Sint-Martinus: Doop van
Silas De Zutter, zoon van Lisa
Alsberghe en Nick De Zutter uit
Sijsele

WEEKAGENDA

Kringloopkrachten op het terras.
We zetten op zaterdag 9 juni op-
nieuw de biologische kringloop in
de kijker.
We nodigen u dit jaar uit op ons ter-
ras in de Poëzietuin van de biblio-
theek van Sijsele. Onze kringloop-
krachten tonen hoe u kunt compos-
teren. We serveren ondertussen op
ons terras een drankje en een proe-
vertje van keukenrestjes. In de Poë-
zietuin staan nu bijenkasten. Ook u
kunt de bij helpen. Verbeter de leef-
omgeving van de bij, kies de juis-
te planten voor uw tuin en gebruik
geen pesticiden. Daarom zetten we
weer de bijen in de kijker op onze
kringloopnamiddag:
- Chocolatier Dominique Persoone
en een damse imker vertellen over
hun passie voor bijen.
- Vlaco geeft een workshop pestici-
denvrij tuinieren.
- De Kruiderie brengt een aanbod
van bijenvriendelijke planten.
- Onze lesgeefster begeleid een crea-
tief atelier rond bijen
Zaterdag 9 juni 2018 van 14 u tot
16.30 u
Bibliotheek, Eikelberg 1, 8340 Sijse-
le
Bezoekers ontvangen bloemenzaad
en een paar tuinhandschoenen (zo-
lang de voorraad strekt)
Info: milieudienst 050288766, mi-
lieudienst@damme.be

STAD DAMME

KRINGLOOP
NAMIDDAG
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Zowel maandag 7 als dinsdag 8 mei
had een viering van de vruchten der
aarde plaats in Sijsele en Sint Rita
Den Hoorn. Op beide locaties vier-
den we eerst eucharistie, waarin
pastoor Pradip de voorganger was.
Het voorjaarszonnetje had die twee
dagen extra zijn best gedaan en bleef
ook lang 's avonds op volle kracht
warmte geven. Uiteraard leuk mee-
genomen.

Maandagavond kwam men traditie-
getrouw samen op de hoeve van de
familie Mouton in Sijsele. Zoals al-
tijd had men zijn best gedaan, zo-
dat alles piekfijn in orde was. Ook
hier waren heel wat sympathisan-
ten aanwezig. Het Sint Martinus-
koor zorgde voor de muzikale on-
dersteuning en elk voelde aan dat
het goed was. Een belegde boterham
en een drankje (met of zonder alco-
hol) waren de ingrediënten om nog
even na te blijven.

Op dinsdagavond 8 mei waren een
honderd tal mensen aanwezig op de
boerderij van Geert en Annick in
Sint Rita Den Hoorn. Het avond-
zonnetje zorgde ervoor dat vele
mensen pas rond 20 uur bij het
begin van de viering de aardap-
pel loods binnenstapten. Deze was
naast de opslagruimte van de be-
waaraardappelen vrij gemaakt en
mooi aangekleed door de plaatselijk
landelijke gilde en kvlv. Ook heel
wat voorjaarsbloemen en de vlag-

gen van de verschillende samen-
werkende landelijke gilden zorg-
den voor de typische landelijke
sfeer. Daar Geert en Annick ook
heel wat groenten telen, denk maar
hun witloof productie, waren vele
stapelbakken het ideale middel om
het altaar creatief op te bouwen. In
de inleiding zorgde priester Pra-
dip voor de nodige sfeer op dit
aardappelbedrijf. De gekende slogan
"Schatjes van patatjes" zorgde voor
de gepaste omschrijving. Het inter-

parochiaal koor DaMoRi zorgde al
met het intrede lied voor een gepas-
te sfeer, waarbij in de liederen de
aandacht voor Maria en het lande-
lijke alle eer aan deden. Ook hier
was ontmoeting achteraf een sleu-
telwoord. Velen genoten van een
babbel, één drankje of meerdere, en
de vele hapjes zorgden voor de rest.
Dank aan allen die zich hier voor
ingezet hebben.

Vieringen vruchten der aarde

Eerste communie
OpHemelvaartdag10meidedendezevijfkinderenuitdevrijebasisschoolLapscheurehuneerstecommunieindekerk
van Moerkerke: Campe Alexander, Gadeyne Jules, Duchêne Manon, De Bruyne Inès, Branders Mylo. Proficiat!
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Vorige zondag vierden we het feest
van Pinksteren. Nu volgend week-
end vieren we het feest van de H.
Drie-eenheid, dat aansluit op het
Pinkstergebeuren. Heel wat kan-
didaat vormelingen zullen in dit
weekend het sacrament van het
vormselontvangen.

Een bijzonder weekend dus en een
kans om zelf ook even in de spiegel
te kijken. Is het vuur van ons gelo-
vigzijn,bijonsnogaanwezig?

Mijn herder zijt gij O, Mijn Heer,
aan niets ontbreekt het mij..Ik vrees
nu geen gevaren meer, Gij zijt mij
altijd nabij… (Psalm 23)

Deze gedachte heeft veel mensen
vooronsbezield,begeesterd.

Denk maar aan de inzet van zoveel
vrijwilligers in het verenigingsle-
ven die zich in het verleden ingezet
hebben om de christelijke gedachte
uit te dragen. De broeders en de zus-
ters die in de katholieke scholen het
beste van zich zelf gegeven hebben.

De vele priesters die als pastoors
en onderpastoors het "herder" zijn
waarmaakten. Allemaal voorbeel-
den van mensen die Jezus levens-
stijl probeerden te volgen. Het feest
van de Drie-eenheid, komt tot vol-
le betekenis in het kruisteken, een
eenvoudig gebaar, rijk van inhoud
en betekenis. Is een kruisteken ma-
ken ook niet het uiten van onze ge-
loofsovertuiging in de kracht van
deHeiligeDrie-eenheid?

Elke keer als we als gelovige ons
kruisteken maken, soms zonder
nadenken, soms bewust, geven we
aandacht aanGoddeVader, de Zoon
en de Heilige Geest: de Drie Een-
heid. Daarommoetenwe ons behoe-
den om het kruisteken haastig te
maken.

Het is veel meer waard dan vluch-

tig die gebaren maken en de indruk
geven, ruw uitgedrukt, enkele vlie-
gen te verjagen. Een kruisteken ma-
ken doen we meestal voor het bid-
den. Het opent een deur van ons
hart zodat we dichter bij de Heer
kunnen komen. En als afsluiter van
een gebed, bevestigt het ons ver-
trouwen in de Heer. Een kruiste-
ken, dat we zomaar verzorgd ma-
ken, is al een gebed op zich en be-
vestigt ons geloof in de Drie-een-
heid.

Maar hoe omschrijf je de Drie-een-
heid? Eigenlijk is onze woorden-
schat te beperkt om deze H. Drie-
eenheid te beschrijven. In de be-
gintijd van de kerk hebben ze erg
veel nagedacht over het mysterie
van Gods aanwezigheid in de we-
reld. En ze waren nooit erg tevreden
over alle formuleringen die ze be-
dachthadden.

Om aan te geven dat God beweging
is, dat Hij de God van de geschie-
denis is, wordt er over God als de
Drie-ene God gesproken. Hij is de
God van verleden, heden en toe-
komst bijvoorbeeld: drie - één. Hij
is de God van Abraham, Isaak en Ja-
kob; drie - één. De God van de pro-
feten, apostelen en heiligen, drie -
één. Over God raak je nooit uitge-
sproken. Zijn wezenlijkste eigen-
schap lijkt wel: Hij gaat met mensen
mee.

Johannes heeft als vierde evangelist
de naam “een moeilijke“ te zijn. Hij
daagt ons uit om over zijn woorden
na te denken, neergeschreven vele
jaren na Jezus leven, en ons zelf
vragen te stellen, omdat de schrij-
ver ook de problemen en zorgen
van dat ogenblik mee vervat in zijn
teksten. Johannes maakt ons duide-
lijk dat de liefde, zichtbaar in de re-
latie tussen God en Jezus ook na Je-
zus verrijzen een nieuwe uitstra-
lingkrijgt.

De Heilige Geest is de verbindings-
kracht tussen Vader en Zoon. Er

schuilt daar zo een grote kracht in
dat het als een vuur is dat blijft
branden, dat warmte uitstraalt en
niettedovenis!

Jezus, voelde zich in zijn aardse
leven al gedragen door de zach-
te tederheid van God, de Vader en
de stuwende kracht van de Heilige
Geest.

Worden we dus niet extra gemoti-
veerd om met eerbied en zingeving
hetkruistekentemaken?
Wordt al hetgeen wat wij als chris-
tenen doen, dan niet in de naam van
de Vader, de Zoon en de H. Geest?

In een gesprek zei iemand: “De
samenleving wordt oppervlakkiger
omdat mensen zo gehaast met van
alles bezig zijn en hun rugzak met
menselijke genegenheid en respect

Drie Eenheid Sint Michiels kerk Frankrijk

voor christelijke waarden, ergens
achtergelatenhebben.

Wij mogen de werking van de
Geest niet onderschatten. De Geest
is Gods troefkaart. Die troefkaart
wordt ingezet op onverwachte mo-
mentenentijden.

Er is altijd opnieuw weer toekomst,
nieuwe hoop, onverwacht perspec-
tief.

De Geest zoekt, langs mensen om,
altijd weer naar nieuwe wegen, naar
nieuwemogelijkheden

Wat wij van onze vormelingen
verwachten, kunnen wij dat zelf
waarmaken?

Zijn onze woorden en daden geïn-
spireerd door de liefde van God? Al-
leen een mens die liefde uitdraagt
en zelf beleeft heeft het recht en ook
de plicht om over onze God van lief-
detegetuigen.
Wie niet lief heeft, kent God niet.
Godis liefde.

Met de bezieling van Pinksteren
kunnen we net zoals de eerste apos-
telen met veel optimisme ons ge-
lovig zijn proberen te beleven. La-
ten wij openstaan en ons laten
overvloeien door de Heilige Gees-
t, net zoals het zonlicht door een
gekleurd glasraam in een kerk de
ruimteeenvurigegloedgeeft.

(diaken André)

Feest van de Drie-eenheid en vormselweekend
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Kruisjes voor de vormelingen Sijsele

Zaterdag 26 mei
15:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Vormselviering voor de twaalfjarigen
uit de parochies van Moerkerke,
Moerkerke Sint-Rita, Lapscheure,
Hoeke, Oostkerke en Vivenkapelle,
vormheer prior Erik-Godfried Feys
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Edgard Janssens,
echtgenoot van Odette
Demeulenaere
18:00 Koorrepetitie Jeugd in De
Kring (einde 19.30 uur)
19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring
(einde 20.30 uur)

Zondag 27 mei
Hoogfeest Heilige Drie-Eenheid
09:30 Sijsele Sint-Martinus:
Vormselviering voor de twaalfjarigen
uit de parochies van Sijsele en
Damme, vormheer bisschop Lode
Aerts
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Rabaut

Etienne, echtgenoot van Giselle
Stroo, en familie, alsook voor
Richard Nobus en echtgenoten Irma
Huyghebaert en Amanda De Zayer,
alsook voor Walter Van de Sompele
en Gisèle Vanparys, kleinkind Dieter
en overleden familieleden
14:30 Sijsele Sint-Martinus: Doop van
Mathis Vermeersch, zoon van Ilse
Vincke en Brecht Vermeersch uit
Sijsele
15:30 Sijsele Sint-Martinus: Doop van
Silas De Zutter, zoon van Lisa
Alsberghe en Nick De Zutter uit
Sijsele

Maandag 28 mei
10:00 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis naar aanleiding van
de kermis, viering opgeluisterd door
koor DaMoRi

Dinsdag 29 mei
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de
kerk van Sint-Rita (einde 21.30 uur)

Woensdag 30 mei
19:00 Mariawake aan de Hekhoek,
Zwinstraat in Sijsele

Donderdag 31 mei
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis voor Frank Debbaut,
echtgenoot van Gilberte
Meulemeester
20:00 Vergadering CKB in de
pastorie

Zaterdag 2 juni
11:15 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Leonore Vandeputte,
dochter van Annelies De Cloedt en
Stijn Vandeputte uit Knokke-Heist
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 3 juni
Negende zondag door het jaar B
Collecte Kerkfabriek
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor overleden
echtgenoot en familie, alsook voor
Herman Cherlet, Angèle Meire en
overleden dochter Christa
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Aster Sys en
overleden familie
14:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Djailyn Mestdagh, dochter
van Felicia De Busscher en Bart
Mestdagh uit Moerkerke
16:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Oskar Sneppe, zoon van
Nele Vermoere en Wouter Sneppe uit
Vivenkapelle

WEEKAGENDA

KVLV Damme

Workshop “Natuurlijk mooi”

Op maandag 28 mei om 19 uur in ’t
Schuurtje, Burgstraat Damme, ver-
wachten we onze dames die inge-
schreven zijn om samen schoon-
heidsproducten te maken met na-
tuurlijke grondstoffen. We maken
een lippenbalsem, een lotion en een
scrub. Hetgeen je hiervoor nodig
hebt brengt onze lesgeefster Da-
nielle Slap mee, doch voor het werk-
materiaal krijgen de deelnemers het
lijstje. We kijken uit naar een “kei-
toffe” activiteit en gezellige avond
samen!

Kerkelijke uitvaarten

Geborgen in Gods liefde:

Robert Rotté, 79j, echtgenoot van
Jeaninne Ide uit de Decloedtstraat in
Sijsele

Rose Lierman, 73j, echtgenote van
Guido Cornilly uit de Sint-Jacobs-
straat in Hoeke

Achiel Taets, 88j, echtgenoot van
Lucrèce Blomme uit het WZC De
Stek, voorheen woonde hij in de
Spermalieweg in Sijsele

Simonne Martens, 91j, weduwe van
Gerard Sneppe uit het WZC De Stek
in Sijsele, zij woonde voorheen in
de Oude Damse Weg in Vivenkapel-
le
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Gedoopt aan de bron van het leven

Sijsele 5 mei: Margaux Buylaert, dochter van Tine Taelman en Hendrik Buylaert uit Sijsele Moerkerke 10 mei: Jerome Vandamme, zoon van Kim Janssens en Philip Vandamme uit Lapscheure

Sijsele 12 mei: Jules Van Lerberge, zoon van Carol Cuyvers en Guy Van Lerberge uit Gent Moerkerke 13 mei: Elian Defoort, zoon van Kim Allemeersch en Roy Defoort uit Middelburg

Beeldschermen in de kerk van Sijsele

Vanaf nu zal wie in de zijbeuken zit ook de foto's, teksten en partituren kunnen zien via de nieuwe beeldschermen...
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De meimaand, met Moederdag als
absolute topper is bijna ten einde.

Meimaand is ook Mariamaand en
zo kunnen we stilstaan bij de be-
langrijke taak die Maria als moeder
vanallengekregenheeft.

Als een echte moeder was Maria ook
heel nauw betrokken en sterk be-
gaan met de leerlingen na Jezus He-
melvaart. Zij was, herkenbaar bij
vele moeders ook op vandaag, die
stille stuwende kracht die beschik-
baar is, inmoeilijkemomenten.

Maria, vond het zo vanzelfspre-
kend dat ze beschikbaar was en alles
deelde met open handen. Al wat ze
had, al wat ze was, wekt in ons een
wens om een beetje meer op haar te
gelijken.

Maria, was een bron van spontane
dienstbaarheid; Ze vond het zo van-
zelfsprekend dat ze tijd vrij maak-
te om te luisteren, dat ze tijd vrij
maakte om te helpen, dat ze tijd vrij
maakteomlief tehebben.

Dit is herkenbaar bij tal van moe-
ders, die hun best gedaan hebben
voor hun gezin. Die stille kracht,
die bemoedigt als het tegenvalt, die
luistert als het nodig is, die mee ge-
niet als vreugde beleeft wordt, die
verdriet mee beleeft en in stilte soms
zelf de handen vouwt en vol ver-
trouwenbidttotMaria.

Alle mooie woorden, wensen en ge-
dachten die we voor ons eigen moe-
der op Moederdag uitgesproken en
gedeeld hebben mogen we terecht
ook delen met onze Hemelse Moe-
der.

De woorden die priester Pradip op
Moederdag in 2016, in een bijzon-
der Weesgegroetje op het internet
(www.priesterpradip.be) deelde zijn
blijvend.

Wees gegroet, moeder,
bron van genade,
God is met jou.
Gezegende vrouw,
gezegend door je kinderen.
Liefste moeder,
liefde van God,
ons nabij
van voor de geboorte
tot voorbij de dood.
Dank!

Vanavond, 30 mei, om 19 uur kan
men aansluiten bij de Mariaviering
aan de Hekhoekkapel, Zwinstraat
in Sijsele, deze viering wordt op-
geluisterd door het Sint-Martinus-
koor. (diakenAndré)

Een moeder voor iedereen

Donderdag 31 mei vieren we Sacra-
mentsdag. Dit valt altijd tien da-
gen na het hoogfeest van Pinkste-
ren en wordt al sinds de dertiende
eeuw door heel de Kerk gevierd. Sa-
cramentsdag bevat een verwijzing
naar Witte Donderdag: de dag waar-
op Jezus het laatste avondmaal vier-
de en daarmee de eucharistie in-
stelde. Maar door de aandacht voor
de dienstbaarheid (voetwassing) en

wat gebeurt op Goede Vrijdag ver-
dwijnt dit een beetje uit onze aan-
dacht endaarom isdezedag er geko-
men om zo de eucharistie extra aan-
dacht te geven. Jezus gaf in het laat-
ste avondmaal brood en wijn aan al
zijn leerlingen als een blijvend en
zichtbaar teken van zijn grenzelo-
ze liefde. In de woestijn heeft God
het volk Israël gevoed met manna
om van te leven. Vandaag geeft Je-

zus zijn lichaam en bloed om ons te
laten delen in zijn liefdevolle aan-
wezigheid, telkenmale we samen-
komenomeucharistie tevieren.

Op vandaag, donderdag, kan je mee
vieren om 9 uur in de Sint Mar-
tinuskerk en om 18.30 uur in de
Sint-Ritakerk.

Sacramentsdag
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Zaterdag 2 juni
11:15 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Leonore Vandeputte,

dochter van Annelies De Cloedt en

Stijn Vandeputte uit Knokke-Heist

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 3 juni
Negende zondag door het jaar B
Collecte Kerkfabriek
09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor overleden

echtgenoot en familie, alsook voor

Herman Cherlet, Angèle Meire en

overleden dochter Christa

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Aster Sys en

overleden familie

14:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Djailyn Mestdagh, dochter

van Felicia De Busscher en Bart

Mestdagh uit Moerkerke

16:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Oskar Sneppe, zoon van

Nele Vermoere en Wouter Sneppe uit

Vivenkapelle

Dinsdag 5 juni
09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21.30 uur)

Woensdag 6 juni
19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 7 juni
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Zaterdag 9 juni
11:00 Vivenkapelle O.L.Vrouw

Geboorte: Huwelijk van Noémie

Vancanneyt en Bram Jonckheere

14:00 Vivenkapelle O.L.Vrouw

Geboorte: Gezongen mis met de

Hospitaalridders van Sint-Jan van

Jeruzalem

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor een overleden

moeder en sterkte voor haar 3

kinderen en hun papa

18:00 Koorrepetitie Jeugd in De

Kring (einde 19.30 uur)

19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring

(einde 20.30 uur)

Zondag 10 juni
Tiende zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Andre Fockedey,

echtgenoot van Agnes Sys

WEEKAGENDA

Vacature voltijdse
parochieassistent(e)

De federatie Damme is op zoek naar

een parochieassistent(e) om in nau-

we samenwerking met de pastoor en

de andere medewerkers de pastora-

le werking te ondersteunen en ver-

der uit te bouwen in de richting van

een Pastorale Eenheid.

Taken
actieve deelname aan de federale

stuurgroep

meewerken aan pastoraal en litur-

gie bij een uitvaart

meewerken aan en voorbereiden

van liturgische vieringen

coördineren van de catechesewer-

king (bij doop, eerste communie,

vormsel,…)

meewerken in schoolpastoraal, co-

ördinatie van schoolvieringen

meewerken aan initiatieven van

Broederlijk Delen, Samen Tegen

Armoede

Profiel
katholiek en kerkbetrokken

minimum 5 j werkervaring

bij voorkeur een diploma hoger on-

derwijs

basisvaardigheden op vlak van in-

formatica

onverenigbaar met een politiek of

syndicaal mandaat

teamgericht / vlot in samenwerken

flexibel, bereid tot avond- en week-

endwerk

beschikt over rijbewijs B en eigen

wagen

bij voorkeur ter plaatse wonend

bereid tot het volgen van de voor-

ziene vorming

Modaliteiten
indiensttreding: zo spoedig moge-

lijk

verloning als bedienaar van de ere-

dienst

een basisopleiding wordt door het

bisdom Brugge ingericht

Informatie
Jobinhoud: bij pastoor Pradip

Smagge, tel. 0473 71 12 01

Statuut, wedde en basisopleiding:

bij Koen Vanhoutte 050 33 59 05

Sollicitatie
Stuur voor 23 juni 2018 uw schrif-

telijke sollicitatie en bijhorend CV

naar kanunnik Koen Vanhoutte,

H. Geeststraat, 4, 8000 Brugge of

koen.vanhoutte@bisdombrugge.be

(bron © 2018 Kerknet)

Binnenin dit blad

Lees deze week binnenin dit

Kerk&leven op de bladzijde van ons

bisdom Brugge een interview met

Lies Boone uit Hoeke. Op de voor-

pagina van Kerk&leven van 28 fe-

bruari kon je in een terugblik op

haar stage avontuur van vorig jaar

in Gambia, lezen dat Lies plannen

had om dit jaar terug te gaan. Dit

is ondertussen gebeurd en ze ver-

telt deze week hierover in dit num-

mer. Het wordt een boeiende terug-

blik die onze diocesane reporter met

alle lezers in ons bisdom deelt.

MéGà Jeugdkoor

Zing jij ook de hele dag door? In de

tuin, in het bad, op je fiets, in de

auto… Wel, in het MéGà Jeugdkoor

hebben we allemaal van die zang-

kriebels! Nu je je eerste communie

of lentefeest hebt gevierd, ben je

groot genoeg om ook te komen mee-

zingen met ons. We hebben alvast

een plaatsje vrij gehouden, speciaal

voor jou.

Op 2 juni en 9 juni houden we

“instapmomenten” voor alle jon-

gens en meisjes vanaf 6 jaar. Zin

om eens te komen luisteren en mee-

doen? Kom dan zeker eens langs!

Ook mama en papa zijn welkom om

te blijven kijken.

Wanneer? 2/6 en 9/6

Hoe laat? 18 uur tot 19.30 uur

Waar? Zolder van parochiezaal De

Kring in Sijsele (bereikbaar langs de

betonnen buitentrap via de koer)

Prijs? Gratis (en dat blijft zo)

Meer info: Sabine (dirigente) 050

37 44 28 of 0474 74 54 29

of info@megajeugdkoor.be. Bezoek

ook eens onze website www.mega-

jeugdkoor.be

KVLV

Geen mooiere tijd dan de maanden

mei en juni om een fietstochtje te

organiseren, alles groeit en komt in

bloei. En geen mooier moment om

dit te doen dan samen met al onze

landelijke mensen. Daarom orga-

niseren we jaarlijks een sportieve

uitstap voor leden, partners, sym-

pathisanten, kortom voor iedereen

die graag op de fiets springt ! Op

woensdag 13 juni as om 13 uur ver-

trekken we op de parking aan de

Oude Sluissedijk in Damme en fiet-

sen richting Heist. We rijden via

Oostkerke, Hoeke en Westkapelle

waar we langs enkele nieuwe fiets-

en kruispunten van de nieuwe A11

in de Pannestraat 140 te Heist ko-

men (ongeveer 16 km) en waar een

gids ons opwacht aan het Sincfala

museum. Hier laat men je op een

unieke manier kennismaken met de

Zwinstreek. De gids zal ons lood-

sen door het rijke verleden van vis-

sers en plattelandsleven. Achteraf

komen we samen voor koffie met ge-

bak in een plaatselijke cafetaria. Ui-

teraard is het nodig om voor deze

namiddag in te schrijven, zowel

fietsers als niet fietsers (ook voor

de verzekering = noodzakelijk!) Dit

kan bij Lieve: 050 37 59 21 of lie-

veleyts@skynet.be tegen uiterlijk 8

juni. Wie met de auto komt is zeker

welkom en wordt verwacht aan het

museum tegen 14 uur. Wil je hier-

over meer informatie, vraag het aan

Lieve. We kijken uit naar een mooie

groep fietsers met veel enthousias-

me en… misschien is ook de zon

van de partij.

PASAR Sijsele

Dagfietstocht op zondag 17 juni.

Start om 10 uur op het Lindeplein

(Kloosterstraat) in Sijsele. Afstand

ongeveer 58 km. Wij fietsen aan een

matig tempo in de richting van de

kust. Zoals gebruikelijk zorgen wij

in de voormiddag voor een rust-

pauze met een droogje en natje.

Rond de middag houden wij halt

aan het bezoekerscentrum van de

Uitkerkse Polder voor het nemen

van onze picknick (dit jaar nemen

wij onze eigen picknick mee). In de

namiddag is er ook nog een rust-

pauze voorzien. Deelnameprijs: 6

euro per persoon, leden van Pasar 5

euro.In de prijs is een consumptie

op de middag inbegrepen. Inschrij-

ven bij de start van de fietstocht. In-

fo: A. Soenen, 050 35 69 08.

PAROCHIENIEUWS
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Vormselvieringen

Op zaterdag 26 juni was er de vormselviering in de kerk van Moerkerke met vormheer dom Eric-Godfried Feys. Proficiat aan alle gevormden, hun ouders en familie.
Met grote dank ook aan de vormselcatechisten!

Dit zijn de namen van de 42 gevormden: Marthe Allemeersch, Kiano Baert, Brooklyn Branders, Kenji Breemersch, Dylan Caboor, Louise Campe, Jonas Ceulenaere, Jarne Cocquyt, Ellis Costers, Lupita
D'Souza, Jonas De Bruycker, Amélie De Maesschalck, Ella Declercq, Louis Degrendel, Bo Deloddere, Jolan Devynck, Mare Dewitte, Aaron Dezwaef, Sam Dhondt, Britt Feryn, Fabrice Flokman, Laura
Fossaert, Amber Jonckheere, Louise Kandlbinder, Henri Lampo, Lisa Maes, Matthias Matthys, Ilani Pattyn, Juna Penverne, Karel Roedts, Lennerd Ruysschaert, Shane Simoen, Hannelore Snauwaert,
Remi Standaert, Ian Timmerman, Emily Van Acker, Benito Van den Driessche, Babette Van Vlierberghe, Basile Vanacker, Nathan Vandenbon, Gilles Verhegghe, Yara Waeghe.

Op zondag 27 juni was er de vormselviering in de kerk van Sijsele met vormheer bisschop Lode Aerts. Proficiat aan alle gevormden, hun ouders en familie.
Met grote dank ook aan de vormselcatechisten!

Dit zijn de namen van de 39 gevormden: Arnaud Bauwens, Wout Billiet, Fiebe Boelens, Juliette Cattrysse, Fleur Claeys, Jamie Danneels, Tiest De Baere, Aaliyah De Baets, Amaris De Fauw, Daan
De Groote, Marie Declerck, Arno Floréal, Marie Huys, Henri Kockx, Angello Komagum, Arthur Leliaert, Lieselot Lesafre, Nias Lips, Estée Lonneville, Silke Mus, Lara Quintens, Pablo Reybrouck
Medina, Hanne Roegiers, Pauline Simoens, Lukas Slabbinck, Moranne Taets, Floor Timmerman, Quinten Tobin, Marie Töpper, Marie Van De Velde, Elise Van den Houdt, Andy Van Herck, Manon
Vandenbussche, Viktor Vandewoestijne, Ciaran Versieck, Renée Vervust, Arvid Warlop, Julia Werkhoven, Arthur Wybo.

Met dank aan fotograaf Moeders Mooiste om het verlenen van deze groepsfoto's (www.moedersmooiste.be)
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Open-kerkendagen
Op zaterdag 2 en zondag 3 juni, gaan voor de elfde keer de open- kerkendagen door. Het thema dit jaar is: "Erfgoed met vele gezichten". In vele kerken in ons land worden dit weekend bijzondere
activiteiten gepland om mensen aan te zetten op een ontspannende wijze onze kerken van binnen - uit te bekijken. Ook in de stad Damme kan dit, waar tijd om te onthaasten mooi aanleunt bij de
ervaring die je opsnuift bij het binnentreden van een kerkgebouw.

Net die rust kan je ervaren in de Heilige Drievuldigheid en Christianuskerk, Lapscheurestraat 29, Lapscheure (open van 10 tot 18 uur), alsook in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Kerkstraat,
Damme (open van 13.30 tot 18 uur). Ook de toren met zicht op de weidse poldervlakte kan je dan als Dammenaar zelfs gratis bezoeken.

IndeOnzeLieveVrouwGeboorteenPhillippuskerk, Bradericplein20inVivenkapelle,kanjezowelop2alsop3junivan10tot18uur.detentoonstelling bezichtigenrondArthurVerhaegen,dehuisbaas
van Vivenkapelle en 'Het Engelse Vivenkapelle'. Met veel bezieling begeleiden enkele Vivenaars je in deze eigen opgezette tentoonstelling en geven je graag een woordje extra uitleg.

Ook de Sint Jacob de Meerdere kerk, Sint Jacobsstraat, in Hoeke is dit weekend vrij toegankelijk van 10 tot 18 uur. Op zondag 3 juni is er zowel om 14 uur als om 16 uur een lezing door Jan Tilleman, die
als bewoner stilstaat bij de rijke geschiedenis van het Zwin en de grote verbondenheid met Hoeke.

Vele van deze kerken zijn ook in de zomer verder vrij toegankelijk, zodat je op latere datum tijdens een fietstocht of wandeling halt kunt houden aan de verschillende kerken.
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Zondag10juni ishetVaderdag.
Aan alle vaders,
een dikke proficiat!

Een stukje zoekwerk via Wikipedia
leert ons dat Sonora Smart Dodd
in 1909, uit de staat Washington,
haar vader wilde eren. Haar vader,
veteraan uit de Amerikaanse bur-
geroorlog, was weduwnaar gewor-
den toen zijn vrouw tijdens de be-
valling van hun zesde kindje ge-
storven was. Als alleenstaande papa
ontwikkelde hij een enorme kracht
en doorzettingsvermogen om zijn
kinderen een mooie jeugd en toe-
komst aan te bieden. Geïnspireerd
door de aandacht voor Moederdag
lanceerde zij op 19 juni 1910 de eer-
steVaderdag.

Het duurde echter nog meerdere
tientallen jaren voordat Vaderdag
algemeen werd. Vaders en groot-
vaders, wij zijn dankbaar voor al-
les wat jullie voor ons doen. Elk
wil vandaag op zijn manier vader
vieren, jong en oud, gehuwd en on-
gehuwd. We denken ook aan de va-
ders die de draad van vreugde ver-
loren omdat ze er alleen voor staan.
Aan hen die nu eenzaam door het
raam staren, oud geworden. Aan
de vaders die geen bloemen of ge-
schenken krijgen en ook aan jou,
vader, grootvader die een kind of
kleinkind verloor. Het zijn alle-
maal vaders. Ze horen er vandaag al-
lemaal bij. Vader zijn is je eigen kin-
deren voorgaan in het vragen stel-
len, vragen over gisteren, morgen
enjezelf.

Vader, Jij leert mij wat liefde is. Jij
geeft mij hoop wanneer het even
fout gaat. Jij prijst mij om mijn
wilskracht en ambities. Jij rekent op
mijn eerlijkheid. Jij vergezelt mij op
mijn reis door die wervelende
wereld. En ik, ik zal ooit mijn
kinderen leren wat liefde is, hen
helpen, steunen, ondersteunen, hen
aanmoedigen, hen bemoedigen, hen
nabij zijn in goede en minder goede
momenten. Ik hoop veel van
datgene wat jij mij hebt
voorgedaan, zelf ook te
verwezenlijken.Dank je wel, papa.

Zondag Vaderdag

Als je iemand ontmoet die door
ziekte of ongeval enkele vingers, of
in ergste geval een hand ontbreekt,
dan denk je: "amai, dat is nog niet
alles".
Je kijkt soms bewonderend naar
de creativiteit die aan de dag ge-
legd wordt om bepaalde handelin-
gen toch verder te kunnen uitvoe-
ren
En ook al stelt de geneeskunde alles
in het werk om bepaalde functies,
uitgevoerd door je handen op een
bijzondere snuggere manier op te
lossen, zodat je bepaalde handvaar-
dige activiteiten verder kunt zetten,
het blijft een grote bekommernis
voor de betrokken persoon om met
ditgemiste leven.

Wat doen wij eigenlijk niet allemaal
metonzehanden?
Soms lieve dingen, soms mindere
goededingen..
We gebruiken de ganse dag onze
handen.
Ze strelen, schrijven, spelen, hel-
pen, boetseren, wuiven of geven
eenschouderklopje .
Bij het eten gebruiken we ze om
vork, lepel en mes vast te houden.
Bij persoonlijke hygiëne, bij werk
enontspanning.
Onze vingers zijn, zolang de stem
in de toekomst de bewerking niet
overneem, zelfs intensief betrok-
ken in de moderne communicatie.
Vele vingers vliegen over het toet-
senbord om boodschappen de we-
reldintezenden.
Handen zorgen ook voor directe
communicatie.

In het leven zijn handen op zoveel
momenten een brug naar een ander.
Handen kunnen zorgen voor een
verbinding, zodat we het aanvoelen
dat we de ander graag hebben, dat

weeengroepdurvenvormen…
Iemand een hand reiken betekent
een vorm van waardering voor de
andere. Het ondersteunt een goede
dagtoewensen.
Iemand een hand reiken wil zeg-
gen, blij dat ik je zie, blij dat ik je
voel…
Een hand bij de vredeswens, heel
direct en duidelijk als ondersteu-
ning bij de wens die je formuleert
Handen zorgen voor zoveel hande-
lingen, teveel om op te noemen, in
het werk, verplaatsing en vul ge-
rustverderaan...
Een hand naar God reiken, wan-
neerdoenwedat….

Er zijn voorbeelden: Als ouders een
kindje laten dopen dan reiken zij
in naam van hun kindje een hand
naar God met de woorden: Ik wil
met JouGodoppadgaan, ikwil ant-
woordenopjevraag…
Ieder sacramentdraagt dat zelfde ge-
baar inzich..
Bij het doopsel zalft de priester of
diakendedopeling
Je wordt bij het vormsel door de

vormheer en bij de ziekenzalving
doordepriestergezalfd
In de huwelijksviering reik je el-
kaar de hand, als uitdrukking van
ik hou van je, ik wil voor je zorgen,
bij je blijven en schuif je een ring
overdevingervanjepartner.

Je hebt zoveel verschillende soor-
tenvanhanden.
Grote, kleine… zachte, ruwe han-
den..
Handen met diepe groeven en gete-
kend door noeste arbeid, nog moei-
lijkpropertekrijgen.
Handen zacht door de vele zalf en
olie die we gebruiken om onze han-
denintesmeren.
Je kan je hand ook gesloten hou-
den, zodat je er voor kiest je af te
schermenvandewereld.
Je kan iemand anders kwaad aan-
doen, door te slaan of je handen te
gebruikenbijgeweld,ofterreur
Iedere hand kan je ook open hou-
den..
Klaar om te geven, klaar om liefde-
volteontvangen…
Omdat handen speciaal zijn, om-

dat handen van mensen ook door-
heen een levensstijl een uitgesto-
ken hand kunnen zijn naar een me-
demens en naar God, hebben we
alle redenen om dankbaar te zijn.
Als we het Jezus gebed, het Onze
Vader bidden worden we soms uit-
genodigd dit met open handen te
doen.
Dankbaar om al we krijgen en met
gestrekte hand mogen de Heer te
ontvangenindeH.Communie.
In ons leven als christen mogen we
onze hand in de palm van Gods
Handleggen.
De Heer zoekt naar ons om te luis-
teren naar wat er leeft in ons hart.
Wij bepalen hoe we daar tegen over
staan.
Houden we onze handen gesloten
of open we ze vol liefde, doordat we
beseffen wat we allemaal krijgen?
Redenen genoeg om ook hier even
bij stil te staan en dankbaar te zijn.
(diaken André)

Met open handen

FEDERATIE DAMME
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Kvlv en LG komen in beweging

Ondertussen hebben al onze leden
van Kvlv en Landelijke Gilde een
uitnodiging ontvangen voor onze
jaarlijkse fietsuitstap.
Zoals vorige week te lezen was (+
ook in de uitnodiging) rijden we dit
jaar richting kust, nl naar Heist aan
Zee waar we het Sincfala museum

zullen bezoeken.

Het is altijd een leuke manier om
al fietsend de streek te verkennen,
nieuwe wegen maar vooral om een
hartelijke babbel te doen. Dus zorg
dat je er bij bent !

Iedereen is bij ons welkom : leden,
partners, sympathisanten en fiets-

liefhebbers.

Maar je hebt welgeteld nog 2 dagen
om je in te schrijven bij Lieve. Ver-
geet niet dat dit belangrijk is voor de
verzekering maar ook voor de gids
en de taart met koffie achteraf

DAMME
KVLV EN LG

KRINGLOOPNAMIDDAG
STAD DAMME
Kringloopkrachten op
het terras.

We zetten op zaterdag 9 juni opnieuw
de biologische kringloop in de kij-
ker.
We nodigen u dit jaar uit op ons ter-
ras in de Poëzietuin van de biblio-
theek van Sijsele. Onze kringloop-
krachten tonen hoe u kunt compos-
teren. We serveren ondertussen op
ons terras een drankje en een proe-
vertje van keukenrestjes.

In de Poëzietuin staan nu bijenkas-
ten. Ook u kunt de bij helpen. Ver-
beter de leefomgeving van de bij,
kies de juiste planten voor uw tuin
en gebruik geen pesticiden.
Daarom zetten we weer de bijen in
de kijker op onze kringloopnamid-
dag:
- Chocolatier Dominique Persoone
en een damse imker vertellen over
hun passie voor bijen.
- Vlaco geeft een workshop pestici-
denvrij tuinieren.
- De Kruiderie brengt een aanbod
van bijenvriendelijke planten.
- Onze lesgeefster begeleid een crea-

tief atelier rond bijen

Zaterdag 9 juni van 14 u tot 16.30 u

Bibliotheek, Eikelberg 1, 8340 Sijse-
le

Bezoekers ontvangen bloemenzaad
en een paar tuinhandschoenen (zo-
lang de voorraad strekt)

Info: milieudienst, 050 28 87 66,
milieudienst@damme.be

Zing jij ook de hele dag door? In de
tuin, in het bad, op je fiets, in de
auto… Wel, in het MéGà Jeugdkoor
hebben we allemaal van die zang-
kriebels! Nu je je eerste commu-
nie of lentefeest hebt gevierd, ben
je groot genoeg om ook te komen
meezingen met ons. We hebben al-
vast een plaatsje vrij gehouden, spe-

ciaal voor jou. Op 9 juni houden
we een instapmoment voor alle jon-
gens en meisjes vanaf 6 jaar. Zin
om eens te komen luisteren en mee-
doen? Kom dan zeker langs! Ook
mama en papa zijn welkom om te
blijven kijken. Wanneer? 9/6 Hoe
laat? 18 uur tot 19.30 uur Waar? Zol-
der van parochiezaal De Kring in

Sijsele (bereikbaar langs de beton-
nen buitentrap via de koer) Prijs?
Gratis (en dat blijft zo) Meer info:
Sabine (dirigente) 050 37 44 28 of
0474 74 54 29 of info@megajeugd-
koor.be. Bezoek ook eens onze web-
site www.megajeugdkoor.be

MéGà Jeugdkoor

Zaterdag 9 juni
11:00 Vivenkapelle O.L.Vrouw
Geboorte: Huwelijk van Noémie
Vancanneyt en Bram Jonckheere
14:00 Vivenkapelle O.L.Vrouw
Geboorte: Gezongen mis met de
Hospitaalridders van Sint-Jan van
Jeruzalem
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor een overleden
moeder en sterkte voor haar 3
kinderen en hun papa
18:00 Koorrepetitie Jeugd in De
Kring (einde 19.30 uur)
19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring
(einde 20.30 uur)

Zondag 10 juni
Tiende zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Andre Fockedey,
echtgenoot van Agnes Sys

Dinsdag 12 juni
19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de
kerk van Sint-Rita (einde 21.30 uur)

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

Donderdag 14 juni
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis

Zaterdag 16 juni
11:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Kayne Maertens, zoon van
Jill Stroo en Mike Maertens uit
Moerkerke
15:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Viering 25 jaar Ark
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 17 juni
Elfde zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Julia Labat en
zoon Lucien en voor Georges
Vannevel, echtgenoot van Agnes

Roose
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Angele Lefevre,
echtgenoot van Robert Nobus,
alsook voor overleden ouders en
familie (J en K), alsook voor Georges
Deprest en echtgenote Marguerite
Kerckaert, alsook voor Octaaf
Mouton en echtgenote Marie-Louise
Gaudesaboos en overleden familie
15:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Gust Taelman, zoon van
Valerie Vercruysse en Pieter Taelman
uit Maldegem

WEEKAGENDA

I-PHONE lessen (APPLE-toestellen)
voor beginners.
Op woensdag 05 - 12 - 26 september
van 09:00 tot 11:30
Plaats: De Cultuurfabriek - Stati-
onsstraat te Sijsele.
Heb je ook een "I-PHONE"? die je
enkel gebruikt om te bellen en/of
berichtjes te versturen? Er is zoveel
méér: Hoe werkt het? statusbalk en
andere tekens op mijn scherm - Wi-
fi, Bleutooth en Vliegtuigmodus -
Contacten aanmaken en beheren -
Berichten sturen - gesproken be-
richtjes - een foto nemen, opslaan
en/of versturen - handsfree bellen
- de App-store: praktische app's in-
stalleren en gebruiken: Kadaza, Sto-
card (voor klantenkaarten), Pfoto-
Funia (foto's bewerken) - Snapeed
- DuckDuckGo - AVG (antivirus) -
notities - 112BE - parkeergeld beta-
len met je gsm...
Ben je een startende i-phone ge-
bruiker dan is deze kennisma-
kingscursus in beperkte groep
(slechts 12 deelnemers) iets voor
jou.
Kostprijs: leden: 18 euro - niet-le-
den: 24 euro . Inschrijven tegen: 26
augustus:
Betalen op rek. nr. BE22 7381 1006
8447 van Gezinsbond Sijsele en be-
vestigen via e-mail aan magda.keir-
se@hotmail.com met opgave van te-
lefoon en lidnummer.

SIJSELE
GEZINSBOND

Lessen iPhone
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Familiezorg Brugge, 050 33 65 00
Paramedica, 050 35 33 46
Kris Vanhoutte, 050 50 14 00
Marc De Soete, 050 37 06 86

Colofon
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Jullie kunnen er niet naast kijken,
onze kerk in Moerkerke staat volle-
dig in de steigers. Er moeten drin-
gend instandhoudingswerken uit-

gevoerd worden, zowel aan de to-
ren als aan de bedaking van de kerk.
Deze werken waren gelukkig voor-
zien in het meerjarenplan van de

kerkfabriek, en worden nu dus uit-
gevoerd…ineerstefase.

De toren zelf vertoonde zware
bouwkundige gebreken, bakstenen
kwamen los, het metselwerk werd
naar buiten geduwd door ontbre-
kende (doorgeroeste) ankers, dak-
bedekking en goten lieten te wen-
sen over (waterinsijpeling)… een
volledige renovatie van de toren
was noodzakelijk… uit stabiliteits-
en veiligheidsoverwegingen. Dak-
bedekking en goten worden volle-
dig vernieuwd om het gebouw al-
dus een goede buitenschil te geven,
het gevelmetselwerk wordt volledig
hervoegd aan de westzijde (hoofd-
portaal) en waar nodig aan de an-
dere zijden, wijzerplaten en bij-
horende verlichting werden tevens
volledig vernieuwd… en tot slot
wordt ‘de haan’ ook in ere hersteld.

Een goede huisvader moet zorgen
dat zijn gebouw regelmatig on-
derhouden wordt, ook zo met de
kerk… Toegang tot dak en goten
verliep echter zeer moeilijk en ge-
vaarlijk via diverse luiken in het
dak, dit wordt nu verholpen door
het maken van ‘dakkapellen’ op ie-

der dakschild waardoor het onder-
houd van de goten een stuk gemak-
kelijker en veiliger kan verlopen.

Het dakschild van de kerk ver-
toont diverse lekken op verschil-
lende plaatsen, dit geeft uiteraard
aanleiding tot houtrot en moet
dus dringend voorkomen worden,
daarom worden de dakvlakken vak-
kundig hersteld en/of vervangen
door natuurleien… Tegelijkertijd
wordt de nok van het dak volle-
dig vernieuwd, worden de bakgo-
ten hersteld en geschilderd, wor-
dendeafvoerennagezien.

Ook de witstenen consoles die onze
kerk sieren, worden helemaal gerei-
nigd en hersteld zodat deze hoek-
stenen opnieuw in volle glorie de
kerk als het ware kunnen stutten
en steunen. Op vraag van Natuur-
punt wordt ook speciale aandacht
geschonken aan het ‘zwaluwenbe-
stand’ onder de bakgoten van de
kerk.

Tot slot wordt ook nog gewerkt aan
de muur rondom het kerkhof, het
metselwerk wordt waar nodig vol-
ledig hersteld en er komt zelfs een

nieuwe (tweede) toegang ter hoogte
vandeSint-Dionysiusstraat.

Eens deze eerste fase beëindigd is
(normaal was dit voorzien tegen
eind juni 2018, maar door het slech-
te weer in de wintermaanden zal
deze einddatum nog wel wat op-
schuiven) is de kerk aan de buiten-
zijde opnieuw helemaal beschermd
tegen weer en wind, en kan er ge-
dacht worden aan de tweede fase,
zijnde de binnenzijde van de kerk,
waar vooral schilderwerken en elec-
triciteitswerken zullen uitgevoerd
worden.

De kerkfabriek Sint-Dionysius
heeft geen moeite gespaard om dit
unieke patrimonium als een goe-
de huisvader te onderhouden en te
herstellen. Na de volledige restaura-
tie zal dezekerkmeerdanhet bezoe-
ken waard zijn, om te bewonderen
enomertebidden.

(architect Hans De Vlieger)

Sint-Dionysiuskerk in de steigers

Gedoopt aan de bron van het leven

Sijsele 27 mei: Mathis Vermeersch, zoon van Ilse Vincke en Brecht Vermeersch uit Sijsele Sijsele 27 mei: Silas De Zutter, zoon van Lisa Alsberghe en Nick De Zutter uit Sijsele
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Gedoopt aan de bron van het leven

Moerkerke 16 mei: Maurice en Loïc Heyze, tweelingzonen van Jessica Landuyt en Thomas Heyze uit Damme Moerkerke 20 mei: Timo Sallet, zoon van Elien Van Damme en Bart Sallet uit Den Hoorn Sint-Rita

Moerkerke 21 mei: Marie Tytgat, dochter van Valerie Saman en Jan Tytgat uit Moerkerke Moerkerke 2 juni: Leonore Vandeputte, dochter van Annelies De Cloedt en Stijn Vandeputte uit Knokke-Heist

Moerkerke 3 juni: Djailyn Mestdagh, dochter van Felicia De Busscher en Bart Mestdagh uit Moerkerke Moerkerke 3 juni: Oskar Sneppe, zoon van Nele Vermoere en Wouter Sneppe uit Vivenkapell



In samenspraak met de schooldirec-
ties, betrokken leerkrachten en de
federatie Damme, kiezen we voor
een vernieuwde aanpak van de ca-
techese. Het is niet de taak van het
onderwijs om kinderen voor te be-
reiden om een sacrament te ont-
vangen, dat is de opdracht van de
geloofsgemeenschap. In de geloofs-
gemeenschap kunnen ouders de
vraag stellen naar het toedienen van
de sacramenten van het doopsel, eu-
charistie en vormsel. De voorberei-
ding op het sacrament van de eu-
charistie (eerste communie), het li-
turgisch vieren van de gelovigen
rond de tafel van Jezus, valt vanaf
september 2018 dus volledig in han-
den van de geloofsgemeenschap.
Deze keuze en beslissing komt niet
zomaar uit de lucht vallen... er zijn
de visieteksten van het onderwijs
en het bisdom, er is ook de bewe-
ging binnen onze federatie Dam-
me om te werken aan de geloofsge-
meenschappen rond Moerkerke en
Sijsele.

Onze geloofsgemeenschap is on-
derweg naar een pastorale eenheid,
een nauwere samenwerking bin-
nen één geheel. Ook de catechese
in voorbereiding op het sacrament
van de eucharistie (eerste commu-
nie) is dus een uitdaging om ge-
zinnen te betrekken bij de geloofs-
gemeenschappen van Moerkerke en
Sijsele.

In september zullen de ouders zich
kunnen inschrijven om de cateche-
se te volgen (ofwel in Moerkerke,
ofwel in Sijsele). De datum van deze
info- en inschrijvingsavonden zul-
len later meegedeeld worden. De ca-
techese bestaat uit enkele opdrach-
ten om thuis in het gezin uit te voe-
ren en enkele instapvieringen in de
kerken waar de eerste communie-
vieringen doorgaan. Instapvierin-
gen voor de groep Moerkerke gaan
door op zondag om 10.30 uur, voor
de groep Sijsele op zaterdag om 17
uur. In een tweede info-avond ko-
men de meer praktische zaken aan
bod. Ook de repetities vallen buiten
deschooluren.

De catechese op de eerste commu-
nie wordt dus hoofdzakelijk een sa-
menspel tussen parochie en gezin-
nen. De klemtoon ligt dus minder
in de school. Met grote dank aan de
scholen om alles wat in het verleden
mogelijk was, met dank alvast ook
aan allen om mee te stappen in dit
nieuweverhaal.

eerste communie 2019
Op de eerste zondag van mei, 5 mei
2019 om 10.30 uur in de kerk van
Moerkerke

Op het hoogfeest van Ons Heer He-
melvaart, 30 mei om 10.30 uur in de
kerkvanSijsele

Vernieuwde aanpak
catechese eerste communie
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Elke morgen zie je langs de open
schoolpoort, kinderen de school
binnenstappen. Als volwassene ben
je extra voorzichtig in die omge-
ving. Maar eenmaal de schoolpoort
dicht, voel je een scheiding tus-
sen de school en het dagelijkse le-
ven. Het ritme van de school ver-
loopt anders dan het bioritme van
de echte wereld. De echte wereld
weet vaak amperwat er zich in de ei-
landen binnen de schoolmuren af-
speelt. Het zijn werelden op zich-
zelf… Maar rond deze examenpe-
riode sijpelt er ons veel meer dan
anders, qua sfeer en leefomstan-
digheden hiervan door. De oproep
dat jongeren kunnen blokken in
sommige kerken, tal van openba-
re gebouwen is weer actueel in de
nieuwsberichtgeving.

Een voorbeeld. In de Sint Ja-
cobskerk, Moerstraat, Brugge. De
jongeren van de Sint Michielsbe-
weging ontvangen je graag, tijdens
een moment van rust en verpo-
zing, in hun nabijgelegen lokaal.
info Blok@Sint-Michiel. In Brugge
is er zelfs een rust en verzorgings-
tehuis dat plaats en ondersteuning
aanstudentenaanbiedt.

Je ziet ook groepjes scholieren met
de fiets of openbaar vervoer over de

middag huiswaarts keren. Tijdens
een wachtbeurt bij bakker, slager
of broodjeszaak, vang je soms ge-
sprekken van leerlingen op. Ze ver-
tellen ronduit met anderen of een
examen al of niet geslaagd was, of
hoe ze hun cijfer beoordeling zelf
inschatten. Het vraagt een regel-
maat door het jaar om al wat ken-
nis te vergaren, maar naar de eind-
meet is het soms zwoegen en zwe-
ten om dit alles ook te bevatten in
overzichtsnota's en de belangrijk-
heid te doseren. Is men nu leerling
in het lager, in het middelbaar, ho-
geschool of universiteit, altijd op-
nieuw is het een uitdaging om de
opgedane kennis in een examen-
beurt op papier tijdens een schrifte-
lijke proef, of in mondeling examen
weertegeven.

Het zorgt ervoor dat vele studen-
ten na enkele intensieve blokda-
gen, soms met nachtelijke studie-
momenten, behoefte hebben aan
een opbeurend woord, of een sym-
pathiek gebaar van ondersteuning.
In een recent krantenartikel werd
een pleidooi gehouden om studen-
ten familiaal te omringen met nest-
warmteenextraaandacht.

Beste leerling,student

Als je dan die hand op uw schou-
der voelt, als je dan die schouder-
klop voelt, zie dan in de helpende
mens, de Vader. De goddelijke be-
zorgdheid die er is voor jou. Als je
als jongere, mag ervaren dat iemand
je hartelijk aanspreekt, dat iemand
bezorgd en bekommert in je is die je
lief heeft, zie dan inhemdieGoddie
in de mensen leeft. Zeker is, het laat
ouders en zeker grootouders niet
onbewogen en in deze studieperio-
delevenzemetjemee

Misschien herken je, je eigen vra-
geninditgebed:

Goede God, de examens staan weer
voor de deur!'t Worden weer
spannende dagen voor ons.We
zouden zó graag hebben dat we er
allemaal goed doorheen
komen,zonder onvoldoendes.We
weten wel dat wij het zijn die
moeten studerenen dat het van onze
kennis en inzet afhangt of we al dan
niet slagen,maar wees ons in die
dagen nabij.Geef ons de kracht en de
moed om onze tijd goed te
gebruiken.

Als volwassene weten we immers,
terugdenkend aan eigen studietijd,
dat het soms deugd kan doen, als
mensen je extra aandacht geven.
Wie als ouder of grootouder wat
dichter bij de schoolgaande jeugd
aanleunt weet dat er veel stress en
spanning aan een examen voorgaat.
Een bemoedigd woord, een liefde-
volle bemerking of zelfs de belof-
te aan elkaar te denken, misschien
zelfs door een kaarsje te ontsteken,
wie weet, extra ondersteund met
een gebedje, kan zeer veel beteke-
nen.

(diaken André)

Examentijd: kennis vasthouden
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KVLV Lapscheure

We waren met velen die zomerse
woensdagavond aan de kapel van de
Hekhoek om de meimaand waardig
af te sluiten.

Het parochiekoor luisterde deze
viering op met passende Marialie-
deren.

De veldbloemen versierden het al-
taar.

Van harte dank aan de vrijwilligers
voor dit alles.

SIJSELE

Mariamaand

Dagfietstocht op zondag 17 juni.
Start om 10 uur op het Lindeplein
(Kloosterstraat) in Sijsele. Afstand
ongeveer 58 km.

Wij fietsen aan een matig tempo in
de richting van de kust. Zoals ge-
bruikelijk zorgen wij in de voor-
middag voor een rustpauze met een
droogje en natje. Rond de middag
houden wij halt aan het bezoekers-
centrum van de Uitkerkse Polder
voor het nemen van onze picknick
(dit jaar nemen wij onze eigen pick-
nick mee). In de namiddag is er ook
nog een rustpauze voorzien.

Deelnameprijs: 6 euro per persoon,
leden van Pasar 5 euro.In de prijs is
een consumptie op de middag inbe-
grepen. Inschrijven bij de start van
de fietstocht.
Info :A. Soenen, 050 35 69 08.

Zaterdag 16 juni
11:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Kayne Maertens, zoon van
Jill Stroo en Mike Maertens uit
Moerkerke
15:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Viering 25 jaar Ark
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 17 juni
Elfde zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Julia Labat en
zoon Lucien en voor Georges
Vannevel, echtgenoot van Agnes
Roose
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Angele Lefevre,
echtgenoot van Robert Nobus,
alsook voor overleden ouders en
familie (J en K), alsook voor Georges
Deprest en echtgenote Marguerite
Kerckaert, alsook voor Octaaf
Mouton en echtgenote Marie-Louise
Gaudesaboos en overleden familie
15:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Gust Taelman, zoon van
Valerie Vercruysse en Pieter Taelman
uit Maldegem

Dinsdag 19 juni
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis uit dank voor een
geslaagde operatie (L.D.C.)
19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de
kerk van Sint-Rita (einde 21.30 uur)

Donderdag 21 juni

09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis

Zaterdag 23 juni
13:30 Damme O.L.Vrouw
Hemelvaart: Huwelijk van Melinda
Platteau en Kurt Zutterman
15:30 Sijsele Sint-Martinus: Doop van
Odette Dauwens, dochter van Silke
De Meyer en Sean Dauwens uit
Sijsele
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis, gedachtenismis voor
de overledenen sinds 1 april; Bram
Vancompernolle, Juliana
Timmerman, Robert Rotté, Achiel
Taets
18:00 Koorrepetitie Jeugd in De
Kring (einde 19.30 uur)

19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring
(einde 20.30 uur)

Zondag 24 juni
Twaalfde zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis, gedachtenismis voor
de overledenen sinds 1 april;
Antoinette Wittevrongel, Rose
Lierman, Simonne Martens, Irena
Hungenaert, alsook voor de
Hospitaalridders van Sint-Jan van
Jeruzalem
14:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Jeroom Gussé, zoon van Kaat De
Loof en Samuel Gussé uit Maldegem

WEEKAGENDA

STAD DAMME: MILIEURAAD

Zonder bijen, geen lekkernijen.

De milieuraad nodigt iedereen uit
naar een open milieuraad over de
bijen.
Zijn bijen echt zo noodzakelijk
voor onze voedselvoorziening?
Zouden we tekorten kennen zon-
der bijen?
Onze spreker Bart Vandepoele
neemt u mee in het bestuivingsver-
haal van bijen en hommels.

Tijdens deze voordracht krijgt u
heel wat tips over hoe u bestuivers
kan helpen in eigen tuin, terras
of balkon en hoe we het landschap
voor bijen kunnen verbeteren.

Maandag 18 juni 2018, 20 uur
Bibliotheek Burgemeester Da-
niël Coens (Eikelberg 1)

Gratis zaadzakje en bijenbrochure voor
alle deelnemers.

Info: Milieudienst, 050 28 87 66,
milieudienst@damme.be

DAMME

Milieuraad

Op dinsdag 26 juni verwachten we
jullie allen om 14 uur in zaal de Lieve.
Een verpleegkundige komt spreken
over je kan besparen op je medische
kosten. Wel een interessant
onderwerp. Hopende u allen te
mogen ontvangen, nog veel
lentegroetjes.

(Het bestuur)

Samana
Moerkerke
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Leerhuis 9

Deze gaat door op donderdagavond om 19.30 uur op 11/10, 08/11 en 06/12/2018, 31/01, 28/02, 28/03 en 09/05/2019 in de pastorie, Vissersstraat 56. Maximum aantal deelnemers is 10.
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Maandag 18 juni speelden onze
rode duivels hun eerste wedstrijd.
Wat de uitslag geworden is, wist ik
nog niet, toen ik dit tekstje voorbe-
reidde. In de komende weken zullen
velen nog al wat tijd doorbrengen
voor de televisie voor één van de
grootste sportevenementen dit jaar:
Het wereldkampioenschap voetbal
inRusland.

Hoe sterker de prestaties in de
komende wedstrijden, hoe sterker
"het samenhorigheidsgevoel" zich
vermenigvuldigt. Wanneer de Bel-
gen in actie komen zitten zelfs
mensen die weinig of niets om voet-
bal geven, eveneens in spanning te
volgen. Bij winst na de wedstrijd
stijgt de voetbalgekte opnieuw en-
kele graden hoger. Het "wij-ge-
voel" zorgt ervoor dat men in deze
gemeenschappelijke vreugde-bele-
ving zich kan vinden en vooral ook
deze vreugde deelt. Maar een mo-
gelijke slechte match kan en voor-
al bij herhaling zorgen voor een to-
taal ander gevoel. Het " wij-gevoel"
smelt als sneeuw voor de zon en
maakt mensen zelfs neerslachtig.

Winnen en verliezen
is van alle tijden

We staan er niet bij stil, maar ook
in de Bijbel gaat het in veel tek-
sten over winnen en verliezen en
hoe een mens daar mee omgaat. De
vreugde om mee te stappen in het
verhaal van God vraagt bij het Jood-
se volk ook veel offers. Men zegt al-
tijd, is het nu bij voetbal, atletiek,
of wielrennen, het vraagt overgave
en doorzettingsvermogen bij elke
sportieveling, die er voor wil gaan.

De apostel Paulus zou je via zijn
vele brieven kunnen omschrijven
als een echte trainer, coach, die zijn
team inspireert, bemoedigt en soms
terechtwijst.

Ook van een christen, net als van
een sportman of sportvrouw, wordt
verwacht dat je, je opdracht ernstig
neemt.

Paulus zegt in één van zijn brieven
aanTimoteus:

"En iemand die aan sport doet, zal
geen prijs winnen, als hij zich niet
aan de spelregels houdt."

In zijn brief aan de Korintiërs krij-
gen we in sporttermen te horen dat
christenen niet slapende de hemel
kunnen verdienen, maar dat er in-
spanningen van ons gevraagd wor-
den.Hijschrijft:

"U weet het, alle hardlopers in het
stadion rennen om het hardst, maar
slechts één wordt de winnaar. Ren
dan om te winnen! Zij doen dat om
een vergankelijke krans te winnen,
wij doen het voor het
onvergankelijke. Ik loop dan ook
niet zomaar wat, ik ben geen bokser
die in de lucht slaat. Ik hard mijzelf
en houdt mij onder strikte tucht om
niet, na voor anderen gepredikt te
hebben, zelf verworpen te worden."

Zowel mannen als vrouwen wor-
den aangemoedigd door hun sup-
porters, die meestal zelf nooit de
sport hebben beoefend. Als christe-
nen mogen wij denken aan zove-
le miljoenen mannen en vrouwen
voor ons die ook christen zijn ge-
weest en door hun levende band
met Jezus Christus gelukkige men-
sen waren en grote dingen deden.
Zij hebben het gekund en wij kun-
nen dat ook. Denk maar aan zovele
heiligen, maar ook mensen die ons
voorgingen en waar we met veel be-
wondering naar opkijken. Zij zijn
onze supporters om te volharden in
onze vriendschap met de Verrezen
Heer.

Een laatste zin uit de Heilige
Schrift die we in de komende sport-
dagen eens mogen overwegen zijn
de woorden die Paulus op het einde
van zijn leven schreef. Hij kijkt te-

rug op zijn leven en ziet dat hij zijn
wedstrijd goed heeft gelopen en hij
vertrouwt erop dat Jezus hem het
EeuwigeLoonzalgeven.

Wanneer onze levenswedstrijd
eens ten einde loopt, hoop ik dat we
Paulusmogennazeggen:

“Het uur van mijn heengaan is
nabij. Ik heb de goede strijd
gestreden, de wedloop tot een goed
einde gebracht, het geloof bewaard.
Nu wacht mij de krans der
gerechtigheid, die de Heer, de
rechtvaardige rechter, aan mij zal
geven op die dag, en niet alleen aan
mij maar aan allen die met liefde
hebben uitgezien naar zijn
verschijnen.” (2 Tim. 4, 6-8)

Net zoals onze rode duivels, op het
scherp van de snee er samen voor
willen gaan, worden ook wij uitge-
daagd om niet bij de pakken te blij-
ven zitten, maar ons geloof extra
kleur te geven. Zodat dicht bij ons
de wereld een stukje meer "liefde"
maguitstralen.

(diaken André)

Koning voetbal
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Zaterdag 23 juni
13:30 Damme O.L.Vrouw
Hemelvaart: Huwelijk
15:30 Sijsele Sint-Martinus: Doop van
Odette Dauwens, dochter van Silke
De Meyer en Sean Dauwens uit
Sijsele
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis, gedachtenismis voor
de overledenen sinds 1 april; Bram
Vancompernolle, Juliana
Timmerman, Robert Rotté, Achiel
Taets
18:00 Koorrepetitie Jeugd in De
Kring (einde 19.30 uur)
19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring
(einde 20.30 uur)

Zondag 24 juni
Hoogfeest Geboorte van de H. Johannes de
Doper
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis, gedachtenismis voor
de overledenen sinds 1 april;
Antoinette Wittevrongel, Rose
Lierman, Simonne Martens, Irena

Hungenaert, alsook voor de Orde
van Sint-Jan van Jeruzalem, viering
opgeluisterd door het koor DaMoRi
14:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Jeroom Gussé, zoon van Kaat De
Loof en Samuel Gussé uit Maldegem

Dinsdag 26 juni
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de
kerk van Sint-Rita (einde 21.30 uur)

Woensdag 27 juni
09:00 Lapscheure H. Drievuldigheid
en Sint-Christianus: Schoolviering
basisschool Lapscheure, thema einde
schooljaar
10:45 Den Hoorn Sint-Rita:
Schoolviering basisschool Sint-Rita

Donderdag 28 juni
09:30 Sijsele Sint-Martinus:
Schoolviering basisschool

Sint-Maarten, thema afscheid 6e
leerjaar
11:00 Vivenkapelle O.L.Vrouw
Geboorte: Schoolviering Vrije
basisschool Vivenkapelle, thema
afscheid 6e leerjaar
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis

Vrijdag 29 juni
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Schoolviering basisschool
Moerkerke, thema einde schooljaar

Zaterdag 30 juni
14:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Mathieu Naydenov, zoon van
Bieke Verbeeke en Boris Naydenov
uit Sijsele
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Henri
Vermeulen en Julia Tamsyn en voor
Franz Mattart, echtgenoot van Rosa
Vermeulen, en overleden families
18:00 Koorrepetitie Jeugd in De
Kring (einde 19.30 uur)
19:35 Koorrepetitie Plus in De

Kring (einde 20.30 uur)

Zondag 1 juli
Dertiende zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Michel
Vandenbon en Julie De Buck en hun
zoon Gaston Vandenbon en zijn
echtgenote Erna De Clerck en voor
hun schoondochter Carine Meurice,
alsook voor dokter Jozef Devriendt,
echtgenoot van Denise Vanlanckeren
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Cyriel Cocquyt
en Maria Lamote en dochter Thérèse
en overleden familie, alsook voor
overleden ouders en familie (GLA)
14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Leon Brusselle, zoon van
Sarah Debbaut en Mathias Brusselle
uit Maldegem

WEEKAGENDA

Nieuwe overlegvormen voor
Kvlv
Wanneer vrouwen elkaar (on-
der)steunen gebeuren er ongeloo-
felijke dingen. Vrijwilligerswerk
verandert, evolueert en net omwille
van nieuwe maatschappelijke evo-
luties is KVLV het aan zichzelf ver-
plicht om vrijwillig engagement te
blijven heruitvinden.

We zoeken naar nieuwe vormen
van samenkomen en overleg, aan-
gepast aan de noden en behoeften
van vrouwen van NU.Kvlv groe-
pen die open en stevig samenwer-
ken met andere Kvlv groepen in
de buurt zijn tot grotere activitei-

ten in staat en versterken hiermee
ook hun eigen werking. Zo’n wis-
selende samenwerking tussen lo-
kale groepen noemen we een Kvlv
cluster. En zo gaan we ook binnen
onze gewestbesturen “clusteren”.

Binnenkort gaan Kvlv afdelingen
van Groot Damme (nu bij Ge-
westbestuur Brugge Beverdam) sa-
menwerken met Gewest De Pol-
der (afdelingen Westkapelle, Rams-
kapelle, Dudzele, Uitkerke, Zui-
enkerke, Houtave, Nieuwmunster,
St.Pieters en St.Kruis).

Een ander deel van ons Gewest-
bestuur (zoals Oedelem, Oostveld,

Oostkamp, Beernem en Rudder-
voorde) gaan dan weer samenwer-
ken met Gewest Houtland (Lop-
pem, Jabbeke,Snellegem, Stalhille,
Torhout…).

Uiteraard is dit voor “onze” gewest-
bestuursleden, uit de 9 afdelingen,
een hele verandering en is het met
pijn in het hart dat onze groep uit-
een gaat!

Vanaf begin januari 2019 spreken
we dus niet meer over het Gewest-
bestuur maar over regios. Hoe de
naam zal worden zal allicht bespro-
ken worden op de 1e bijeenkomst in
september te Ramskapelle.

Hier zullen voorzitsters en secre-
taresses uit onze grote groep sa-
menkomen als kennismaking en
zal er een kernteam worden ge-
vormd (=taken welke nu gewest-
voorzitster- en secretaresse doen).

In het regio overleg verwachten we
vooral vrouwen “met goesting” die
ideeën uitwisselen, uitwerken en
beslissen voor onze Vrouwen met
Vaart !
Iedereen is dus welkom met interes-
sante voorstellen en activiteiten.

En toch moeten we het positief be-

kijken, we krijgen nieuwe moge-
lijkheden, nieuwe kansen, nieuwe
mensen om ons heen om zo ster-
ker te worden en meer kwaliteit te
kunnen bieden aan onze landelijke
vrouwen !

Onze afdelingen worden kleiner en
we moeten durven springen; dit
wilt niet zeggen dat we onze vaste
activiteiten zullen negeren maar we
kunnen ze bovenal versterken! Het
wordt dus uitkijken naar een nieuw
verhaal binnen Kvlv.

Dank aan iedereen die onze bij-
eenkomsten van het gewestbestuur
steeds positief gevolgd hebben en
onze werking hierbij steunden,
ons hierin bemoedigden.

Dank aan onze gewestbestuursle-
den voor hun onvoorwaardelijke
inzet, hun meedenken en trou-
we aanwezigheden op de vergade-
ringen.We bleven altijd een goeie
groep!

Namens een dankbare gewestvoor-
zitter - Mieke

Zin in een dagje uit? ... Welkom op
onze uitstap van 26 juli.
We starten met een rondleiding in
het bedrijf Breydelham in Gavere
met koffie en ruime degustatie (in-
cl. 1 drank).

Na een 3-gangenmiddagmaal genie-
ten we van een tocht doorheen de
Zwalmstreek en op weg naar Ou-
denaarde trotseren we (met de bus)
enkele kuitenbijters uit de Ronde
Van Vlaanderen.

De vernieuwde markt van Ouden-
aarde nodigt uit voor een korte wan-
deling.
Als afsluiter wacht ons de ambach-
telijke zaak van Dr. Canarus. Tove-
ren met hopbelletjes en proeven (2
cons.)

Inschrijven vóór 16 juli èn info bij
Dirk Grootaert (dirk.grootaert@te-
lenet.be – 050/50 00 08 of 0486/15
86 68).

Deelname: 59 euro p.p. (gids, fooi
chauffeur, middagmaal , bezoeken
en vermelde consumpties)

De bus vertrekt om 07.45 u. op de
parking Damse Vaart Zuid met een
extra opstapplaats aan de kerk in Sij-
sele (08.00u).
Thuiskomst gepland tegen 20.00 u.

Samen genieten!
Iedereen welkom!

DAMME
KVLV EN LG
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Parochiezalen in onze federatie
Je zoekt binnen onze parochiefederatie een geschikte locatie om een doopfeest of babyborrel, een jubileum, of een gezellig samenzijn met vrienden en familie
te organiseren? Wie dit zoekt, kan hiervoor contact opnemen met de zaalverantwoordelijke van onze verschillende parochiezalen. Elke parochiezaal heeft door
zijn ligging en lokaal-indeling enkele extra troeven, die ervoor kunnen zorgen dat dit de perfecte locatie voor je feest wordt. (bron: www.groeneweiden.be)

Damme: Zaal 't Schuurtje, Burgstraat 16, 8340 Damme. Contact: Dirk Sansen,
Burgstraat 12, 8340 Damme, 0476 73 71 99, sportplezier@telenet.be

Moerkerke Sint-Rita: Ontmoetingscentrum Sint-Rita, Hoornstraat 88, 8340 Moerkerke.
Contact: Viviane Sergeant, 050 50 00 14 (maandag- en donderdagavond tussen 19 en 20.30
uur)

Oostkerke: Zaal De Beuterblomme, Sint-Kwintensstraat 7, 8340 Oostkerke. Contact:
Hilde Vankerrebroeck, 050 60 72 77

Sijsele: Zaal De Kring, Vredesplein 1, 8340 Sijsele. Contact: Patrick Versyck, 0473 25 95 61
(na kantooruren), http://dekring-sijsele.be
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Gedoopt aan de bron van het leven

Moerkerke 16 juni: Kayne Maertens, zoon van Jill Stroo en Mike Maertens uit Moerkerke Moerkerke 17 juni: Gust Taelman, zoon van Valerie Vercruysse en Pieter Taelman uit Maldegem

DaMoRi in Godelieve processie van
Gistel
Met een afvaardiging van ons Fede-
raal koor stappen we zondag 8 juli
al zingend mee in de alom gekende
Godelieve processie. Gistel en Go-
delieve, al eeuwen met elkaar ver-
bonden, maar op vandaag nog heel
actueel (zie ook de H.Rita!). Het ver-
haal wilt dat zij werd uitgehuwe-
lijkt aan Bertolf, zoon van een kas-
teelheer uit Gistel. Echter vanaf de
1ste dag werd zij verstoten om te
slotte te worden gewurgd en onder-
gedompeld in een waterpoel. Gedu-
rende haar korte leven was zij een
weldoenster voor de armen. In 1084
werd zij in Gistel heilig verklaard.
Nav haar feestdag op 6 juli zijn er in
Gistel tal van activiteiten. Wat onze
rol precies zal zijn, is tot op heden
niet gekend. De processie start om
16 uur. Er zijn gratis busverbindin-
gen naar het centrum.

Ook door het gezelschap van de
Ridders van Malta worden wij op-
nieuw gevraagd om de Eucharistie-
viering op te luisteren in de kerk
van Moerkerke op zondag 24 juni.

En na alweer een drukke periode
vanaf Pasen, met o.a het concert in
De Stek, meestappen in de H. Bloed-
processie te Brugge, federale mis-
viering voor de vruchten der aarde
in St.Rita, Vormsel, Pinksteren, en
andere diensten toch stilaan uitkij-
ken naar de “grote” vakantie waar
ook onze koorleden kunnen ge-
nieten van een rustperiode. Tevens
maken we op 25 augustus as een
mooie daguitstap naar Duinkerke,
als dank voor onze inzet. En ja
daar kijkt elkeen toch weer naar uit,
want we blijven een hechte groep
en zo zie je maar hoe ook zingen
mensen kan verbinden.

DAMORI
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Vrijdag is het zo ver. De resulta-
ten zijn bekend en het woord "va-
kantie" wordt niet fluisterend maar
luidoproependwerkelijkheid.

Omdat school en grote vakantie au-
tomatisch bijna aan elkaar gekop-
peld worden, is de opvatting door-
gedrongen dat zowat jan en alleman
in die maanden ergens aan het re-
laxenis.

Dit jaar blijft er los van de examens
voor de vele voetbalsupporters nog
wat extra spanning in de lucht han-
gen. Doen de Belgen het goed, dan
stijgt bij elke overwinning, de voet-
balkoortsnogenkelegraden.

Maar geniet iedereen
wel van vakantie?

Vanaf het begin van de Gentse fees-
ten (13 tot 22 juli), draait de eco-
nomie wat trager; de files zijn niet
meer zo lang en worden vervan-
gen door overdrukke ‘zwarte week-
ends’. De politici zijn in zomerre-
ces en voor de journalisten na het
WK is het komkommertijd. De we-
reld ligt een beetje stil! De TV zen-
ders zenden allerhande herhalin-
genuit.

En toch is er dagelijks krant en post.
De bus, de tram of de trein rijdt.
De dokter of de apotheek blijft aan-
spreekbaar. Dagelijks van ’s mor-
gens vroeg tot ’s avonds laat kan je
naar de bakker, de slager, de visboer
of het warenhuis. In iedere restau-
rant of bistro transpireert het hore-
ca personeel door de zomerse warm-
te in de zaal en zeker in de keuken
bij de bereidingen van de warme
gerechten. In de serres zijn tuin-
bouwers in die extra warme voch-
tige lucht aan het werk. De land-
bouwers werken in de zomer hard
om de graanoogst binnen te ha-
len zodat mens en dier nu en bin-
nen enkele maanden voedsel heb-
ben. Iedere radiozender heeft een
zomerprogramma op verplaatsing,
wat eveneens extra inspanningen

vraagt aan dit beperkt groepje wer-
kenden. In rust en verzorgingshui-
zen zijn mensen verder in de weer
om hun bewoners, soms geplaagd
door de hitte, extra in de watten te
leggen. In ziekenhuizen wordt het
schuiven met agenda's om een vlot-
te bezetting te kunnen garanderen.

Zoveel mensen zijn elke dag druk
bezig en werken tijdens de grote
vakantie zodat elke vakantieganger
van zijn of haar jachtig leven en
stresserend beroep kan bekomen.

Reden voor ons tot dankbaarheid!

Overal vakantie?

De jaarlijkse vakantie is een verwor-
venheid van de Europese vakvere-
nigingen die een jarenlange strijd
hebben gevoerd om ook dit sociaal
rechtteverkrijgen.

Maar een wat bredere kijk leert ons
al snel dat dit voorrecht veelal enkel
eenwestersvoorrechtblijft.

"Rustig genieten" (Roland Desserano)

In grote delen van de wereld is het
zoalswelezenbijPaulus:

“Als iemand niet wil werken, zal hij
ook niet eten.” (2 Tes 3,10)

Geen vakantie, geen werkloos-
heidsuitkering,… wie niet werkt,
heeft geen geld en kan dus niet
eten! Daarom zijn miljarden men-
sen – zelfs kinderen - lange dagen
in het zweet huns aanschijns aan
het werk om enkel in hun levens-
onderhoudtekunnenvoorzien.

Wat een verschil met onze levenswijze.

Soorten vakantie

Vraag je aan mensen wat vakantie
voor hen betekent, dan krijg je ge-
garandeerd zeer uiteenlopende ant-
woorden. Maar in hun verschei-
denheid, vertonen ze toch overeen-
komst.

Voor een student met tweede zit, zal
vakantie studeren betekenen. Een
deel van de hete zomer blokken en
duimenvoorseptember.

Voor een jong koppel dat een wo-
ning gekocht heeft, betekent het:
puffend van de warmte alle vakan-
tietijd aan de renovatie van het
nieuwenestspenderen.

Jongeren gaan op kamp en ne-
men verantwoordelijkheid. Kook-
ouders trekken mee en zorgen voor
eengevarieerdemaaltijd.

Voor sommigen betekent vakantie
dan weer werken in de tuin. Een
nieuw wandelpad of een eigen oase
van rust inrichten en daarnaast het
onderhoud van de tuin verder zet-
ten.

Doe je dit uit noodzaak, of gewoon
genietend, het moet gebeuren en
net in je vakantietijd heb je vol-
doende tijd en mag je, je eigen tem-
poaanhouden.

Reden voor ons tot dankbaarheid!

Echte vakantie

In wezen is vakantie dus de tijd
waarin je vrij bent. Je bent ‘vrij
van’. Vrij van verplichtingen aller-
hande die de maatschappij, het le-
ven en jezelf oplegt. Je kan in die tijd
in hoge mate zelf beslissen wat je
aanvangtenhoejealles invult.

Je bent immers ‘vacant’ geworden:
ditbetekent ‘vrijvoor’.

Vrij voor mogelijkheden allerhande,
die je geest kunnen verruimen en je
hart met vreugde kunnen vullen.
Vrij voor de mensen in je
onmiddellijke omgeving, je
huisgenoten, je familie, je buren.
Vrij voor de mensen in een ruimere
kring: de vereniging, de reisgenoten,
de onverwachte ontmoetingen. Vrij
voor de hele wereld: de aarde en de
lucht, het water en het licht, Gods
schepselen overal, de hemel en de
Ander.

(Diaken André)

Het is weer bijna vakantie

FEDERATIE DAMME
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Zaterdag 30 juni
14:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Mathieu Naydenov, zoon van
Bieke Verbeeke en Boris Naydenov
uit Sijsele
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Henri
Vermeulen en Julia Tamsyn en voor
Franz Mattart, echtgenoot van Rosa
Vermeulen, en overleden families
18:00 Koorrepetitie Jeugd in De
Kring (einde 19.30 uur)
19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring
(einde 20.30 uur)

Zondag 1 juli
Dertiende zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Michel
Vandenbon en Julie De Buck en hun
zoon Gaston Vandenbon en zijn
echtgenote Erna De Clerck en voor
hun schoondochter Carine Meurice,
alsook voor dokter Jozef Devriendt,
echtgenoot van Denise Vanlanckeren
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Cyriel Cocquyt
en Maria Lamote en dochter Thérèse
en overleden familie, alsook voor
overleden ouders en familie (GLA)
14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Leon Brusselle, zoon van
Sarah Debbaut en Mathias Brusselle
uit Maldegem

Dinsdag 3 juli
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis uit dank voor een

geslaagde operatie (L.D.C.)
19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de
kerk van Sint-Rita (einde 21.30 uur)

Donderdag 5 juli
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis

Zaterdag 7 juli
11:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Xander Maertens, zoon
van Birgit Rassaert en Geert
Maertens uit Oostende
15:00 Lapscheure H. Drievuldigheid
en Sint-Christianus: Huwelijk
15:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Romanie De Soete, dochter van
Evi Bilaey en David De Soete uit
Sijsele
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Georges Neyt,
echtgenoot van Christiane Braet 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 8 juli
Veertiende zondag door het jaar B
Collecte Plotse bijzondere noodsituaties
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor een overleden
moeder en sterkte voor haar 3
kinderen en hun papa
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor overleden ouders
en familie (J en K)

15:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Estelle du Fossé, dochter van
Delphine Van Kerschaver en
Sebastiaan du Fossé uit Sijsele

Maandag 9 juli
11:00 Oostkerke Sint-Quintinus:
Gezongen mis naar aanleiding van
de kermis, jaarmis waarop de
slachtoffers van beide
wereldoorlogen worden herdacht,
gevolgd door een bloemenhulde aan
het oorlogsmonument
Dinsdag 10 juli
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis

Donderdag 12 juli
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor een spoedig
herstel na een operatie
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis voor Arthur
Loobuyck-Mermuys en kinderen

Zaterdag 14 juli
13:00 Damme O.L.Vrouw
Hemelvaart: Huwelijk
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 15 juli
Vijftiende zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor overleden
echtgenoot en familie (M.V.H.)
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor overleden
moeder (sterfdag) en overleden
echtgenoot en familie, alsook voor
overleden familie Constant
Ceulenaere, Rosa Vertriest, Paula
Ceulenaere en Rosa Coene
15:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Liam Tas, kindje van Melissa de
Grande en Kevin Tas uit Sijsele

Dinsdag 17 juli
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis

Donderdag 19 juli
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor een spoedig
herstel na een operatie
14:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Thor Demuynck, zoon van
Benedicte Decock en Koen
Demuynck uit Oedelem
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis

Zaterdag 21 juli
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 22 juli
Zestiende zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis

WEEKAGENDA

Een hommage schrijven, heeft
meestal iets van iemand op een “pié-
destal” zetten.Dat is nu precies het
laatste dat afscheid nemend pries-
ter Jan Tilleman zou wensen. Daar
is hij te nederig voor. Pastoor van
de pastorale eenheid geworden in
2004 na een jarenlange loopbaan
als directeur aan het St.-Leocolle-
ge te Brugge, in 2005 aangesteld
als kanunnik, in 2009 als deken
en aartsdiaken aan het kapittel van
de Kathedraal en in 2013 als deken
van het Decanaat Brugge , was voor
zijn medewerkers zijn aanspreek-
titel altijd gewoon: “Jan”. Hij be-
leefde de bijbeltekst: “Ik noem u
geen dienaars meer, … maar u heb
ik vrienden genoemd.” (Joh. 15,15)
Een hommage heeft ook meestal
iets van “nihil, sine bene…” Ook
dat lag niet in zijn aard. Welbe-
wust dat er altijd iets was, dat be-
ter kon, was het zijn doorzettings-
drang om niet zelfvoldaan op de
lauweren te rusten, maar altijd ver-
nieuwend voort te doen.Nog niet
zo lang geleden verscheen er in
een weekblad een interview met een
priester aan de hand van “de ze-
ven hoofdzonden”. Gelukkig hoef-
de ik bij priester Jan niet op inter-
view te gaan, want na 14 jaar samen-
werken, is je al wat een en ander
opgevallen. Bovendien zouden bij
hem “de hoofdzonden” voor mij
zeker geen inspiratie geweest zijn,
veeleer “de werken van barmhar-
tigheid”, want daar was hij heel
zijn loopbaan een levend getuige-
nis van. Hongeren spijzen, dor-
stigen laven… Dat gebeurde op ge-

paste tijden in de kathedraal met
bescheiden recepties voor de paro-
chianen. Af en toe werd getafeld
met zijn medewerkers als uiting
van waardering voor hun inzet. In
de nieuwjaarstijd organiseerde hij
een feestmaaltijd voor al de dragers
van de kerk in het Decanaat. Op
de jaarlijkse tweedaagse parochia-
le teambuildinguitstap was een gas-
tronomisch avondmaal altijd een
topmoment. Wat was hij gul zon-
der in overdrijving te vallen. Ook
hier was bijbelkennis niet ver weg:
“Op matig eten, volgt een gezon-
de slaap” en “Als wijn op zijn tijd
met mate wordt gedronken, geeft
hij blijdschap van hart en vreug-
de in de ziel.” (Jezus Sirach 31,20
en 28) Naakten kleden, vreem-
delingen herbergen… Wat is al
niet onder Jans impuls tot stand
gekomen. Het Meersenhuis als op-
vang voor wie aan de rand van de
maatschappij diende te leven, la-
ter verruimd in de “Open-Balie”,
laagdrempelig, maar hoog gastvrij.
Missionaire inzet wou hij niet be-
perken tot eigen bodem, waarbij de
link naar het onder de hoede ne-

men van een parochie in Indië een
feit werd. Koduru kreeg daardoor
huisjes, studietoelagen voor jonge-
ren, een kerkje en een internaats-
gebouw. Gebed alhier en met pa-
rochianen zelfs een opvolgingsbe-
zoek aldaar, maakten vreemdelin-
genverbondenheid concreet. Zie-
ken bezoeken, gevangenen be-
vrijden… Hoeveel zieken en be-
jaarden werden niet verrast door
rondgedragen wenskaartjes in de
Kerst- en Paastijd. Medewerkers
droegen communie naar zij die het
verlangden. Een mand met palm-
takken, speciaal voor de zieken,
diende op Palmzondag meegedra-
gen om gezegend te worden en
rondgedeeld. Een gezamenlijke li-
turgische ziekenzalving doorbrak
het taboe van het onuitspreekba-
re. Ook elke vorm van “gevan-
gen zitten” diende aandacht te krij-
gen: de vereenzaamden bijeenbren-
gen in een solidair ontbijt, de op-
gesloten onenigheidjes beluisteren
om tot overleg te komen, muzikaal
jongerentalent niet opsluiten, maar
door kerkconcertjes iedere woens-
dagavond in de zomermaanden ze
in de openbaarheid brengen. Do-
den begraven… Een traditie werd
geboren om maandelijks de paro-
chianen, die een dierbare verloren
hadden, na een tijdje, eucharistisch
bijeen te roepen. Zielsverbonden
werden de begravenden niet verge-
ten. Het babbeltje bij een tasje koffie
achteraf achteraan in de kerk, was
soms letterlijk voor de nabestaan-
den “een bakje troost”.

Het is een onmogelijkheid om al
de initiatieven en verwezenlijkin-
gen van priester Jan in een cursief-
je van 800 woorden uit te druk-
ken. Er zijn nog de bijeenkom-
sten “Rond het Woord”, de publi-
caties van kerkbrochures, het bin-
nenhalen van kunstwerken als de
“Kruisweg van verstilling”, de sti-
muli voor de kapel van Blindekens
en dito processie, de talloze verga-
deringen rond de restauratie van
de kathedraal, de zo gefundeerde
historisch onderbouwde gidsbeur-
ten tijdens parochieuitstappen, de
verbouwing van het Meersenhuis,
de vormheeropdrachten hier en in
heel het Bisdom, om maar niet
te spreken van de haast dagelijkse
vergaderingen, die zijn ambt mee-
brachten. “Maak je geen zorgen”,
antwoordde priester Jan, toen inti-
mi opmerkten dat hij een tijd ge-
leden er erg vermoeid uitzag. We
zagen hem gelukkig opfleuren na
de gevallen beslissing het rustiger
aan te doen en afscheid te nemen.Ja,
een ambt in de kerk kan zwaar zijn,
maar staat niet in de lijst van de
zware beroepen. Maar best ook. Het
is geen beroep. Het is een roeping,
waarbij verder werken zelfs boven
zijn 65ste niet eens in vraag wordt
gesteld! Wie weet ligt het aan de
kracht van de bijbel, waarin staat:
“Neem mijn juk op en kom bij Mij
in de leer, want mijn juk is zacht
en mijn last is licht” (Mt. 11, 29-30)
Nog veel gezegende jaren, Jan en
dank U!
(Luc Neels, permanent diaken, em.)

Ere wie ere toekomt... Dank aan deken Jan Tilleman
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SMART-PHONElessenvervolg.

Op woensdag 03 en 10 oktober van
14:00tot16:30
Plaats: De Cultuurfabriek - Stati-
onsstraat teSijsele.

Je wil nog méér doen met je "smart-
phone"?

Veilig elektronisch bankieren -
sms-en naar meerdere contacten -
nog meer over foto's (bewerken/de-
len/album maken/) - Google Maps
(snel en veilig naar je bestemming)
- mails lezen en versturen - alles
over WhatsApp - nog meer prak-
tische app's installeren en gebrui-

ken...

Kortom je smart-phone wordt je
reisgids, bibliotheek, fietskaart,
GPS...

We gaan verder met een beperkte
groep(slechts 12deelnemers) .
Kostprijs: leden: 12 euro - niet-le-
den: 16euro.

Inschrijven tegen: 26 september en
betalen op rek. nr. BE22 7381 1006
8447 van Gezinsbond Sijsele en be-
vestigen via e-mail aan magda.keir-
se@hotmail.com met opgave van te-
lefoonenlidnummer.

SIJSELE

Gezinsbond
LAPSCHEURE
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KvlvnieuwsjesuitDamme:

Workshop Natuurlijk mooi (CM
gezondheidspromotie) olv Daniel-
le Slap op 28/05/18. Met een
mooi groepje gingen geïnteresseer-

de vrouwen aan de slag tijdens deze
workshop. De lesgeefster liet een
power point zien met heel wat ge-
motiveerde info en vooral waarom
het “zelf” maken van schoonheids-
productenzobelangrijk is.

Duurzaam omgaan met producten
uit de natuur wat ook heel belang-
rijk is voor de volgende generaties.
Het is goed voor milieu, mens en
dier en zij bevatten geen microplas-
tics en zo verminderen we ook de af-
valberg (denk maar aan alle potjes,
flacons, tubes…).

Bio producten geteeld zonder che-
mische producten zijn meestal ook
duurzaam. Je kan vooral ingrediën-
ten gebruiken uit de keuken en uit
de tuin die je meestal op voorraad
hebt. Met enkele basisproducten
zoals amandelolie, etherische olie,
rozenwater, havervlokken…aan te
kopen kunnen we aan de slag. In 3
groepjes maakten we de producten
en gingen tenslotte naar huis met
potjes (recup materialen) om ons in
de komende dagen te verwennen.

En of we allemaal rondlopen met

een gezond, zacht velletje….de loti-
ondoetbijzonderdeugd!

KVLV ontspant : inderdaad de gro-
te vakantie staat voor de deur en dit
wilt zeggen = even tot rust komen !

Onze laatste activiteiten : kookde-
mo asperges / workshop "natuur-
lijk mooi" en onze fiets uitstap wer-
den goed bijgewoond en dus is ook
ons bestuur tevreden en even aan
rusttoe.

We wensen alle leden een mooie,

deugddoende vakantie toe, hoe je
dit ook invult voor jezelf ! En hope-
lijk zien we mekaar terug vanaf sep-
tember,

We starten met alweer een speciale,
boeiende,nieuwekookdemo:

STREETFOOD !

Iedereeniserwelkom.
Voor info kan je altijd bellen : 050
500620.

DAMME

Zalig fietsen

Woensdag 13 juni ll hadden we af-

spraak op de parking in Damme
waarwemet net geen 20 fietsers ver-
trokken. Het weer was super, met
de zon van de partij,voor een fiets-

tocht van 32 km richting Heist a/-
zee.
Via landelijke wegen en nieuwe
punten na aanleg van de A11, met
wind op kop en zodoende aan een
gezapig tempo kwamen we aan in
Heist.

De gids(e) stond ons al op te wach-
ten en we waren er bijzonder wel-
kom.

Om ons even op adem te laten ko-
men werden we uitgenodigd voor
een filmpje, dus even rusten. We
reisden met Fonske en zijn schaap
doordetijd.

Daarna ontdekten we de boeiende
en woelige geschiedenis van 2000
jaar Zwinstreek ; de inpoldering,
een schaalmodel van de havenstad
Sluis rond 1400, de oorlogen in de
regio, de opkomst van Duinbergen
en Het Zoute en tenslotte de ont-

wikkelingvanhettoerisme.
Dit wat betreft het nieuwe gedeelte
vanhetbezoekerscentrum.

Onze gids nam ons mee naar het
oudere gedeelte (vroegere school)
van het museum, waar nl het harde
leven van de vissers en hun familie
aan bod kwamen : het oude school-
tje, het verhaal omtrent de lapna-
men, een vissershuisje, enz... Kort-
om een bijzondere volkscultuur.

Na ruim 1u1/2 moesten we ons be-
zoek afronden met de belofte zeker
nog eens terug te komen met de fa-
milie, vrienden zodat we alles nog
eens grondig kunnen bekijken en
beluisterenviadekoptelefoons.

Een echte dankjewel aan onze
enthousiaste gids en blijgezind
sprong iedereen terug op de fiets
richtingcafetariaPoussecafé.

De fietsen werden netjes geparkeerd
en in de zaak stond alles voor
ons klaar: een heerlijke lauwwarme
kriekentaartenkoffie.
Er werd nog gezellig gekeuveld aan
de lange tafel met een extra biertje.
Met de wind in de rug ging de te-
rugtochtnaarDammevlot.

Dank aan de deelnemers en ons be-
stuur is content van deze sportieve,
culturele namiddag in deze verbor-
gen parel in het hartje van Heist.

Zeker een bezoek waard met je ge-
zin, familie, vereniging of met de
klas want heel wat geschiedenis gaat
over onze polderstreek. En nu we-
tenwijwateensincfal is !

KVLV en LG

"Van de nieuwe naar de oude Ezel-
poort"
Onder leiding van stadsgids Chris
Weymeis heeft Brugge en aantal
verborgen plaatsen prijsgegeven.

Onder andere het plantsoen van
Pastoor Vanhaecke, Godshuizen de
Croeser met één van de oudste wa-
terputten van Vlaanderen en de his-
torische kapel Sint-Joos die op 24
mei 2008 als orthodoxe kerk werd
ingezegend.

In een plaatselijke oude kroeg kon-
den we daarna genieten van een
heerlijkdrankje.

Met dank aan onze gids, die enke-
le weetjes aan onze leden toever-
trouwde, kunnen we Brugge bijeen
volgendbezoekandersbekijken.

LANDELIJKE GILDE

STADS
WANDELING
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Bij een kerkbezoek ontdekte ik vol-
gende tekst, rijk van inhoud en bij-
zondergastvrijomschreven:

De parochiegemeenschap
heet u welkom

Iedere geloofsgemeenschap mag
dankbaar rekenen op tal van men-
sen, die met grote toewijding en
overtuiging zich elke dag opnieuw
inzetten voor een verzorgd en pro-
per kerkgebouw. Want naast de le-
den van de kerkfabriek, zijn nog
heel wat vrijwilligers in de weer. Zij
zorgen voor een nieuw bloemetje,
vullen kaarsen aan,verwijderen de
oude en plaatsen de stoelen rechtlij-
nig. Iedere dag is er iemand die de
kerkdeur opent. Die, indien nodig,
lichten ontsteekt, die de brandvei-
ligheid bij de brandende kaarsen in-
specteert. Rustige achtergrond mu-
ziek of hemelse stilte nodigen je als
bezoeker uit om binnen te stappen
in een locatie waar de malle molen
vanhet levenevenstilvalt.

Hier is er een stoel voor wie
moe is

Het kan zalig zijn, na een fikse
wandeling, of een intense fietsaf-
stand je even te mogen neerploffen
op een stoel. Je benen te strekken en
je te laten overdonderen door de in-
nerlijke schoonheid, dat een kerk-
gebouwuitstraalt.

Hier is hoop voor wie ver-
dwaald is

Meer dan we zelf ooit zouden ver-
moeden zoeken mensen, als gro-
te twijfel in het leven om de hoek
komt piepen, naar rust en innerlij-
ke rust. Zittend op een kerkstoel, ge-
woon zo maar, je gedachten orde-
nen en voorzichtig loslaten. Het ge-
beurt,getuigenmensen.

Hier is liefde voor wie ontmoe-
digd is

Een verzorgde kerk en de vele neer-
gepende indrukken in het intentie-
boek laten de bezoeker onmiddel-
lijk aanvoelen dat arbeid, inzet en
gebed in dit huis van de Heer op-
beurend en heilzaam kan werken.

Hier is geloof voor wie twijfelt

De kleurrijke glasramen, door zon-
nestralen, soms omgetoverd in le-
vende tafelen, brengen gebeurte-
nissen van het verleden tot leven.
Twijfel, maar ook sterke vastbera-
denheid vind je in de gezichten van
de afgebeelde heiligen. Hun ontbe-
ringen en hun vreugde kan je elke
dag in rijke verscheidenheid erva-
ren.

Hier ben je verwacht, zoals je
bent, want God heeft op jou ge-
wacht

Dat kleine vlammetje in de gods-
lamp brandt en beweegt voor elke
bezoeker anders. Je voelt aan "hier
wordt ik verwacht, de Heer nodigt
mijuit."

Sta even stil, bewonder de
schoonheid van deze kerk,
adem het verleden van deze
kerk, je eigen nieuw begin

Je gedachten loslaten, rondkijkend
in bewondering voor het fijne
houtsnijwerk van een altaar, of
een mooie communiebank of preek-
stoel. Hoeveel tijd en overgave heeft
deze vakman niet nodig gehad om
dit uit te kappen, in reliëf kleurrijk
te schilderen. Hierbij stilstaan cre-
ëert kansen om je eigen zorgen in
dejuisteproportie teplaatsen.

Sluit je ogen, wordt stil, mis-
schien hoor je de echo van
Gods woord

Een rustzalige gevoel overkomt je,
wanneer je de ogen sluit en God

laat binnendringen in je gedachten.
Rust en vrede ervaar je in veelvoud.
Het zijn kostbare momenten, goed
voorhartenziel.

InPsalm23lezenwe:

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 loopt over...

Ga even zitten, vouw je han-
den, open je hart, bid en als je
dat niet kan, ga dan toch naar
huis met onze groet: vrede en
alle goeds!

Veel passanten voelen zich aan-
getrokken, om even dicht bij het
beeld van een heilige in gedach-
ten verzonken te gaan neerzitten.
De levensweg van deze heilige kan
een inspiratiebron voor de bezoe-
ker wezen. Je wordt geïnspireerd,
meegenomen. Je zoekt en voelt raak-
vlakken met je eigen levenservarin-
gen, ook in je geloof. Je zorgen ko-
men vast en zeker boven drijven.
Terwijl je die met de Heer deel-
t, kunnen tijdens een persoonlij-
ke babbel met de Heer, soms nieu-
we invalshoeken zichtbaar worden
en een mogelijke oplossing naar bo-
ven komen. Vergeet de Heer, niet
te danken, als je de kerk verlaat en
de last op je schouders wat minder
zwaar lijkt. Tijdens dat gesprek met
de Heer, een babbel met je inner-
lijke zelf, kan het goed zijn dat de
last op de schouders dezelfde blijft.
Niet alles kan in een mum van tijd
anders worden. maar zeker is, nie-
mand verwijt je een fout, niemand
oordeelt opdat ogenblik en het bij-
zondere is, je bent altijd opnieuw
welkom voor een nieuw bezoek. Bij
het naar buiten gaan, even blade-
ren in het intentieboek, het mag.
Niemand oordeelt als je nieuwsgie-

rig bent naar de indrukken van
die voor je binnenkwamen. Op het
juiste ogenblik ervaar je zelf wel de
behoefte om ook iets neer te pen-
nen.

Waarom niet even de 'open
kerken' in onze federatie bin-
nenstappen?

De Sint-Ritakerk in Den Hoorn en
de kapel in de Sint-Martinuskerk in
Sijselezijnelkedagopen.

De kerk van Lapscheure en Hoeke
zijn elke dag in de zomer open, en
ook de kerk in Damme is elke zo-
mersenamiddagopen.Ook is er elke
dag van 10 tot 18uur inde zomer een
inkijk mogelijk in de kerk van Vi-
venkapelle.

(diaken André)

Een mooie ervaring bij een kerkbezoek

FEDERATIE DAMME

&leven
KERK



De figuur van Abraham is één van
de meest fascinerende personages
uit het Bijbelboek Genesis. Zijn
trektocht staat model voor de weg
die elke gelovige aflegt. Als ‘va-
der van de gelovigen’ is hij ook

een verbindingsfiguur tussen jo-
den, christenen en moslims.

Om de twee jaar organiseren CCV-
Brugge, het Grootseminarie en de
Bijbeldienst een ‘Leerhuis voor ge-

loof en pastoraal’ in het bisdom
Brugge. Dit jaar wordt de figuur
van Abraham in het licht gezet.
Met deze keuze richt het leerhuis
zich op de eerste van de aartsva-
ders uit Genesis. Historisch is over
de figuur van Abraham weinig be-
kend, maar vanuit theologisch oog-
punt blijven deze verhalen bijzon-
der boeiend. Ze geven te denken
over thema’s als roeping, belofte,
zegen en verbondenheid – en uit-
eindelijk over de vraag wie God nu
eigenlijk is.

In zeven lokale groepsbijeenkom-
sten komen bekende en minder be-
kende verhalen uit de Abrahamcy-
clus aan bod. Aan de hand van een
werkmap met achtergrondinforma-
tie wordt de tekst gelezen en geduid
door de monitor, waarna er ruim-
te is voor gesprek en uitwisseling.
Leidraad daarbij is de vraag hoe deze
verhalen ons vandaag als christe-
nen kunnen inspireren. Daarnaast
vindt bij het begin en einde van
het Leerhuistraject een gezamenlij-
ke bijeenkomst met alle deelnemers
plaats.

In het komende pastorale werkjaar
bieden we ook in onze federatie het
Leerhuis aan.

Deze gaat door op donderdagavond
om 19.30 uur
op 11/10, 08/11 en 06/12/2018
31/01, 28/02, 28/03 en 09/05/2019
in de pastorie, Vissersstraat 56.

Maximum aantal deelnemers is 10.
Priester Pradip Smagge geeft het
Leerhuis.

Leerhuis 9

Zaterdag 21 juli
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 22 juli
Zestiende zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Lothaire Van
Belleghem en Marie Wildemauwe en
voor Gustaaf Van Belleghem en
Bertha Dhaems en voor Bram Van
Compernolle, echtgenoot van
Katrien Devisch
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis
Dinsdag 24 juli
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis

Donderdag 26 juli
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis

Zaterdag 28 juli
11:00 Damme O.L.Vrouw
Hemelvaart: Huwelijk
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Marcel Deloof,
Julia Perquy 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 29 juli
Zeventiende zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis
13:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Noralie Brauwers-Laton,
dochter van Tiny Brauwers en Heike
Laton uit Moerkerke
16:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Julie en Lise, dochters van Inge
Van de Kerckhove en Sven Geers uit
Sijsele

Dinsdag 31 juli
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis

Donderdag 2 augustus
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis

Vrijdag 3 augustus
15:00 Hoeke Sint-Jacobus-de-
Meerdere: Huwelijk

Zaterdag 4 augustus
15:00 Vivenkapelle O.L.Vrouw
Geboorte: Huwelijk
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Leon Van

Haeverbeke, Maria Dobbelaere 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 5 augustus
Achttiende zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor André Meurice,
Laurette Hoste en dochter Carine,
alsook voor overleden echtgenoot en
familie, alsook voor Richard De Buck
en Paula Meire
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Hector Janssens
en Madeleine Van Massenhove en
schoonzoon Edgard Verhelst, alsook
voor een bijzondere intentie (RB)
11:45 Sijsele Sint-Martinus: Doop van
het kindje van Maja Staels en David
Wittevrongel uit Sijsele
16:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Emme, Jolan en Juno
Meert, kinderen van Isaura Dauwens
en Brecht Meert uit Damme

Dinsdag 7 augustus
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis

Donderdag 9 augustus
09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis

Zaterdag 11 augustus
15:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van het kindje van Kim Versteghe en
David Decoene uit Damme
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor de overleden
ouders van Antoon De Craemer en
Marie-Louise De Bruyckere en broer
Georges en voor Paula Van Beveren,
Eric Vankersschaever en Nele
Vermeulen
18:00 Koorrepetitie Jeugd in De
Kring (einde 19.30 uur)
19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring
(einde 20.30 uur)

Zondag 12 augustus
Negentiende zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Angele Nobus,
echtgenote van Gilbert Acke en zoon
Dirk
14:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Florian Spriet, zoon van
Dèlphine Bonte en Simon Spriet uit
Aalter

WEEKAGENDA

Kerkelijke uitvaarten

Geborgen in Gods liefde:

Irena Hungenaert, 92j, weduwe
van Roger Deweerdt, uit het WZC
De Stek in Sijsele, zij woonde voor-
heen in de Haringmarkt in Damme

Griet Missant, 50j, echtgenote van
Yves Steelandt uit de Timmermans-
straat in Sijsele

Germain Batsleer, 80j, weduwnaar
van Christiane Sarasyn uit de Kerk-
weg in Sijsele

Esther Vandenkerckhove, 91j, we-
duwe van André Doens uit het WZC
De Stek in Sijsele, zij woonde voor-
heen in de Lapscheurestraat in Lap-
scheure

Mariette Snauwaert, 88j, uit het
WZC Tilia in Maldegem, zij woon-
de voorheen in de Vissersstraat in
Moerkerke

Mariette Dullaert, 87j, weduwe van
Willy Vande Cavey uit het WZC De
Stek in Sijsele, zij woonde voor-
heen in de Damse Vaart-Zuid in
Damme

Cecile Deprée, 82j, weduwe van
René Storme uit het WZC De Stek in
Sijsele, zij woonde voorheen in de
Hoekestraat in Oostkerke
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Gedoopt aan de bron van het leven

23 juni in Sijsele: Odette Dauwens, dochter van Silke De Meyer en Sean Dauwens uit Sijsele 24 juni in Sijsele: Jeroom Gussé, zoon van Kaat De Loof en Samuel Gussé uit Maldegem

24 juni in Sijsele: Antoine Auriol, zoon van Elisabeth De loof en Guillaume Auriol uit Serskamp 30 juni in Sijsele: Mathieu Naydenov, zoon van Bieke Verbeeke en Boris Naydenov uit Sijsele

1 juli in Moerkerke: Leon Brusselle, zoon van Sarah Debbaut en Mathias Brusselle uit Maldegem



Enkele leerlingen kijken verrukt
omhoog naar die wondere tenhe-
melopneming van Maria. Andere
apostelen en leerlingen staren ver-
baasd naar een wit gewaad of kij-
ken in de lege tombe waarin zij
mogelijk bloemen zien liggen. Vol-
gens een legende vond men in het
graf van Maria namelijk bloemen
in plaats van haar lichaam. Tradi-
tioneel wordt op Maria Hemelvaart
de wijding van de kruiden gehou-
den, een Germaans gebruik. Ver-
wijzend naar die bloemen kon deze
kruidenwijding dus verchristelijkt
worden. Een mooie traditie om in
eretehouden.

Daarom nodigen we jullie van har-
te uit op het hoogfeest van de ten-
hemelopneming van Maria naar de
feestelijk gezongen mis om 10.30
uur in de kerk van Damme. Tijdens

detail uit het schilderij in de kerk van Damme

deze viering worden de kruiden ge-
wijd. Het koor DaMoRi luistert de
viering op. Let wel dat er geen an-
dere vieringen zijn die dag (niet in
Sijsele, niet in Moerkerke). We ho-
pen zo met velen op deze bijzonde-
re dag samen te zijn in de kerk van
Damme om de kruidenwijding, met
een traditie van jaren ver, levendig
tehouden.

Praktisch: wie kruiden of bloemen
wil plukken kan ze binnenbrengen
in de kerk van Damme op maan-
dag 13 augustus tussen 13.15 uur en
16.45 uur. Wie wil helpen bloem-
schikken is verwacht op dinsdag 14
augustusom9uur.

Kruidenwijding 15 augustus
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De voorbije extra warme dagen
zorgden ervoor dat veel ouderen
tijdens de warmste piekmomenten
van de dag, veilig binnen bleven. In
demediawerder zelfsmeermaals op
gewezen. Gelukkig de mensen, die
in al die warmte een bezorgde me-
demens, een buur of familielid had-
den die er mee voor zorgden dat er
voldoende water en voedsel in huis
was. Het lijkt absurd om er naar te
verwijzen, maar ook in de koude
winterse dagen is dezelfde bezorgd-
heid een mooi geschenk dat mensen
elkaar kunnen, mogen aanbieden.

Onlangslas iknogineen
krantenartikeldatdehelftvande
Belgenzicheenzaamvoelen.Zichin
eentunnelwanen,metenkeleen
sprankeltjehoopopeenontmoeting,
eenbabbel. Ikdacht: 'ditkantoch
niet!'Nietbijouderen,maarbij
jongerenlijktdeeenzaamheidhet
grootst.Dezestellingwerdmet
cijfermateriaalondersteund.54,5
procentvandeleeftijdsgroep20tot
34jaarvoeltzichsomseenzaam.Bij
mensentussende35en50jaarzou
dit53procentzijn.Bijmensenouder
dan70jaar,voeltzich28,3procent
eenzaam.Jekanditcijfermateriaal
terugvindenopde
website:www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/
07/04/meer-dan-de-helft-van-de-
jonge-belgen-voelt-zich-eenzaam/

detail uit een foto genomen door Ghislain

Ouderen hebben nog een grote-
re binding met het sociaal ver-
enigingsleven. Een goedwerken-
de plaatselijke Samana (ziekenzorg)
en / of OKRA afdelingen ondersteu-
nen deze stelling. Soms hoor je bij
ouderen, die nog niet actief met de
computer bezig zijn, dat ze het jam-
mer vinden dat soms info langs
die weg doorgegeven wordt. Ande-
ren daarentegen zijn juist heel blij
om deze directe vorm van info. Een
aandachtspunt om beide groepen
volwaardig te informeren. Waar ou-
deren in een buurt wonen met een
variatie van leeftijd bewoners erva-
ren ze meestal een goede sociale mix
van aandacht. Veel ouderen vertel-
len me dat menig buur een oogje
in het zeil houdt. Zelfs voor naar
het werk te vertrekken, de achter ge-
bleven poes, bij een ziekenhuisop-
name wat eten gaat geven. Anderen
vertellen dan weer dat dikwijls 's
avonds de buurman of vrouw vlug
even komt kijken of alles oké is. Dit
lijkt nog altijd een grote troef te zijn
in buurten ten lande. Diep in ons
hart wensen we als christen de een-
zaamheid van mensen te doorbre-
ken, om als Kerk er te zijn voor an-
deren, maar ook het verlangen van
mensen om gewoon gerust gelaten
te worden, mag niet uit het oog ver-
loren worden. Sommige mensen le-
ven nu eenmaal ook graag op zich
zelf met zo weinig mogelijk contac-
ten en willen dit ook graag zo hou-

den.

De groep volgelingen van Jezus
werden christenen genoemd. Hun
manier van leven, niet alleen in ge-
bed maar ook in omgang met an-
deren ondersteunden hun levens-
keuze. Hun gedrag was anders dan
bij de andere mensen, gewoonweg
om dat die Jezus hen raakte en
inspireerde. Christenen zijn geen
mensen die alleen in verbonden-
heid met God in deze wereld leven
maar ook met medemensen. Oog
hebben voor elkaar, ook al gaat die
zijn eigen levensweg hoort daar
ook bij. Op zondag 22 juli werd
in de weekend eucharistie volgen-
de gebed als slot gebeden: God, soms
is een hand op de schouder, een woord van
liefde, een beetje aandacht, genoeg om het
leven weer aan te kunnen. Door U zijn wij
niet alleen op de wereld, wij mogen er zijn
voor elkaar met en in uw naam 'Ik zal er
zijn voor u'. Amen.

God heeft ons hartelijk lief en om-
ringt ons met zijn herderlijke zorg.
Dat wij op onze beurt ook een her-
der mogen zijn voor elkander. Met
een luisterend hart opdat wij onze
opdracht duidelijk horen klinken
en zo iets van Jezus' liefdevolle aan-
wezigheiddelen.

(Diaken André)

Uitkijken naar...

FEDERATIE DAMME

&leven
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Kerkelijke uitvaarten
Geborgen in Gods liefde:

Eric Willem, 80j, echtgenoot van
Erna De Smidt uit de Koolker-
kesteenweg in Oostkerke.

Roland Verbouw, 85j, uit het WZC
De Stek in Sijsele, hij woonde voor-
heen in de Oude Westkapellestraat
in Lapscheure.

Rachel Demey, 90j, weduwe van
André Reybrouck uit de Antwerpse
Heirweg in Sijsele.

Leo Callewaert, 55j, echtgenoot van
Véronique Defreyne uit de West-
straat in Vivenkapelle.

Acht kaarsen brandden tijdens de kermismaandagviering in de kerk van
Lapscheure ter nagedachtenis van de overledenen...

De openingsuren van het Post-
kantoor SIJSELE

zijn vanaf 1 juli gewijzigd.

Voortaan kun je er terecht op:

Maandag van 14u30 tot 18u00
Dinsdag van 09u30 tot 12u30
Woensdag van 14u30 tot 17u00
Donderdag van 14u30 tot 18u00
Vrijdag van 14u30 tot 17u00
en op Zaterdag van 09u30 tot 13u00

Zaterdag 11 augustus
15:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Jules Decoene, zoon van Kim
Versteghe en David Decoene uit
Damme
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor de overleden
ouders van Antoon De Craemer en
Marie-Louise De Bruyckere en broer
Georges en voor Paula Van Beveren,
Eric Vankersschaever en Nele
Vermeulen
18:00 Koorrepetitie Jeugd in De
Kring (einde 19.30 uur)
19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring
(einde 20.30 uur)

Zondag 12 augustus
Negentiende zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Angele Nobus,
echtgenote van Gilbert Acke en zoon
Dirk, alsook voor Pelagie Dewitte en
overleden buren,

alsook voor een bijzondere intentie
(H)
14:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Florian Spriet, zoon van
Dèlphine Bonte en Simon Spriet uit
Aalter

Dinsdag 14 augustus
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de
kerk van Sint-Rita (einde 21.30 uur)

Woensdag 15 augustus
Hoogfeest Tenhemelopneming van Maria
10.30 Damme O.L.Vrouw
Hemelvaart: Gezongen mis en
kruidenwijding, viering
opgeluisterd door het koor DaMoRi
14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Jules De Pauw, zoon van
Lisa Busschop en Bart De Pauw uit
Moerkerke

Donderdag 16 augustus
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis voor Stefaan en
Kristof en hun vader Pierre Deloz

Zaterdag 18 augustus
13:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Myla Van Heurck, dochter
van An-katrien Casselman en Dries
Van Heurck uit Brecht
15:00 Sijsele Sint-Martinus: Huwelijk
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Simon Demey en
echtgenote Lucienne Lagast en
overleden familie, alsook voor
Augusta Van Landschoot, Maria en
André Timmerman 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 19 augustus
Twintigste zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Albert Bouljon
en echtgenote Marguerite Gheleyns,
alsook voor een bijzondere intentie
(RB), alsook voor Antoine Claeys,
echtgenoot van Lydie Rammelaere
13:30 Sijsele Sint-Martinus: Doop van
Nas De Clerck, zoon van Liesbeth
Van Tieghem en Sander De Clerck
uit Sijsele
15:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Jack Cools, zoon van Mieke
Deweerdt en Michel Cools uit
Moerkerke

WEEKAGENDA

(c) Magda Blomme

SIJSELE

Kind en preventie

Op zaterdag 23 juni laatstleden vier-
den we het 80-jarig bestaan van
Kind en Preventie afdeling Sijsele
vroeger "de weeg" genoemd.

Op de foto de huidige en vroege-
re vrijwilligers samen met de geno-
digden.

We danken hen allen voor hun ja-
renlange inzet.

Namiddagfietstocht.

Op zondag 19 augustus 2018. De
start op het Lindeplein (Klooster-
straat) is voorzien om 14u stipt.

Naar jaarlijkse gewoonte fietsen wij
langs rustige wegen aan een matig
tempo in de omgeving van Damme.
Er is ook een rustpauze voorzien.

Afstand: ongeveer 30 km.

Deelnameprijs: 2 euro per persoon,
Leden Pasar 1 euro per persoon.

Info: M. Versluys tel 050 35 69 08.
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Naar jaarlijkse gewoonte, organi-
seert het feestcomité van Vivenka-
pelle de dorpsdagen in Vivenkapel-
le. Dit jaar zijn we aan ons 40ste edi-
tie toe. Daarom willen we proberen
omereenextra feesteditie van tema-
ken.

Op 18 augustus is er een tractorwij-
ding. Zowel jonge als oudere tracto-
ren zijn welkom om 19.30 uur aan
hetBradericplein.

Op zondag 19 augustus vindt er in
de voormiddag een oltimer auto-
en tractorrally plaats. Daarna loopt
de dorpsdag gewoon door. Zo zijn
er ondermeer landbouwactiviteiten
met het oldtimer ploegen, behen-
digheidsproeven met tractoren, ro-
deostier, variatie van neerhofdie-
ren, spelenmarkt op school, eet –
en drankkraampjes, animatie voor
jong en oud en een tentoonstel-
ling i.v.m. de figuratieve symbo-
liek in de kerk. Daarnaast zijn er
ook diverse optredens van o.a. Ce-
lien Hermans, dansdemonstraties
van de Goodheart Linedancers en
optredensvandeNRJ-band.

Dorpsdagen Vivenkapelle
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Gedoopt aan de bron van het leven

7 juli in Moerkerke: Xander Maertens, zoon van Birgit Rassaert en Geert Maertens uit Oostende 7 juli in Sijsele: Romanie De Soete, dochter van Evi Bilaey en David De Soete uit Sijsele

8 juli in Sijsele: Estelle du Fossé, dochter van Delphine Van Kerschaver en Sebastiaan du Fossé uit Sijsele 15 juli in Sijsele: Liam Tas, zoon van Melissa de Grande en Kevin Tas uit Sijsele

19 juli in Sijsele: Thor Demuynck, zoon van Benedicte Decock en Koen Demuynck uit Oedelem 29 juli in Moerkerke: Noralie Brauwers-Laton, dochter van Tiny Brauwers en Heike Laton uit Moerkerke
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Tijdens een zomerse fietstocht,
maar nog voor de grote droogte,
stond een drank pauze op het me-
nu. Tijdens dit rustmoment viel
mijn blik op een bloemen perkje,
waarvan ik ook een foto aan jullie
laatzien.

De prachtige, gele bloemen vallen
directop!

Mijn fietsvrienden moesten mij de
naam van de plant schuldig blijven,
maar vertelden me wel dat het met
deze plant nooit de verkeerde kant
uitgaat.

Een overdaad aan gele bloemen,
groene bladeren, sterke wortels,

geen speciaal knip- of snoei-
werk,wellicht geen problemen bij
een droge periode, wat wenst een
tuinliefhebbernogmeer?

En ook een te ijverige zout strooi-
wagen in de winterse dagen, geen
probleem voor deze “beresterke”
planten, aanwezig in een perkje dat
dienst doet als verkeersgeleider in
hetmiddenvandeweg.

Deze bloemenpracht deed me den-
kenaan…onschristelijkgeloof.
Jawel, ook “beresterk” voor velen.

In onze kindertijd deden ouders of
grootouders, familieleden, meester
of leerkrachten, zusters of paters,
de pastoor van onze parochie, enz.

hun uiterste best om ons in te wij-
deninhetkatholiekeverhaal.

En… na vele levensjaren is dat ge-
loof er nog steeds. Het is zoals een
bijzonder sterke blijvende plant in
de aarde, sterke wortels, gele bloe-
menpracht.

Wie aandachtig naar de foto kijkt,
merkt echter een “storend element”
op.

Elke tuinliefhebber zal direct de
sterk groeiende distelplant opmer-
ken.

Ongevraagd en ongewenst groeit
deze plant boven het gele bloemen-
schermuit.

Voor iedere tuinliefhebber een re-
gelrechteramp:dezedistels.

Zonder diepgaande aanpak, met
wieden, schoffelen, uitsteken, wor-
tels verwijderen, enz. krijg je deze
distelplantenniet (zomaar)weg.

Veel tijd, strategie, niet-opgeven,
deze elementen zijn aan de orde om
dedistelswegtekrijgen.

Als deze gele planten symbool kun-
nen staan voor ons geloof, dan
staan de distels misschien wel sym-
bool voor al het ongewenste in ons
leven.

En hiermee bedoel ik elke vorm van
discussie of ruzie, ziekte of over-
lijden, teleurstelling of gedwongen

keuze, zelfs financiële tegenslagen
horeninditrijtje.

Niemand die er om vraagt, maar
soms verschijnen deze elementen
opeensinonsleven.
Ze overschaduwen onszelf, ook
ons geloof in die beschermende
God.

Opnieuw… zonder aanpak geen op-
lossing.

Hulp van anderen, stap voor stap
oplossingen zoeken, vergeven én
vergeten, sorry zeggen, zelfs tijd
maken voor gebed of bezinning, dat
isdestrategie.

Anders blijft die distel als onkruid
inonsleven.

Aan alle lezers die vele uren in hun
tuin bezig zijn: proficiat met al uw
dagelijks,herhaaldelijkwerk.

De grote droogte beperkt misschien
het resultaat op vandaag, maar: jul-
lie werk brengt kleur in onze leef-
wereld,onsdorp,onzestraat.

Ook de groendienst is dagelijks in
de weer tegen onkruid en verdient
eenpluim.

Aan alle lezers, gebukt onder al dan
niet verborgen verdriet of teleur-
stelling:geefnietop.
Blijf vertrouwen op God, zoek
steun of hulp bij anderen. Die fi-
guurlijke distel krijg je vroeg of laat
welweg.

Ik had nooit gedacht dat een bloem-
perkje mij zo aan het nadenken zou
brengen…

(DiakenAndré)

Onkruid tussen de bloemen

FEDERATIE DAMME
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Zaterdag 18 augustus
13:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Myla Van Heurck, dochter
van An-katrien Casselman en Dries
Van Heurck uit Brecht
15:00 Sijsele Sint-Martinus: Huwelijk
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Simon Demey en
echtgenote Lucienne Lagast en
overleden familie, alsook voor
Augusta Van Landschoot, Maria en
André Timmerman 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 19 augustus
Twintigste zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Albert Bouljon
en echtgenote Marguerite Gheleyns,
alsook voor een bijzondere intentie
(RB), alsook voor Antoine Claeys,
echtgenoot van Lydie Rammelaere
13:30 Sijsele Sint-Martinus: Doop van
Nas De Clerck, zoon van Liesbeth
Van Tieghem en Sander De Clerck
uit Sijsele
15:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Jack Cools, zoon van Mieke
Deweerdt en Michel Cools uit
Moerkerke

Dinsdag 21 augustus
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis

Donderdag 23 augustus
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis

Zaterdag 25 augustus
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis, gedachtenismis voor
de overledenen sinds 1 juni; Griet
Missant, Germain Batsleer, Rachel
Demey

Zondag 26 augustus
Eenentwintigste zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Georges
Vannevel, echtgenoot van Agnes
Roose
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis, gedachtenismis voor
de overledenen sinds 1 juni; Ester
Vandekerckhove, Mariette
Snauwaert, Mariette Dullaert, Cecile
Deprée, Eric Willem, Roland
Verbouw, alsook voor René De

Busscher, echtgenoot van Marcella
Van Hevel, overleden ouders en
broers Gerard en Omer, en zus Anna,
alsook voor André Monbaliu, zoon
Eddy Monbaliu en grootouders
13:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Robin Schepens, zoon van
Liesbet Van Herreweghe en John
Schepens uit Zeebrugge
14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Maxine en Emma
Bauwens, dochters van Barbara
Fonteyne en Gregory Bauwens uit
Evergem, alsook doop van Leonie en
Suzanne Vanlommel, dochters van
Roxanne Fonteyne en Pieter Jan
Vanlommel uit Paal

WEEKAGENDA

Al geruime tijd is er inkijk mo-
gelijk in de kerk van Onze lieve
Vrouw Geboorte in Vivenkapelle.
Tal van toeristen, meestal fietsers
die tijd vrijmaken om onze streek
te verkennen en tot rust te komen,
zijn sterk onder de indruk van de
schoonheid die deze kerk uitstraalt.

Op de dorpsdag gaan de deuren vol-
ledig open en kan iedereen bin-
nen zelf vaststellen of deze stelling
klopt. En naast de tentoonstelling
"figuratieve symboliek" is er ook
een mengeling van diverse Patch-
work kunstwerken.

Mooie moderne creaties vallen er
te bewonderen en je ziet met eigen
ogen hoe alles gemaakt wordt.

Enkele cursisten naaien persoon-

lijk bewerkte stukjes stof (Engel-
se woord is Patch) in verschillen-
de kleuren en met ontelbare motie-
ven aan elkaar en creëren die zelf tot
grote wandtapijten of beddensprei-
en.

Ook tal van kussens, met bijzonder
mooie taferelen horen thuis in deze
omgeving.

Voor de cursisten, waaronder ook

Vivennaars, een kans om hun hob-
by en passie te tonen en te delen met
de bezoekers. Van harte welkom!

VIVENKAPELLE

Open kerk tijdens landelijk feest

De figuur van Abraham is één van
de meest fascinerende personages
uit het Bijbelboek Genesis. Zijn
trektocht staat model voor de weg
die elke gelovige aflegt. Als ‘va-
der van de gelovigen’ is hij ook
een verbindingsfiguur tussen jo-
den, christenen en moslims.
Om de twee jaar organiseren CCV-
Brugge, het Grootseminarie en de
Bijbeldienst een ‘Leerhuis voor ge-
loof en pastoraal’ in het bisdom
Brugge. Dit jaar wordt de figuur
van Abraham in het licht gezet. Met
deze keuze richt het leerhuis zich
op de eerste van de aartsvaders uit
Genesis.
Historisch is over de figuur van
Abraham weinig bekend, maar van-
uit theologisch oogpunt blijven
deze verhalen bijzonder boeiend.
Ze geven te denken over thema’s als
roeping, belofte, zegen en verbon-
denheid – en uiteindelijk over de
vraag wie God nu eigenlijk is.

In zeven lokale groepsbijeenkom-
sten komen bekende en minder be-
kende verhalen uit de Abrahamcy-
clus aan bod. Aan de hand van een
werkmap met achtergrondinforma-
tie wordt de tekst gelezen en geduid
door de monitor, waarna er ruimte
is voor gesprek en uitwisseling.

Leidraad daarbij is de vraag hoe deze
verhalen ons vandaag als christe-
nen kunnen inspireren. Daarnaast
vindt bij het begin en einde van
het Leerhuistraject een gezamenlij-
ke bijeenkomst met alle deelnemers
plaats. In de pastorie in de Vissers-
straat op donderdagavond om 19.30
uur: 11/10, 08/11 en 06/12/2018 31/01,
28/02, 28/03 en 09/05/2019. Meer
info via priester Pradip.

LEERHUIS 9
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Hoe doen ze het, die vrouwen
met vaart? Inderdaad, de organisa-
tors Rachel, Marie-Jeanne en Nelly,
hebben het alweer voor mekaar ge-
kregen om een 3-daagse KVLV-reis
in mekaar te steken, op 4, 5 en 6 sep-
tember. Tegen de inschrijvingsda-
tum van 15 mei ll, schreven zich op-
nieuw 50 enthousiaste, reislustige
dames in om deze jaarlijkse uitstap

mee te maken. Het is jullie allen ge-
gund en voor de organiserende da-
mes een dikke duim! We hopen op
eenverslagjeachteraf!

KVLV

3FEDERATIE DAMME

Je houdt van zingen en mooie koor-
muziek? Je bent op zoek naar een
leuke vereniging waar je je eigen
stem met zovele andere kan laten
samenklinken? Dan is dit iets voor
jou! Bryghia Cantat is een gemengd
concertkoor dat momenteel ruim
30 leden telt. Het zingt meestal het
klassieke repertoire, met af en toe
een zijsprongetje naar het heden-

daags werk. Bryghia Cantat nodigt
al wie interesse heeft graag uit om
op zijn open repetitie op zaterdag
25 augustus tussen 14 en 17 uur
vrijblijvend kennis te komen ma-
ken. Deze repetitie vindt plaats in
de kapel van het Woon-en Zorg-
centrum Regina Coeli, Leopold III-
laan 4 te 8200 Sint-Andries. Wens
je meer te vernemen over ons koor,

neem dan zeker een kijkje op de
website van het koor www.bryg-
hia-cantat.be

Bryghia Cantat

Gedoopt aan de bron van het leven

5 augustus Moerkerke: Jolan Meert, zoon van Isaura Dauwens en Brecht Meert uit Damme 5 augustus Moerkerke: Juno Meert, dochter van Isaura Dauwens en Brecht Meert uit Damme

5 augustus Moerkerke: Emme Meert, dochter van Isaura Dauwens en Brecht Meert uit Damme 5 augustus Sijsele: Anaïs Wittevrongel, dochter van Maja Staels en David Wittevrongel uit Sijsele

29 juli Sijsele: Julie Geers, dochter van Inge Van de Kerckhove en Sven Geers uit Sijsele 29 juli Sijsele: Lise Geers, dochter van Inge Van de Kerckhove en Sven Geers uit Sijsele
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Wie in Kerk&leven ook de binnen
bladzijden leest, zal in het vorige
nummer in de klapstoel op bladzij-
de 7 het interview met Marc Jans-
sens, radiopresentator, wellicht ge-
lezen hebben. De titel is veel zeg-
gend:

" De Heilige Geest kan niets doen
groeien als wij niet zaaien".

In het artikel zegt hij nog verder:
"Ik denk dat we vooral moeten stil-
staan bij wat we kunnen en wil-
len betekenen vandaag. De Geest zal
danwel aande slaggaanmetwatwij
op tafel leggen. Als wij niet zaaien,
kanHijniets latengroeien."

graszaad, klein, maar eens gezaaid, groeiend beresterk ook na droogte

Volgende raadgevingen zijn tijd-
loos, gewoon weg omdat ze ster-
ke bruikbare en inhoudelijke ele-
menten bevatten die elk van ons
kan waarmaken. Eigenlijk zijn ze
maar met mondjesmaat toe te pas-
sen, daar ze een rijke verscheiden-
heid in zich dragen. Net daarom
verdienen ze meermaals aandacht
enpogingtottoepassing.

Watjeweggeeft,verlies jeniet.

Geentijd.Komnou.

Verwachtnietteveel,
deanderisookmaareenmens.

Vanvriendelijkewoorden
slijt jetongniet.

Beleefdzijnisgeenschande.

Laateenander
anderszijnenblijven.

LachenmagvanGod.

Hoedrukker,hoemeertijd.

Kruipnietweg
alsmenjenodigheeft.

Als jevreugde
wilvermenigvuldigen
moetjehaardelen.

Hopen kost hetzelfde als wanho-
pen,
het levertalleenmeerop.

Deelzondervoordeel,
geefeerstdeander.

Verbeteringdoetveel,
aanmoedigingdoetmeer.

Eenkansisalseenklapstoel,
als jehemnietvasthoudt
zit jeernaast.

Onzegeest isalseenparachute.
Hijwerktalleenalshijopenis.

Ziedankbaarterug
envertrouwendvooruit.

Vaak maakt men zich beter ver-
staanbaar
doormindertespreken.

Deel je geluk en het wordt groter.

Moedgroeitdoortedurven,
vreesdooruittestellen.

Bloemenzijnommooitezijn,
mensenomgoedtezijn.

Geen mens ziet meer dan waar hij
oplet.

Het meeste plezier van zijn geld
heefthij,
dieerhetbestebuitenkan.

Er is voor ieder mens een stukje he-
mel,
alsweergeenhelvanmaken.

Beterthuisvriendelijkzijn
danopafstandwierookbranden.

Watjeaanpaktvaltmee,
watjeuitsteltweegtzwaar.

Als jedewaarheidvertelt
hoef jenietsteonthouden.

Wie ben ik dat ik de ander mag ver-
oordelen?

Slauwzorgenaanstukken,
bij stukjes en beetjes kun je ze aan.

Steedsopnieuwbeginnen,
dat is levensmoed.

Niemandwordtgroter
dooranderentekleineren.

Schuifdetekortenvanjezelf
nietdoornaaranderen

Opstaanvooriemand,
misstaatniemand.

Het enige verlies dat je niet goed
kuntmaken,
istijdverlorenlatengaan.

Overdrijf jezorgenniet.
Veeldrijftover.

Devraagisniet:
watmoetikgeven?
Devraagis:
watmagikoverhouden?

Geduldslaateenbrug
overdediepstewateren.

Eenonshulpisbeter
daneenpondgoederaad.

Wievriendenwilhebben,
moetzelfeenvriendzijn.

Oordeelnietoverdingen,
waarvanjealleendeecho
endeschaduwkent.

Ukunt–alsumaardurft.

(diaken André)

Als wij niet zaaien, kan Hij niets laten groeien...

FEDERATIE DAMME
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RODE KRUIS DUDZELE-ZEE-
BRUGGE-DAMME

Wij organiseren terug een gratis
cursus EHBO en HELPER

De eerste les start op woensdag-
avond 26 sept 2018 om 20 uur in
ons rode kruis
lokaal te Dudzele, dudzeels opper-
hof 18 A

Duur van de cursus: 12 weken tel-
kens op woensdagavond.

De cursus wordt gegeven door er-
varen en degelijke lesgevers binnen
onze Rode Kruis provincie. Ook si-
mulanten helpen mee.
De reanimatie en herkennen van
beroertes of hartfalen krijgen extra
aandacht.

Info en inschrijvingen bij:
Annie Pieters,
050 33 94 21 of
0486 69 49 65
Alvast welkom iedereen.

PS onze plaatselijk rode kruis Dud-
zele is nog op zoek naar kandidaten
om het mandaat van voorzitter in
te vullen ; alsook het mandaat com-
municatie en werving.
Indien belangstelling: zich te mel-
den bij Annie Pieters

RODE KRUIS

Zaterdag 25 augustus
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis, gedachtenismis voor
de overledenen sinds 1 juni; Griet
Missant, Germain Batsleer, Rachel
Demey

Zondag 26 augustus
21e zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Georges
Vannevel, echtgenoot van Agnes
Roose
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis, gedachtenismis voor
de overledenen sinds 1 juni; Ester
Vandekerckhove, Mariette
Snauwaert, Mariette Dullaert,

Cecile Deprée, Eric Willem, Roland
Verbouw, alsook voor René De
Busscher, echtgenoot van Marcella
Van Hevel, overleden ouders en
broers Gerard en Omer, en zus Anna,
alsook voor André Monbaliu, zoon
Eddy Monbaliu en grootouders
11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Maxine en Emma
Bauwens, dochters van Barbara
Fonteyne en Gregory Bauwens uit
Evergem, alsook doop van Leonie en
Suzanne Vanlommel, dochters van
Roxanne Fonteyne en Pieter Jan
Vanlommel uit Paal
13:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Robin Schepens, zoon

van Liesbet Van Herreweghe en John
Schepens uit Zeebrugge

Dinsdag 28 augustus
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis

Donderdag 30 augustus
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis

Zaterdag 1 september
10:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Tuur Decaluwé, zoon van
Melissa Nobels en Ruben Decaluwé
uit Sijsele

12:00 Oostkerke Sint-Quintinus:
Huwelijk
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis

Zondag 2 september
22e zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Roger Almey,
Erna D’Hont en overleden familie
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Willy Claeys,
echtgenoot van Mariette Mortier,
overleden ouders en familie, alsook
voor Arsène De Schepper en Alice
Ballegeer

WEEKAGENDA

Onze dagreis begon met een bezoek
aan het Breydelbedrijf in Gavere.
Tijdens een rondleiding van de
plaatselijke bedrijfsgids werd ons
op een humoristische wijze de ge-
schiedenis van de onderneming
voorgesteld. Als afsluiter konden
we verschillende bewerkte ham-
producten degusteren met het fris
streekbiertje “Valeirke”.

Na het middagmaal genoten we
van een tocht doorheen de Zwalm-
streek. We waanden ons in een an-
der land ondanks dat we in een re-
gio dicht bij huis waren met mooie
dorpjes, beken en glooiende land-
schappen in de zwoele zomerzon .

Met enkele gekende kuitenbijters
uit de Ronde van Vlaanderen zo-
als de Paddenstraat, de Haaghoek,
de Leberg… en de buurt van het ro-
vershol van Jan de Lichte (Louis
Paul Boon) enz…

De vernieuwde markt van Ouden-
aarde nodigde ons uit een wan-
deling te maken langs het stad-
huis, begijnhof, St.-Walburgakerk,
het Centrum Ronde van Vlaande-
ren en vele andere bezienswaardig-
heden.

Op onze terugweg als wonderbaar-
lijke afsluiter wachtte ons Dr. Ca-
narus, die ons de unieke wer-
king van het hopbelletje toont. Met
de nodige humoristische kwinksla-
gen prijsde hij zijn beroemd plaat-

selijk brouwsel die hij zowel in
zijn bedrijf als in zijn etablisse-
ment naar hartenlust demonstreer-
de. De Landelijke Gilde Damme en
de KVLV 'vrouwen met vaart' dankt
allen voor het goede verloop van de
reis.

Niet te vergeten onze gids Dirk die
ons gans de dagreis op een leerza-
me wijze heeft bijgestaan, alsook de
buschauffeur die zorgde dat alles
netjes koel bleef en ons veilig naar
huis terug bracht.

KVLV en Landelijke Gilde Damme

Kerkelijke uitvaarten
Geborgen in Gods liefde:

André Heymans, 85j, echtgenoot
van Julienne De Rous uit de Stati-
onsstraat in Sijsele.

Gerard Verbeeke, 95j, weduwnaar
van Paula Van Houcke en echtge-
noot van Henriette Kriekels uit de
Kloosterstraat in Sijsele.

Roger Devlieger, 89j, echtgenoot
van Cesarine Vanneste uit de Brie-
versweg in Vivenkapelle.
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Gedoopt aan de bron van het leven

11 augustus Sijsele: Jules Decoene, zoon van Kim Versteghe en David Decoene uit Damme 12 augustus Sijsele: Florian Spriet, zoon van Dèlphine Bonte en Simon Spriet uit Aalter

15 augustus Moerkerke: Jules De Pauw, zoon van Lisa Busschop en Bart De Pauw uit Moerkerke 18 augustus Moerkerke: Myla Van Heurck, dochter van An-katrien Casselman en Dries Van Heurck uit Brecht

19 augustus Sijsele: Nas De Clerck, zoon van Liesbeth Van Tieghem en Sander De Clerck uit Sijsele 19 augustus Moerkerke: Jack Cools, zoon van Mieke Deweerdt en Michel Cools uit Moerkerke
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Cruydenwydinghe 15 augustus

Een mooie organisatie van KVLV en Landelijke Gilde! Een feestdag voor Damme. De viering werd opgeluisterd door het koor DaMoRi
en werd goed bijgewoond door de gelovigen uit de verschillende parochies van onze federatie.
We maakten mondeling de afspraak dat we volgend jaar allen zelf een bundeltje kruiden meebrengen om te laten wijden,
zodat we deze eeuwenoude traditie nog meer tot leven brengen...

(c) Pradip Smagge, veldbloemen aan de ingang van de kerk (c) Pradip Smagge, bundeltje verse kruiden op het altaar

(c) Mieke Senaeve, een mooie versierd altaar (c) Mieke Senaeve, ook in de zijbeuk zat er volk, voor het miraculeus kruis van Damme

Kerk Hoeke
Bezoek dezer dagen zeker eens de kerk van Sint-Jacob-de-Meerdere in Hoeke.
Hier kan je tot 9 september de installatie 'richtingen' van stadskunstenaar Johan Six bewonderen.
De kerk is dagelijks open van 9 tot 18 u.
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De nieuwe deken
Philippe Hallein
Van priester-leraar
naar priester-herder

Roeselare
Philippe Hallein is geboren op
9 november 1972 te Roeselare en
woonde in Ardooie op “De Tas-
sche”, een gehucht op de grens met
Roeselare. Hij is het jongste kind
in een gezin van drie. Zijn broer
Philip heeft hij nooit gekend en hij
heeftnogeenzusVéronique.

Met enige heimwee spreekt hij over
De Tassche een parochie die nu niet
meer bestaat (Onze-Lieve-Vrouw
Onbevlekt Ontvangen 1954-2014).
“Daar ben ik gedoopt, gevormd,
was ik misdienaar en lector en werd
er priester gewijd op 4 juli 1999. Het
was de enige priesterwijding in die
parochiekerk”,zegtPhilippe.

Zijn jonge leven wordt gekenmerkt
door studeren op tal van plaat-
sen en in vele studiedomeinen.
Hij studeert graag en gaat na het
Klein Seminarie te Roeselare, naar
het Grootseminarie te Brugge, naar
Leuven en Rome. Hij studeert the-
ologie, kerkelijk recht, wiskunde,
fysica en godsdienst. Dan komt hij

terug naar het Klein Seminarie te
Roeselare, waar hij als priester-le-
raar vijf jaar wiskunde en gods-
dienst onderwijst. Hij is sinds 2001
rechter aan de kerkelijke rechtbank
van eerste instantie. In 2009 promo-
veert hij als doctor in het kerkelijk
recht aan de universiteit “Gregori-
ana”teRome.

Het Grootseminarie
Terug in eigen land wordt hij pro-
fessor aan het Grootseminarie, in
2010 tevens ceremoniarius van de
bisschop en in 2016 president van
hetGrootseminarie.

Ondertussen in 2014 volgt hij
kanunnik Wilfried Dumon op
als bestuurder bij het Wit-Gele
Kruis West-Vlaanderen en richt
daar de ethische commissie op. In
het Grootseminarie maakt hij ook
moeilijke jaren mee, mede door het
geringe aantal seminaristen en ker-
kelijk bewogen dagen. De beslis-
sing van de bisschop om de priester-
opleiding over te brengen naar het
Johannes XXIII-seminarie van Leu-
venkreegzijnvollesteun.

Potterierei
Het is zaterdag 28 juli 2018 – in
volle hitte en na een nachtelijk on-
weer – wanneer we om 10 uur aan-
bellen bij kanunnik Philippe Hal-
lein. Hij woont aan de Potterierei in
een erg mooi huis dat hij huurt aan
het Grootseminarie. “Het is een wat
donker huis”, zegt hij “maar langs
de kleine zijramen van mijn huis
sijpelt mooi zonlicht binnen”. We
merken een volle kast boeken en
nog een volle kast met CD’s. Boeken
en muziek: een stuk van zijn leven.

De Potterierei 74 is zijn woning
maar zijn bureau stond in het
Grootseminarie. “Vaak vertrok ik ‘s
morgens vroeg naar het Grootsemi-
narie en kwam ik pas tegen tien uur
’s avond terug”. Straks gaat hij wo-
nen in de pastorie van Sint-Anna in

de Jeruzalemstraat. “Een huis met
veel licht”, stelt hij. “De dekenij is
en blijft in de Sint-Salvatorskoor-
straat en is en blijft het hoofdkwar-
tier van de pastorale eenheid én de
dekenij waar ik werkzaam zal zijn”.

“Ik was wel verwonderd als de bis-
schop mij deze nieuwe taak voor-
stelde”. Deken Philippe is jong en
dynamisch, met een grote zorg-
zaamheid en organisatietalent. Pa-
rochiewerk is hem minder bekend
maar hij vertaalt het: “Van pries-
ter-leraar nu naar priester-her-
der”. Vanzelf is elke priester én le-
raar én herder. Met deze nieuwe be-
noeming komt de klemtoon te lig-
gen op het herderschap naar het
beeldvanChristus.

Parochiepastoraal
We hebben het over een dekenij
van ruim 110.000 inwoners met 32
parochies, geclusterd in drie pas-
torale eenheden en drie federaties
met negen pastoors. Hij corrigeert
mijn opmerking en legt terecht de
nadruk op de groeiende teams in
de federaties en pastorale eenhe-
den waar naast de pastoors/pries-
ters, het in hoofdzaak lekengelo-
vigen, parochieassistenten en dia-
kens zijn die het leven in de paro-
chie dragen en organiseren elk met
eeneigentaakentalent.

Op 23 september wordt ook de fe-
deratie Brugge-Polderhaven omge-
vormd tot de pastorale eenheid Ef-
feta. Meer en meer groeien we zo in
samenwerking. De dekenij gaat van
groot Brugge tot groot Damme. De
deken is collega van de andere pas-
toors in de dekenij en een brugfi-
guur tussen het bisdom en de paro-
chies.

Philippe wordt naast deken ook
pastoor van de “Pastorale een-
heid Sint-Donatianus Brugge”. Het
team bestaat momenteel uit tien
teamleden waaronder drie pastoors.

Philippe blijft rector van de pries-
teropleiding voor het bisdom Brug-
ge, ceremoniarius van de bisschop
én prof kerkelijk recht aan een pau-
selijke universiteit te Rome, dit en-
kelewekenopjaarbasis.
Als we het over het sluiten van ker-
ken hebben zegt hij: “Kerkgebou-
wen op zich zijn maar stenen. Een
parochie is een levende gemeen-
schap die solidair het leven aanpakt
en betekenis geeft aan een kerkge-
bouw. Zo lang er een levende ge-
loofsgemeenschap is, is er een pa-
rochie. Een kerk is niet een mu-
seum maar in de eerste plaats de
ruimte waar de liturgie plaats vindt,
waar zoekende en gelovige mensen
door schoonheid en sfeer aange-
sproken worden, waar mensen zich
herbronnen in hun zorgzame om-
gang met elkaar. Dat het kerkge-
bouw ook openstaat voor andere ac-
tiviteiten als concerten, blokkerk,
tentoonstellingen en andere initia-
tieven is vanzelfsprekend als ze de
kernfunctie van het religieuze ge-
bouwnietaantasten”.

Naar de Sint-Salvatorskoor-
straat via de Jeruzalemstraat
Het wordt een grote uitdaging voor
de nieuwe pastoor-deken. “Ik wil
het rustig aanpakken met groot ver-
trouwen en nu vooral kennisma-
ken met mensen en groepen in de
pastorale eenheid en in het deca-
naat. Ik merk ook vele tekenen van
hoop bij de initiatieven die opge-
zet zijn door de pastorale teams en
mijn voorganger Jan Tilleman. Een
zware taak: ja. Wellicht té zwaar zo-
als het er nu uitziet. We zien wel.

Maar in de toekomst zal de pastoor
in vele taken kunnen vervangen
worden door diakens, parochieas-
sistenten en andere medewerkers
uit het team en zo zijn rol als me-
dewerker en inspirator beter kun-
nen opnemen”. Tijd voor cultuur
– vooral muziek – én zijn fami-

lie blijft hij bewaren. De zondagna-
middag neemt hij, sinds het overlij-
den van zijn vader, een deel van de
mantelzorg op van zijn zus, maar
daarnaast plant hij ook vrije mo-
menten. “Men kan maar goed func-
tioneren, als men ook goed voor
zichzelfzorgt”,mijmerthij.

We ontmoeten een vriendelijke,
jonge, knappe nieuwe deken die de
toekomst met vertrouwen en een
glimlach tegemoet ziet. De beiaard
van het Grootseminarie speelt op de
middag het angelus ten afscheid……
als we het huis van de nieuwe deca-
naleherderverlaten.
We wensen deken Philippe Hallein
allegeluktoe.

(tekst:WardPoppe)

De aanstelling van de nieu-
we deken kanunnik PHILIP-
PE HALLEIN gaat door op zon-
dag 16 september om 15 uur
in de Sint-Salvatorskathedraal.
De aanstelling gebeurt door
bisschop Lode Aerts.

De contactgegevens van de
nieuwe deken zijn: Sint-Salva-
torskoorstraat 8, 8000 Brugge,
050 33 68 41

Aanstelling deken Hallein

FEDERATIE DAMME
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KVLV Lapscheure nodigt uit:
Alles over je haar, infosessie

Zaterdag 1 september
10:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Tuur Decaluwé, zoon van
Melissa Nobels en Ruben Decaluwé
uit Sijsele
12:00 Oostkerke Sint-Quintinus:
Huwelijk
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis

Zondag 2 september
22e zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Roger Almey,
Erna D’Hont en overleden familie
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Willy Claeys,

echtgenoot van Mariette Mortier,
overleden ouders en familie, alsook
voor Arsène De Schepper en Alice
Ballegeer

Dinsdag 4 september
19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de
kerk van Sint-Rita (einde 21.30 uur)

Woensdag 5 september
19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in
de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 6 september
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor overleden ouders
en grootouders

(R.D.B.-M.D)
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis

Zaterdag 8 september
12:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Theodor Maeyaert, zoon
van Valérie Dujardyn en Michiel
Maeyaert uit Kortrijk
13:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Juliette en Céleste
Schepens, tweelingdochters van
Stephanie Van Cappel en Peter
Schepens uit Moerkerke
15:00 Damme O.L.Vrouw
Hemelvaart: Huwelijk
17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Omer De
Wispelaere en Arsène Van Houcke,
alsook voor Agnes Van Hulle,
echtgenote van Roger Dobbelaere en
overleden familie

Zondag 9 september
23e zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor overleden
echtgenoot, ouders en familie (T)

WEEKAGENDA

Na de prachtige Maria-viering met
kruidenwijding in de O.L.Vrouw-
Hemelvaartkerk zorgde de Landelij-
ke Gilde Damme voor een gezellig
ontmoetingsmoment op het kerk-
plein onder de Damse toren.

Bij een geamuseerde babbel en een
drankje kon je aanschuiven voor
een smakelijke barbecue. Het hele
gebeuren werd een mooi moment
voor Dammenaars gekruid met toe-
risten uit diverse internationale re-
gio’s: Zweden, Ijsland, Finland,
Spanje…. inclusief hun oordeel:
Onze Vlaamse dorpssfeer is tof!

Een geslaagde namiddag onder de
kerktoren in Damme.

Samana Moerkerke

Op dinsdag 4 september komen we
opnieuw samen met alle leden van
Samana om 14 uur in de Lieve.

Een diëtiste komt spreken over
voedsel intolerantie, iets dat bij
kinderen en bij volwassenen voor-
komt. Een zeer belangrijk onder-
werp.

Hopende u allen te mogen ontvan-
gen! Nog veel zomerse groetjes van-
wege het bestuur!
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Verslagvandejaarlijkseuitstap:

Iedereen keek er al naar uit: zater-
dag 25 augustus ’18 onze dagreis
naar Dunkerke. Zoals het de Da-
morianen past was iedereen paraat
om 8 uur op de parking zodat de
bus tijdig kon vertrekken met een
kleine 30 personen. Een eerste stop
was Bergues. Na een deugddoende
koffie stond het treintje klaar om
ons door dit mooie stadje met z’n
huizen in gele bakstenen rond te
toeren. De remparts (totale lengte
van 3500 m) porte de Membre, por-
te de la Poste, de beestenmarkt met
authentieke bascule voor het rood

vlaamse ras die ze hier kweekten,
de plezierhaven, het kanaal, de vele
commercen, kortom deze stad char-
meerde ons. Vandaar reden we naar
Dunkerke waar gids Chantal, een
goed ter tale Vlaamse gids, opstapte
en ons de stad liet verkennen. Dun-
kerke was ooit een Vlaamse stad en
men “klapt er nu nog vlamsch”,
de naam is afkomstig van kerk in
de duinen. Een rondrit bracht ons
bij de voornaamste bezienswaardig-
heden. Zo zagen we het belfort die
oorspronkelijk werd gebouwd om
de wacht op te stellen. De haven
die failliet ging maar nu een mooie
nieuwe woonsite is. Vroeger legden
hier ook de Ijslandvaarders aan. De
Leugenaar = uitkijktoren, de hui-
zen in melkdozenstijl, de aardolie
boten, de vismijn, musée Laac waar
kunst van de jaren 50-80 wordt ge-
toond. De grote St.-Elooiskerk met
kogelgaten in de voorgevel, die ech-
ter gescheiden is van de klokken-
toren, het mooie stadhuis in Re-

naissance stijl en waar de Vlaamse
leeuw wappert. Het carnaval is hier
een groot feest en wordt door ruim
50.000mensenbijgewoond.

We reden de stad uit naar Malo-
les-bains waar Maria M. warempel
haar vroeger pensionaat passeerde.
We onthouden tevens dat de streek
alom gekend is voor het kweken
van chrysanten en een zeer grote
zaterdag markt heeft. Na een heel
uitvoerige uiteenzetting van onze
gids was het inmiddels tijd voor het
middagmaal, hoewel zij ongetwij-
feld nog een tijd kon doorgaan als
een een open geschiedenisboek. Pal
in het centrum stapten we restau-
rant Le Grand Marien binnen waar
onze tafels reeds keurig gedekt wa-
ren en het aperitief klaarstond. De
bediening verliep bijzonder vlot en
vriendelijk en wij… genoten er van
een heerlijke maaltijd met ruim des-
sert en als afsluiter een echte franse
koffie. De gesprekken waren harte-

lijk en zo ook leerden we mekaar, de
partners eens op een andere manier
beterkennen.

Terug de bus op richting Graveli-
nes – we reden door de Flandre Côte
d’Opale - waar ons een rondvaart
wachtte. Gedurende 50 min geno-
ten we van een tocht op houten bo-
ten langs de gerestaureerde stads-
muren, midden een natuurreser-
vaat, met commentaren in het Ne-
derlands. Gravelines is de enige ves-
tingstad in Frankrijk die nog volle-
dig door water is omgeven. Maar op
het laatste stukje, de aanlegsteiger
was al in zicht, kwam plots het wa-
ter ook van boven en er barste wa-
rempel een wolkbreuk los met hevi-
ge regen en hagel. Zodoende waren
we echt gezegend met hemels wa-
ter maar viel onze geplande groeps-
foto letterlijk in het water. Geluk-
kig stond onze bus heel dicht.
Ons druk programma werd afgeslo-
ten met een degustatie van lokale

lekkernijen. Omstreeks 17u30 ver-
trok de bus richting Damme waar
we de landschappen aanschouwden
en geleidelijk onze thuishaven in
zicht kwam en we op het afgespro-
ken uur terug op de parking ston-
den.

Heel hartelijk dank aan Gerard voor
de voorbereiding van deze mooie
daguitstap, het goede verloop van
de dag maar zeker ook aan allen
voor de gezelligheid en de vriend-
schap. Zo kunnen we starten met
een nieuw zingend werkjaar. Eerste
repetitie op dinsdag 4 september as
om 19u30 in de kerk van St.-Rita. In-
dien mensen willen aansluiten: we
zien uit naar nieuwkomers. Wel-
kom. Inlichtingen bij Carlos: 050
500271

Koor DaMoRi

Waar je ook woont, vandaan komt
of terechtkomt: iedereen wil een
plek waar hij zich thuis kan voe-
len. Thuis is waar je veilig bent,
waar je je geborgen voelt, waar je
je eigen zin kan doen, waar je op
adem kan komen. Het ontbreken
van zo’n plek zorgt voor onrust,
frustratie en zelfs agressie. Tijdens
de 29ste Vlaamse Vredesweek,
die loopt van 21 september, de inter-
nationale dag van de vrede, tot 2 ok-
tober, de internationale dag voor de
geweldloosheid, zetten Pax Chris-
ti Vlaanderen en de Vredesweek-
partners in op ‘thuis’ als belang-
rijke factor voor een vredevolle sa-
menleving.Met de gemeenteraads-
verkiezingen in het verschiet ij-
vert de Vlaamse Vredesweek voor de
versterking van het beleid om een
thuis voor iedereen mogelijk te ma-
ken.
De Vredesweek-coalitie komt er op
initiatief van Pax Christi Vlaande-
ren en wordt breed gedragen door
een dertigtal organisaties en politie-
kebewegingen.

De organisatie van de Vlaamse
Vredesweek in Brugge is een sa-
menwerkingsverband tussen
Pax Christi Brugge, Vormingplus
regio Brugge, Diversiteitsdienst,
Nsanga, werkgroep Interreligieuze
DialoogIntegraalBrugge.

De uitgebreide info over de cam-
pagne kan je lezen op www.vredes-
week.be

Activiteiten in Brugge tijdens
de 29 ste Vlaamse Vredesweek.
Fietstocht "Gesloten / Open
deuren":
in dialoog met levensbeschou-
wingen in Brugge
Ben je benieuwd welke geloofs- en
levensovertuigingen Brugge rijk
is?Deze fietstocht biedt je een blik
achter deuren die vaak gesloten
blijven. Op de stoppunten hebben
we het over anglicanen, hindoes,
moslims, orthodoxen, protestan-
ten, rooms-katholieken, vrijzinni-
ge humanisten, YOT vzw en (zen)-
boeddhisten.Je staat even stil bij
hun vaste plek en in een filmpje of
gesprek stelt telkens een lid van de
gemeenschap of levensbeschouwe-
lijke organisatie zichzelf voor, sa-
men met hun bron, symbolen en
rituelen. We ronden de tocht af met
een ontmoeting met moslims in de
moskee. We maken een fietstocht van
een achttal kilometer, aan een rustig tem-
po. We vertrekken aan het Rijksarchief
(Predikherenrei 4a, Brugge) en sluiten af
in de moskee (Diksmuidse Heerweg, Sint-
Andries).
Je kan bij één van deze drie data
aansluiten voor de fietstocht (voor-
af inschrijvenisvereist):
zondag 23 september, van 14.00
u. tot 17.00 u.
inschrijven: http://www.vorming-
plus-brugge.be/activiteit/7839
dinsdag 25 september, van
14.00 u. tot 17.00 u.
inschrijven: http://www.vorming-

plus-brugge.be/activiteit/7841
vrijdag 28 september, van 9.00
u. tot 12.00 u.
inschrijven: http://www.vorming-
plus-brugge.be/activiteit/7841

Vredesviering in de Sint-Ja-
cobskerk
Viering rond het thema van de vre-
desweek, verzorgd door de Sint-
Michielsbeweging en opgeluisterd
doorhetkoorvanNsanga.
zaterdag 22 september, om
19.00 u, in de Sint-Jacobskerk
(Sint-Jacobsstraat,Brugge)
Nsanga - interculturele avond
Interculturele ontmoetingsavond,
met o.m. een herdenking voor het
slachtoffer van de racistische aanval
in 2006 langs de Maalse steenweg te
Sint-Kruis.
vrijdag 28 september, om 20.00
u, in dienstencentrum De Gar-
ve (Pannebekestraat, Sint-Jozef /
Brugge)

Contactpersoon Vlaamse Vre-
desweek Brugge: Marieke Ver-
plancke,0488702131
marieke.verplancke@proximus.be



3636
WEEKKRANT

5 SEPTEMBER

JAARGANG 79

EDITIE 1180

2 0 1 8

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

Als mens
zijn we altijd onderweg
en maken we
steeds keuzes.

Nadat diakenAndré vorig jaar al aan
vicaris Koen te kennen gaf op 65-
jarige leeftijd op pensioen te wil-
len gaan, heeft bisschop Lode hem
op 27 juni eervol ontslag verleend
vanaf1september.

Dit bericht verscheen eind juni al
op de website van het bisdom, waar
je alle informatie vindt, onder ande-
re in verband met het personeelsbe-
leid.

André Maeghe en zijn vrouw Rita
Van Dewalle volgden samen de
opleiding tot het diaconaat. André
werd op een (heel) warmedag ophet
einde van de maand augustus 2001
in de kerk van Sint-Rita tot diaken
gewijd. Eind 2003 werd hij voltijds
benoemd en verbonden aan de fede-
ratieDamme.

Nu, veertien jaar later, is de pen-
sioenleeftijd bereikt en mogen An-
dré en Rita genieten van de vrijge-
komen tijd. Uiteraard blijft André
diaken, maar is hij ontslaan van alle
verantwoordelijkheden. We zijn
blij André en Rita verder te zullen
ontmoeteninonzeparochies.

Op zondag 7 oktober voorzien we
een dankviering, waarin we gepast
afscheid nemen, ook van twee ande-
re leden van de stuurgroep, nl. Ly-
die Van Holm en Ferdinanda Proot
die beiden ook te kennen gegeven
hebben, het wat rustiger aan te wil-
lendoen.

Iedereen is op zondag
7 oktober om 10.30 uur
in de kerk van Moerkerke
uitgenodigd.
Na de viering is er
een receptie in de kerk.

Diaken André Maeghe op pensioen

FEDERATIE DAMME
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Maandag 3 september was het be-
gin van een nieuwe werkweek en
een dag die het leven in veel ge-
zinnen terug een andere wending
gaf. Al enkele weken steeg lang-
zaam de voorbereiding koorts en-
kele graden. Allerhande zaken dien-
den misschien nog te gebeuren...

Nog vlug wat bijkomend schrijf-
materiaal of andere noodzakelij-
ke werkmiddelen aanschaffen Mis-
schien kon mama nog verleid wor-
den om enkele nieuwe kledingstuk-
ken te kopen? Nog even langs bij de
fietsenmaker zodat de tweewieler in
orde stond. Misschien als nieuwe
busgebruiker genieten van de tijde-
lijke voordelen ivm met een school-
busabonnement, nu die dagelijk-
se trip naar school moet gebeuren.
Weer anderen verblijven in het in-
ternaat en hebben nog wat extra's
nodig.

Voor jonge ouders werd het wel-
licht een stressdag. Je kleine lieve-
ling, anders al mondig en onder-
nemend voor zijn of haar leeftijd
liet je aan de schoolpoort los. Mis-
schien klonk de vertwijfelde kreet
"mama, mama" nog in de oren als
je de school verliet. Je werd een beet-
je weemoedig bij het zien van de
traantjes . Je weet echter, het moet
gebeuren. Een nieuwe wereld gaat
voor hen open. Tijdens de werk-
uren keek je angstvallig naar je
smartphone of gsm, zodat je een
mogelijke bericht vanuit de school
direct kunt beantwoorden. Het zijn
moeilijke dagen. Je bent er zelf ze-
nuwachtig van.

De avond vooraf stond de boeken-
tas mooi gevuld terug klaar. Mooie
kleren lagen klaar. De bewuste mor-
gen was het terug versneld ont-

waken. Haastig de badkamer bin-
nen. Vlug aan tafel wat ontbijten.
Misschien terug de boterhamdozen
vullen. Zeker geen stuk fruit verge-
ten. In snel tempo de weg op, terug
naar school.

Ook voor de ouders en soms groot-
ouders wordt het haasten. Veilig
op de weg wordt meer dan ooit
brandend actueel. Voorzichtigheid
wordt aan elke weggebruiker ge-
vraagd, nu er tal van kinderen, mis-
schien onbehoedzaam op de weg
fietsen. In de schoolomgeving is het
heel bewust snelheid dempen en ex-
tra aandacht voor de zwakke wegge-
bruiker. Hopelijk zijn we er allen
klaar voor? Voor ouders en groot-
ouders een zorg dat drukt tot op het
hart.

We zien in onze gedachten blije
kinderen, die gelukkig kunnen
zijn in hun school. We zien tal van
mensen, die bekommerd zijn om
het schoolse gebeuren: dat zij mee-
leven en meewerken waar het no-
dig is. We hopen dat er niet alleen
voor punten wordt gewerkt, maar
dat elk kind meebouwt aan het Rijk
van God door gewoon goed te zijn
voor mekaar. We dromen en hopen
dat er in iedere klas een sfeer van
vriendschap en openheid heerst en
dat alle juffen en meesters alle kin-
deren heel graag zien, hoe verschil-
lend zij ook zijn. Onze bezorgd-
heid kunnen we delen met de Heer
en vragen aansluitend dat we allen
in het verkeer alert zijn voor elkaar,
zodat we veilig thuis komen.

(diaken André)

De schoolpoort zwaait terug open...

SAR of de Damse seniorenadviesraad
draait opnieuw zoals gewoonlijk een
mooie film voor jullie: nl. "King of
the Belgians" over een
ingedommelde koning die het leven
en zichzelf ontdekt. Meer
verklappen we niet.

Jullie worden uitgenodigd op 16 ok-
tober om 14 uur in de Cultuurfa-
briek.

Flyers en kaarten aan 8 euro zijn
zoals gewoonlijk te verkrijgen bij
de bestuursleden of via storting op
rekening van Jeroom Costers op

nummer BE36 8601 0537 1381

telefoon 050 37 22 46

Iedereen welkom!

Seniorenraad

Zaterdag 8 september
12:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Theodor Maeyaert, zoon
van Valérie Dujardyn en Michiel
Maeyaert uit Kortrijk

13:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Juliette en Céleste
Schepens, tweelingdochters van
Stephanie Van Cappel en Peter
Schepens uit Moerkerke

15:00 Damme O.L.Vrouw
Hemelvaart: Huwelijk van Elise
Gryson en Didier François uit
Nazareth

17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Omer De
Wispelaere en Arsène Van Houcke,
alsook voor Agnes Van Hulle,
echtgenote van Roger Dobbelaere en
overleden familie

Zondag 9 september
23e zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis, opgeluisterd door
het Sint-Martinuskoor

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor overleden
echtgenoot, ouders en familie (T)

Maandag 10 september
09:00 Vivenkapelle O.L.Vrouw
Geboorte: Gezongen mis naar
aanleiding van de kermis, alsook
voor overleden parochianen

Dinsdag 11 september
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de
kerk van Sint-Rita (einde 21.30 uur)

Woensdag 12 september
19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in
de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 13 september
10:30 Sijsele Sint-Martinus:
schoolviering bij de start van het
schooljaar

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis

Vrijdag 14 september
16:00 Hoeke Sint-Jacobus-de-
Meerdere: Huwelijk van Lore De
Baere en Christophe Coucke uit
Moere

Zaterdag 15 september
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Gerarda
Meurice, echtgenote van Roger
Bleyaert en overleden familie, alsook
voor Willy Bleyaert, echtgenoot van
Denise Boessens

Zondag 16 september
24e zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Roger Van
Haverbeke, Rosanne De Pauw en
overleden familie

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Raoul
Vankersschaever, echtgenoot van
Rachel Dierickx en overleden familie

11:30 Moerkerke:
Herdenkingsplechtigheid Slag om ’t
Molentje

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Amélie Pieters, dochter
van Sofie Coudeville en Anthony
Pieters uit Den Hoorn

WEEKAGENDA

Terecht fier en oprechte dank aan
het groepje die onze kerk weerom
opfleurde voor de feestelijke vie-
ring op halfoogst. Het was Cruy-
denwydinghe ten top!

Terwijl een groep van onze Vrou-
wen met Vaart in de streek van de
Elzas vertoeven willen we nog even
een opfrissing meegeven van onze
komende activiteiten.

Op maandag 17 september om 19
uur in ’t Schuurtje komt mevr.
Vera Criel onze 3e kookdemo geven
“Streetfood”. Een snelle hap met
lekkere en gezonden ingrediënten.

Op donderdag 20 september star-
ten we, op de wekelijkse markt, met
onze verkoop van azalea’s tvv de ac-
tie Kom op tegen Kanker. Terwijl
we op vrijdag en zaterdag een deur
aan deur verkoop doen. We vinden
dit als vereniging tevens onze taak
om hieraan mee te werken. De on-
derzoeken naar nieuwe technieken
voor behandeling van deze ziekte
gaan er (gelukkig) op vooruit maar
kosten heel veel geld, daarom mo-
gen we niet nalaten dit bijzonde-
re werk op die manier te steunen.
Leg alvast je centen klaar als we
langskomen. En… misschien koop
je er ééntje voor jezelf, maar ande-
ren hiermee plezieren is altijd heel
fijn!

Op zondag 7 oktober zal ons be-
stuur weer hun beste beentje voor-
zetten op de Culinaire markt. We
bakken ze voor u rond: de lekke-
re gezonde quiches en gebakjes. En
onze alom gekende seizoensconfi-
turen en vlierbloesemsiroop.

Woensdag 10 oktober om 14 uur:
een speciale namiddag nav de “klei-
ne” kermis van Damme met desser-
tenbuffet en een voordracht. Spreek
af met iemand en kom samen naar
deze gezellige bijeenkomst, hou
daarom deze datum vrij!

Iedereen is bij ons van harte wel-
kom. Meer info over onze KVLV-
werking: 050 50 06 20

KVLV Damme
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Gedoopt aan de bron van het leven

26 augustus Moerkerke: Maxine Bauwens, dochter van Barbara Fonteyne en Gregory Bauwens uit Evergem 26 augustus Moerkerke: Emma Bauwens, dochter van Barbara Fonteyne en Gregory Bauwens uit Evergem

26 augustus Moerkerke: Leonie Vanlommel, dochter van Roxanne Fonteyne en Pieter Jan Vanlommel uit Paal 26 augustus Moerkerke: Suzanne Vanlommel, dochter van Roxanne Fonteyne en Pieter Jan Vanlommel uit Paal

26 augustus Moerkerke: Robin Schepens, zoon van Liesbet Van Herreweghe en John Schepens uit Zeebrugge



Vacature voltijdse
parochieassistent(e)
De federatie Damme is op zoek naar
een parochieassistent(e) om in nau-
we samenwerking met de pastoor en
de andere medewerkers de pastora-
le werking te ondersteunen en ver-
der uit te bouwen in de richting van
een Pastorale Eenheid.

Taken
actieve deelname aan de federale
stuurgroep
meewerken aan pastoraal en litur-
gie bij een uitvaart
meewerken aan en voorbereiden
van liturgische vieringen
coördineren van de catechesewer-
king (bij doop, eerste communie,
vormsel,…)
meewerken in schoolpastoraal, co-
ördinatie van schoolvieringen

meewerken aan initiatieven van
Broederlijk Delen, Samen Tegen
Armoede

Profiel
katholiek en kerkbetrokken
minimum 5 j werkervaring
bij voorkeur een diploma hoger on-
derwijs
basisvaardigheden op vlak van in-
formatica
onverenigbaar met een politiek of
syndicaal mandaat
teamgericht / vlot in samenwerken
flexibel, bereid tot avond- en week-
endwerk
beschikt over rijbewijs B en eigen
wagen
bij voorkeur ter plaatse wonend
bereid tot het volgen van de voor-
ziene vorming

Modaliteiten
indiensttreding: zo spoedig moge-
lijk
verloning als bedienaar van de ere-
dienst
een basisopleiding wordt door het
bisdom Brugge ingericht

Informatie
Jobinhoud: bij pastoor Pradip
Smagge, 0473 71 12 01
Statuut, wedde en basisopleiding:
bij Inge Cordemans 050 33 59 05

Sollicitatie
Stuur voor 30 september 2018 uw
schriftelijke sollicitatie en bijho-
rend CV naar bisschoppelijk gedele-
geerde Marc Steen: marc.steen@bis-
dombrugge.be

(bron © 2018 Kerknet)

Vacature parochieassistent(e)

Oproep door de aangestelde
verantwoordelijke van de parochie
tot kandidaten voor het
lidmaatschap van de kerkraad (KR-I)
Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het
decreet van 7 mei 2004 betreffende
de materiële organisatie en werking
van de erkende erediensten, wordt
aan alle belangstellenden
meegedeeld dat er 1 vacature is
binnen de kerkraad van de
kerkfabriek Sint-Jacob-de-Meerdere
te Hoeke (gemeente Damme). Enkel
de personen die beantwoorden aan
de hierna volgende voorwaarden,
komen in aanmerking om lid te zijn
van de kerkraad:

1° rooms-katholiek zijn;
2° de volle leeftijd van 18 jaar heb-
ben bereikt op het ogenblik van de
verkiezing;
3° in de bevolkingsregisters inge-
schreven zijn van de gemeente of
van een van de gemeenten van de
gebiedsomschrijving van de paro-
chie (voor de parochie Sint-Jacob-

de-Meerdere te Hoeke betreft het de
gemeente Damme).

Uitsluitend schriftelijke kandida-
turen komen in aanmerking.
Zij moeten vóór 30 september
2018 ingediend zijn bij:
Kerkfabriek Sint-Jacob-de-Meerde-
re Hoeke, ter attentie van Jan Mi-
chiels, De Streep 8, 8340 Sijsele.

De datum van versturen van de
email of de datum van onderteke-
ning voor ontvangst geldt hierbij.
Kandidaturen dienen vergezeld te
zijn van een kopie van de identi-
teitskaart (voor- en achterzijde of
zo het om een elektronische identi-
teitskaart gaat, een afdruk ervan met
adresgegevens), dit met het oog op
de controle van de voorwaarden 2°
en 3°.

Na 30 september 2018 zullen de
naam, voornaam en volledig adres
van de kandidaten bekendgemaakt
worden door uithanging in het
berichtenkastje aan de parochie-

kerk van de parochie Sint-Jacob-de-
Meerdere te Hoeke.

Opgemaakt op 9 september 2018 te
Sijsele,

Jan Michiels,
door de bisschop aangestelde ver-
antwoordelijke van de parochie
Sint-Jacob-de-Meerdere te Hoeke
(gemeente Damme).
________________________________________

Jan Michiels is tevens be-
noemd als 'door de bisschop
aangestelde verantwoordelij-
ke' voor de kerkraden van de
parochies te Oostkerke en Vi-
venkapelle, dit in opvolging
van diaken André Maeghe.
Priester Pradip blijft de 'door de bis-
schop aangestelde verantwoordelij-
ke' voor de andere vijf kerkraden.
Jan en priester Pradip zetelen ook
in het Centraal Kerkbestuur en zo
hebben ze elk minstens 24 vergade-
ringen per jaar i.v.m. kerkfabrieken.

Oproep kerkraad Hoeke
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In de huwelijksvieringen waarin ik
de voorganger mag zijn draag ik een
regenboogsjaal als stola. Bij de hu-
welijksbelofte worden de handen
van de huwenden verbonden door
die regenboogsjaal. Het is een ver-
wijzing naar het veelkleurige ver-
bond tussen God en mensen en de
kleurrijke schakeringen in mense-
lijke relaties.

Kerkelijke huwelijken

In Hoeke op 12 mei: Melody De
Braey en Harold Indekeu uit Zwit-
serland

In Vivenkapelle op 9 juni: Noé-
mie Vancanneyt en Bram Jonckhee-
re uit Ruddervoorde

In Damme op 23 juni: Melinda Plat-
teau en Kurt Zutterman uit Sint-
Kruis Brugge

In Lapscheure op 7 juli: Aurore
de Jamblinne de Meux en Edouard
Guyot de Mishaegen uit Brussel

In Damme op 14 juli: Lindsey De-
waele en Ruben De Jonghe uit Sij-
sele

In Damme op 28 juli: Delphine Ma-
rechal en Pieter-Jan Van Haeverbe-
ke uit Brugge

(c) Jan Darthet

In Hoeke op 3 augustus: Jessica de
Bruine en Wouter Desmedt uit Wa-
terland-Oudeman

In Vivenkapelle op 4 augustus: Hei-
di Godderis en Jan Salens uit Asse-
broek

In Sijsele op 18 augustus: Nouchka
Hosten en Davy Van Hoey uit Rui-
selede

In Oostkerke op 1 september: Valé-
rie Hugenholtz en Thibault Esco-
fier uit Gent

In Damme op 8 september: Elise
Gryson en Didier François uit Na-
zareth

(c) Jan Darthet

Huwen in de kerk: God is liefde

FEDERATIE DAMME
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Kom op tegen kanker
Verkoop Azalea's

Reeds een 5-tal jaren zetten de be-
stuursleden van KVLV Damme zich
in om gedurende enkele dagen deze
plantjes te verkopen. Er is veel geld
nodig om voortdurend nieuwe on-
derzoeken naar deze ziekte te blij-
ven onderhouden. We rekenen op
jullie! Vorig jaar hadden wij in
Damme een record verkoop met
9 dozen (goed voor 180 plantjes);
voor zo’n kleine gemeenschap een
voltreffer. Dit jaar gaan we zeker
niet voor minder… Laat me per ke-
rende mail weten hoeveel azalea’s
je wilt en ik zet ze voor jou aan de
kant.

Denk misschien ook dat het altijd
leuk is een bloemetje te geven aan
iemand, zo is er dubbel plezier!

Dank bij voorbaat en… mijn lijst-
je om te noteren ligt vanaf vandaag
klaar! Met vriendelijke groeten Na-
mens KVLV Damme,

Mieke Cocquyt, mieke.cocquyt@s-
kynet.be

Zaterdag 15 september
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Gerarda
Meurice, echtgenote van Roger
Bleyaert en overleden familie, alsook
voor Willy Bleyaert, echtgenoot van
Denise Boessens, alsook voor Roger
Van Haverbeke, Rosanne De Pauw
en overleden familie

Zondag 16 september
24e zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Raoul
Vankersschaever, echtgenoot van
Rachel Dierickx en overleden familie

11:30 Moerkerke:
Herdenkingsplechtigheid Slag om ’t
Molentje

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Amélie Pieters, dochter
van Sofie Coudeville en Anthony
Pieters uit Den Hoorn

Dinsdag 18 september
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de
kerk van Sint-Rita (einde 21.30 uur)

Woensdag 19 september
19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in
de weekkapel (einde 20 uur)
20:00 Vergadering Federale
Stuurgroep bij priester Pradip

Donderdag 20 september
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
10:45 Vivenkapelle O.L.Vrouw
Geboorte: schoolviering bij de start
van het schooljaar
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis voor Roger Adam,
echtgenoot van Hilda Maenhout,
ouders en schoonouders

Vrijdag 21 september
09:00 Den Hoorn Sint-Rita:
schoolviering bij het begin van het
schooljaar
14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
schoolviering bij de start van het
schooljaar

Zaterdag 22 september
11:30 Damme O.L.Vrouw
Hemelvaart: Huwelijk van Melanie
Sleutjes en Jens Van den Abeele uit
Sint-Lambrechts-Woluwe

14:00 Hoeke Sint-Jacobus-de-
Meerdere: Huwelijk van Charlotte
Vanhoenacker en Sebastien
Vermeersch uit Sijsele

15:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Lucas Inslegers, zoon van
Annemie Verlinde en Hans Inslegers
uit Eeklo

17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis

Zondag 23 september
25e zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Cyriel Coens en
Marcella Verleye, alsook voor ere-
burgemeester Leopold Vandille en
zijn echtgenote Jacqueline Tamsin,
alsook voor André De Sutter,
Raymonda Lamote en overleden
zoon Jean-Marie De Sutter,
echtgenoot van Chantal Sarasyn en
overleden familie en ook voor Jeftje
Vandersteene en overleden familie

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Jérôme Jacxsens
en zoon Stefaan en alle gestorven
leden van de families Jacxsens - Van
Parys, alsook voor Maurice Claeys,
overleden echtgenoot van Jeannine
Vandepitte, en overleden familie

WEEKAGENDA

Culinair aanbod

Maandag 17 september om 19u
in ’t Schuurtje – (vernieuwde)
Burgstraat in Damme is IEDER-
EEN welkom op onze 3e kookde-
mo door mevr.Vera Criel “ Street-
food”.

Zegt je dit niets ?
Geen erg bij Kvlv komen immers
veel nieuwigheden aan bod.
Ben je benieuwd kom dan zeker
eens luisteren, zien en proeven !
In een tijd waarin alles vlug gaat,
alsmaar vernieuwend passen we
ook onze eetgewoontes aan en zeker
al bij de jongeren.
De snelle hap van de foodtruck be-

perkt zich niet langer tot een vetti-
ge worst en dito saus of een te bruin
gebakken hamburger.

De snelle hap van de foodtruck
maak je gewoon zelf !

Dit kan met lekkere, verse ingredi-
ënten en geniet achteraf van een ori-
ginele snack uit het vuistje.

Meer info over deze avond bij Mie-
ke : 050 500620.
IEDEREEN IS WELKOM !

KVLV Damme

Op zondag 14 oktober 2018
gaat onze najaarstweedehands-
beurs door in de Cultuurfabriek.
Verkoop van 8u30 tot 12u.

Het is een tafelverkoop, waar ieder-

een persoonlijk zijn eigen waren
kan verkopen. Iedereen welkom.

De deelnameprijs voor leden is 10
euro, niet-leden betalen 15 euro In-
lichtingen bij Francine Bruynse-

raede tel. op 0485 15 38 25 of 050 35
16 84
Het aantal plaatsen is beperkt.
Inschrijven kan enkel op vrijdag 21
september 2018 bij Francine, Bur-
gemeester Capellelaan 31, in Sijsele

tussen 15u en 19u en is pas zeker na
betaling.

Er tijdig bij zijn is de boodschap!!!

GEZINSBOND - SIJSELE

Tweedehandsbeurs

Het was een 'straffe' koers: van de 47
gestartte renners reden er slechts 17
de volledige wedstrijd uit. We heb-
ben echt koers gezien.

Met een gemiddelde snelheid van
39.986 km/u en een snelheid van
ongeveer 55 km/u in de Sint-Jacobs-
straat.

Podium:
3de plaats: Robin Orins
2de plaats: Victor Trio
Winnaar: Arne Buffel

Op de foto zien we o.a.
Franky Verplaetse (Feestcomité
Hoeke),
Joachim Coens (Burgemeester
Damme),
Mieke Vandenberhge (voorzitster
Feestcomité Hoeke),
Rik Strubbe,
Christoph De Sutter en
Bart Desutter
(Schepenen in Damme)

Koers Hoeke

HOEKE

Koers
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Aanvraag misintenties, behalve voor Sijsele:
via priester Pradip, liefst via e-mail (dit voor
de juiste schrijfwijze)

Aanvraag misintenties Sijsele: via Lieve
Verniest, op weekdagen (behalve de
donderdag) van 9 tot 11 uur, 050 35 00 32,
Dorpsstraat 114, 8340 Sijsele
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Geneesheer van dienstnationaal
nummer 1733 met doorschakeling
ApothekerOm de apotheek met
nachtwacht te kennen, (tussen 22 en 9 uur)
bel: 0903 99 000
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Aline Matthys, 0475 32 85 37
Mieke Hoste, 0497 14 24 96 of 050 35 37 98
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Colofon
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Gedoopt aan de bron van het leven

1 september Sijsele: Tuur Decaluwé, zoon van Melissa Nobels en Ruben Decaluwé uit Sijsele 1 september Sijsele: Tilly Decaluwé, dochter van Melissa Nobels en Ruben Decaluwé uit Sijsele

8 september Moerkerke: Theodor Maeyaert, zoon van Valérie Dujardyn en Michiel Maeyaert uit Kortrijk 8 september Moerkerke: Juliette Schepens, dochter van Stephanie Van Cappel en Peter Schepens uit Moerkerke

8 september Moerkerke: Céleste Schepens, dochter van Stephanie Van Cappel en Peter Schepens uit Moerkerke Dopen is dragen, is de verantwoordelijkheid op zich nemen een kind te dragen doorheen het leven, in liefde en
vertrouwen... (foto van op Facebook ouders van Noralie)



Stiltehoeve

Het C.a.v.a. Kwartet is te gast op de
Stiltehoeve! Ward Prikken en Leen
Van Garsse (violen), Marijke Hin-
drix (alviool) en Paul Geusens (cel-
lo)
Ze brengen een licht klassiek en
zeergevarieerdprogramma.
Een bruisende naam voor een brui-
sendegroep!
MET EEN SPECIALE AANDACHT
voor de Vlaamse Vredesweek “Ieder-
eenthuis”

30 september om 15 uur - Deuren
openom14.30uur
Stiltehoeve – Waterhoek 2 – 8340
Moerkerke (Damme)
Na het concert is er in gezelligheid
een ontmoetingsmoment met koffie
enversnapering

Reserveren
https://metanoia.bookfast.me/
Aantalplaatsenisbeperkt.
Reserveren is daardoor noodzake-
lijk.
Tickets15euro
Info https://stiltehoeveconcer-
ten.weebly.com/

stiltehoeveconcerten@gmail.com

4 FEDERATIE DAMME

Mededeling betreffende
benoeming Philippe Hallein

Beste medewerker in het decanaat
Brugge. Deze bericht komt wellicht
onverwacht, maar omwille van ge-
zondheidsredenen kan ik de nieu-
we benoeming van pastoor-deken
van Brugge niet opnemen. Er zal
dus geen aanstellingsviering door-
gaan op 16 september om 15 uur in
de kathedraal. Ik blijf rector voor de
priesteropleiding van het bisdom
Brugge. Ik begrijp dat dit voor u

en andere vrijwilligers in het de-
canaat Brugge geen gemakkelijke
boodschap is en dit sommigen on-
der u zwaar valt. Ik wil u van har-
te danken voor de gesprekken en de
ontmoetingen die ik met velen on-
der u had in de afgelopen maanden.
Ik voelde me welkom, maar mijn
gezondheid komt nu op de eerste
plaats. U mag rekenen op mijn ge-
bed voor u. Moge de Heer u zege-
nen in uw dienstwerk. Dank voor
uw begrip en beste groeten, Philip-
pe

De pastoor en de kerktorens
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Herdenking Slag om 't Molentje

Op zondag 16 september werden de gesneuvelden herdacht aan de Molentjesbruggen.

Stadskunstenaar Johan Six bootste met Maple Leaf Flags de stalen bruggen na die de

Canadezen over de kanalen moesten leggen.

Priester Pradip sprak er dit gebed uit: "God van vrede, wij bidden U ter nagedachtenis van de gesneuvelden bij de slag om ’t Molentje in september 1944, waarbij vele Duitse en Canadese soldaten, maar

ook burgers van Moerkerke het leven lieten. Wij bidden om hetgeleden leed, de waanzin van het oorlogsgeweld, om deze zwarte bladzijde in de geschiedenis van Moerkerke. God van vrede, wij bidden

U, dat wij het nooit zouden vergeten hoe onze vrijheid, onze huidige vrede, ooit bevochten is geweest. Geef ons vrede, innerlijke vrede, dat wij bruggenbouwers worden en de toegang tot een nieuwe

en betere wereld mogelijk maken. Amen." (c) Pradip Smagge

FEDERATIE DAMME
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Geborgen in Gods liefde:

Joseph Longueville, 92j, (°10 janu-
ari 1926 + 23 augustus 2018) uit de
Antwerpse Heirweg in Sijsele. Uit-
vaart op vrijdag 31 augustus om 11
uur in de kerk van Sijsele.

Mia Cornille, 67j, (°4 februari 1951
+ 30 augustus 2018) uit de Maal-
se Steenweg in Sint-Kruis Brugge.
Uitvaart op vrijdag 7 september om
10.30 uur in de kerk van Oostkerke.

Thérèse Rosseneu, 91j, (°1 septem-
ber 1927 + 6 september 2018) echt-
genote van Paul Bekemans uit het
WZC Prinsenhof in Brugge, voor-
heen Speyestraat in Damme. Uit-
vaart op woensdag 12 september om
10 uur in de kerk van Oostkerke.

Rachel Tilleman, 86j, (18 decem-
ber 1931 + 4 september 2018) wedu-
we van Marcel Van Hollebeke uit
Uudsdale in Moerkerke. Uitvaart op
donderdag 13 september om 11 uur
in de kerk van Moerkerke.

Kerkelijke
uitvaarten

Krulbollen

start krulbol-tornooi !

voor alle parochianen van groot
damme

welkom op vrijdag 5 oktober, ’t
schuurtje damme-centrum

wordt vervolgd!!!!

DammeSINT-MARTINUSPAROCHIE
SIJSELE
FEMMA
Op donderdag 27 september gaat
Femma Sijsele terug van start met
de spelletjesnamiddag. Deze activi-
teit gaat door in de cultuurfabriek
om 13.30 uur. Iedereen is welkom!

Zaterdag 22 september
11:30 Damme O.L.Vrouw
Hemelvaart: Huwelijk van Melanie
Sleutjes en Jens Van den Abeele uit
Sint-Lambrechts-Woluwe

14:00 Hoeke Sint-Jacobus-de-
Meerdere: Huwelijk van Charlotte
Vanhoenacker en Sebastien
Vermeersch uit Sijsele

15:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Lucas Inslegers, zoon van
Annemie Verlinde en Hans Inslegers
uit Eeklo

17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis

Zondag 23 september
25e zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Cyriel Coens en
Marcella Verleye, alsook voor ere-
burgemeester Leopold Vandille en
zijn echtgenote Jacqueline Tamsin,
alsook voor André De Sutter,
Raymonda Lamote en overleden
zoon Jean-Marie De

Sutter, echtgenoot van Chantal
Sarasyn en overleden familie en ook
voor Jeftje Vandersteene en
overleden familie

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Jérôme Jacxsens
en zoon Stefaan en alle gestorven
leden van de families Jacxsens - Van
Parys, alsook voor Maurice Claeys,
overleden echtgenoot van Jeannine
Vandepitte, en overleden familie

Maandag 24 september
09:30 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis naar aanleiding van
de kermis, alsook voor overleden
parochianen, viering opgeluisterd
door het Sint-Martinuskoor

Dinsdag 25 september
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de
kerk van Sint-Rita (einde 21.30 uur)

Woensdag 26 september
19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in
de weekkapel (einde 20 uur)
20:00 Sijsele: Parochieraad in De
Kring

Donderdag 27 september
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis voor Gerard en Nelly
Vandeursen - De Schepper en
overleden familie

Zaterdag 29 september
14:30 Sijsele Sint-Martinus: Doop van
Emma Casier, dochter van Melissa
Lamote en Stijn Casier uit Sijsele

17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Paul Baelde,
echtgenoot van Odette
Vandenbussche

18:00 Koorrepetitie Jeugd in De
Kring (einde 19.30 uur)
19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring
(einde 20.30 uur)

Zondag 30 september
26e zondag door het jaar B
Collecte Mediazondag
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis ter ere van de Heilige
Engelen, alsook voor Martine
Snauwaert, echtgenote van Dany
Meerschaert en overleden familie

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Estelle de Robertis,
dochter van Axelle Vandecasteele en
Damiano de Robertis uit Moerkerke

15:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Elena Welvaert, dochter van
Machteld Van Hauwaert en Ryan
Welvaert uit Vivenkapelle

WEEKAGENDA

Donderdag 6 september was onze
jaarlijkse busreis. Dit jaar ging het
richting Zeeland. Om 8 uur stipt
waren we met 54 op de markt rich-
ting Zierikzee. Op de heenreis was
er een stop voor koffie en een
Zeeuwse Bolus, daarna was er een
bezoek aan Willemstad. Een mooie
en interessante rit bracht ons dan
naar Bruinisse voor het middag-
maal, Zeeuwse mosselen met friet
gevolgd door een dessert.

Daarna reden we naar Zierikzee,
de gids bracht ons voor een ver-
telwandeling via de haven naar het
centrum, het was kort maar leuk
en iedereen kon er aan deelnemen
of genieten van het mooie stadje
want het was schitterend weer. Van-
uit St.-Annaland vertrokken we dan
voor een boottocht naar de zeehon-
den, er lagen er meer dan 60 te
zonnen, een leuke, gezellige boot-
tocht. De bus bracht ons dan via
Zelzate, waar we nog een avond-
maal hadden, naar huis. Het was
dan al een beetje laat maar iedereen
was content van hetgeen ze aange-
boden kregen.

SIJSELE

OKRA Sijsele op reis naar Zeeland

OKRA Sijsele nodigt uit
De maandag van Sijsele kermis is er
om 9.30 uur een eucharistieviering.
Na de mis wordt iedereen
uitgenodigd in de kring voor een
glas en een hapje, en 't is gratis! Een
leuke babbel en een goed glas, meer
moet dat niet zijn. Iedereen welkom.

Sijsele OKRA
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MéGà Jeugdkoor op kamp als afslui-
tervanhetzangjaar2017-2018

Op 30 augustus startte ons kamp
voor de jeugdafdeling, in de Pinte.
Ja, we hadden een gevangenis vol
muziekkanten! Ze hadden vals ge-
speeld doordat de dirigent werd ge-
stoord door een vlieg en moesten
nu goed samenwerken om de ge-
vangenis te kunnen verlaten! Ze
hebben zelf hun gevangenis T-
shirt mogen schilderen en hebben
ook een echte moordenaar moeten
ontmaskeren. Ook waren ze hun
instrumenten kwijt en moesten die
in het dorp gaan zoeken. De vrij-
dagavond was er, naar jaarlijkse ge-
woonte, vrij podium. Enkele oud-
leden en plussers kwamen langs
als publiek. We hebben er dans,
zang, goocheltrucs en een quiz ge-
zien! En daarna natuurlijk: onze
jaarlijks kampvuur. Doorheen het
kamp hebben we elkaar goed leren
kennen en we zijn het er allemaal
over eens: het is een super toffe ben-
de! Uiteindelijk is iedereen in alle
opdrachten geslaagd en mochten ze

op 1 september de gevangenis verla-
ten!

Meer info over het MéGà Jeugd-
koor kun je vinden op www.me-
gajeugdkoor.be. Wil jij ook graag
met ons meezingen? info@mega-
jeugdkoor.be Je vindt ons ook op
Facebook.

SabineWittevrongel
dirigente MéGà Jeugdkoor - Jeugd &
Plus
MargrietDiericxstraat 16
8340Sijsele
0474745429

MéGà Jeugdkoor op kamp
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Start krulbol-tornooi voor alle
parochianen van groot-Damme

Voor: ontspanning, beweging, uit-
daging en actief samenzijn.

Ook om: onbelast, sportief, allert en
soepel te blijven.

Start op vrijdag 5 oktober

Deur: 13.30 uur
Tornooi: 14 - 16 uur

Welkom in ’t Schuurtje, Burgstraat
16, Damme.

Inkom: voor deelname en 2 con-
sumpties: 5 euro.

Krulbollen

Na een zonovergoten vakantie en de
3-daagse reis starten we in oktober
met 2 activiteiten.
“Baas over je blaas” op maandag 8
oktober om 13.30 uur in de “De Lie-
ve”.

Bezoek en lunch aan Ter Groene
Poorte op dinsdag 16 oktober. Graag
inschrijven bij Jeanine 050 50 06
48

KVLV
Moerkerke

Zaterdag 29 september
14:30 Sijsele Sint-Martinus: Doop van
Emma Casier, dochter van Melissa
Lamote en Stijn Casier uit Sijsele

17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Paul Baelde,
echtgenoot van Odette
Vandenbussche

Zondag 30 september
26e zondag door het jaar B
Collecte Mediazondag
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis ter ere van de Heilige
Engelen, alsook voor Martine
Snauwaert, echtgenote van Dany
Meerschaert en overleden familie

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Estelle de Robertis,
dochter van Axelle Vandecasteele en
Damiano de Robertis uit Moerkerke

15:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Elena Welvaert, dochter van
Machteld Van Hauwaert en Ryan
Welvaert uit Vivenkapelle

Dinsdag 2 oktober
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de
kerk van Sint-Rita (einde 21.30 uur)

Woensdag 3 oktober
19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in
de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 4 oktober
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis voor een overledene
(G.I.)

Zaterdag 6 oktober
11:00 Oostkerke Sint-Quintinus:
Huwelijk van Charlotte Codron en
Alexander Croo uit Gentbrugge

13:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Lennert Berton, zoon van
Christine D'hondt en Marvin Berton
uit Moerkerke

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 7 oktober
27e zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor een jarige en
bijzondere intenties

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis, afscheidsviering
diaken André Maeghe, gezongen
mis voor Louis en Febronie Maeghe-
Moeyaert en zoon Roger op zijn
verjaardag, alsook voor René
Snauwaert en Cecile Coene en
overleden familie, alsook voor André
Coppejans en Cecilia Doens en
overleden familie
11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Receptie

WEEKAGENDA

Geborgen in Gods liefde:

Patrick Deceuninck, 62j, (°11 febru-
ari 1956 + 14 september 2018) echt-
genoot van Els Goeminne uit de
Knoksebaan in Oostkerke. Uitvaart
op zaterdag 22 september om 10 uur
in de kerk van Oostkerke.

Kerkelijke
uitvaart

In de boeiende mix van verza-
melde verhalen spelen tijdens elke
editie van Stadsfestival Damme de
kracht van het woord en de macht
van het beeld de hoofdrollen. Met
een grensoverschrijdende combi-
natie van onder andere literatuur,
beeldende kunst, fotografie, mu-
ziek, filosofie, natuur en gastro-

Werk van kunstenaar Pedro Marzorati in de kerk van Damme (c) Pradip Smagge

nomie brengt Stadsfestival Damme
jaarlijks een belevingsfestival voor
jong en oud.

PERIODE
21.09.2018 - 04.11.2018

OPENINGSUREN
woensdag tot en met zondag
van 11 uur tot 18 uur

TICKETS
festivalpas 10 euro,
kinderen -12j gratis

ONTHAAL
d’oede schole
Burgstraat 5
8340 Damme

bron: www.stichtingijsberg.be

Er was eens
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Duurzaamheid in missie: reli-
gieuzen en vrijwilligers trek-
ken samen aan de kar

Zuster Myriam Verschuere, religi-
euze bij de Jozefienen en woon-
achtig in de Zilverstraat, neemt
ons mee in haar verhaal als mis-
siezuster en hoe ze als religieuze
in de ontwikkelingssamenwerking
rolde. Ze was 36 jaar werkzaam in
een missiepost in Kananga in Con-
go.

Via de Katholieke Vereniging van
Zieken (KVZ) en een driedaagse in
het bedevaartsoord Banneux kwam
ze in contact met de kernleden van
EducateMe–Cameroon.

Zuster Myriam, waarvoor staat
het project “Educate Me – Ca-
meroon”?

Zij zetten zich in voor project-
werk in Noordwest en Zuidwest Ka-
meroen. De organisatie werkt sa-
men met de Kameroense religieuze
congregatie Sisters of St. Therese of the
Child Jesus of Buea. Deze congregatie
werd in 1963 gesticht door bisschop
Jules Peeters, een Nederlandse mis-
siebisschop. Met 80 zusters en 25
novicen zijn ze in volle ontwikke-
ling.

Welke projecten worden nu
gedragen door deze organisa-
tie?

Sinds 2012 waren de vrijwilligers
van Educate Me – Cameroon in samen-
werking met de zusters actief in
Bokwaonga Buea op de Bishop Jules
Peeters Memorial High School. Het pro-
ject werd afgerond in januari 2018
met de voltooiing van de bouw van
4 klassen voor deze Hogeschool
met de nodige water- en elektrici-
teitsvoorziening. Sinds de sanitai-
re werken afgerond zijn, kan de
schoolzelfstandigverder.

Educate Me - Cameroon heeft nu en-
kele scholen in het Noordwesten

van Kameroen onder de vleugels ge-
nomen. De samenwerking tussen
de verschillende scholen werd aan-
gezwengeld, een secondaire school
werd gebouwd en ingericht. We ho-
pen dat deze school in de nabije toe-
komst kan doorgroeien tot een Ho-
geschool. Zo konden 4 Hogescho-
len het licht zien vanuit het leken-
werkvanEducateMe–Cameroon.

Door de socio-politieke situatie in
Kameroen staat het onderwijs sterk
onder druk. Daarom kozen we als
hoofdproject voor 2018 om behan-
delkamers te bouwen voor meer dan
800 kinderen met handicap. Velen
van hen kunnen genezen mits de
juiste behandeling. Het is een pro-
ject dat verbonden is met Mercy Ships
dat dit jaar in de haven van Doua-
la lag en daar gedurende 10 maan-
den medische ondersteuning bood.
Zo werken we aan duurzaamheid
eneenblijvendeondersteuning.

Is er ook een band met ons bis-
dom?

Educate Me – Cameroon weet zich
gesteund door Missiepastoraal van
het bisdom Brugge. Ook andere re-
ligieuze congregaties met missie-
zusters en –broeders steunen ons.
Gelukkig kunnen we ook rekenen
op vele sponsors, waaronder de Pro-
vincie West-Vlaanderen en Wereld-
missiehulp, om onze projecten fi-
nancieel teondersteunen.

Welke taak heb jij precies?

Vooreerst help ik telkens mee de
stand van Educate Me – Cameroon te
bemannen op infodagen en benefie-
ten.

Toen er wegens ziekte mankracht te
kort was in de kerngroep, ben ik in
2017 nog meer op de kar gespron-
gen. Ik werkte me in de dossiers in,
voeg advies toe waar twijfel bestaat
enprobeer deploeg aan temoedigen
om vol te houden. “Al wat we ge-
daan hebben, hebben we gedaan” is

mijnleuze.

Als missiezuster voelde ik het als
mijn plicht om deze organisatie te
helpen. Als ik nog iets kan doen
en betekenen voor ontwikkelings-
werk, in het verlengde van mijn
leven als missiezuster, dan doe ik
dat van harte! Alleen al een warm
onthaal bij vergadering doet won-
deren.

We merken dat Zr. Myriam Ver-
schuere zeer gemotiveerd is om dit
lekenwerk van Educate Me – Came-
roon te versterken in woord en daad.

Ze is de contactpersoon voor het
Brugs Fonds voor Ontwikkelings-
samenwerking en helpt om de info-
avond via de school te organiseren.
Ze draagt haar steentje bij om de
zorg voor missie en ontwikkelings-

samenwerking uit te dragen in de
regioBrugge.

En de grootste wens van Zr. My-
riam: “de jeugd inspireren om op
een of andere manier de goede wer-
ken van missiezusters en –broeders
uit het verleden verder te zetten op
eennieuwemanier”.

Ook dit is werken aan duurzaam-
heid vanuit een missie-perspectief!

Verdere info:

Wens je meer info: neem dan con-
tact op met zuster Myriam (ver-
schueremyriam@hotmail.be)
Steunen kan ook: LzG vzw bezorgt
voor giften vanaf 40,00 euro per
kalenderjaar 2018, in maart 2019
een fiscaal attest. Rekeningnummer
BE48 5230 8027 2427 met vermel-
ding ‘gift aan LzG: Educate Me – Ca-
meroon’

Auteur:MarijkeDeVos
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Met ons bestuur zijn we in vol- le voorbereiding om onze stand

te “be-vrouwen” op de Culinaire
markt van zondag 7 oktober as. Zo-
als men Kvlv kent staan verse, zelf-
gemaakte lekkernijen met produc-
ten van eigen bodem voorop. We
bieden een ruim aanbod van:
Seizoensconfituren
Vlierbloesemsiroop (met glaasje Ca-
va)
Lekkere abrikozen tartelettes
6 soorten heerlijke quiches die ter
plaatse worden gebakken
Dit jaar presenteren we tevens een
primeur nl : FERM FIEN, een
heerlijk blond biertje van 5,50% op
basis van vlierbloesem.
Volg onze Kvlv wegwijzers tot on-
der het stadhuis waar we met an-
dere Damse verenigingen te vinden
zijn. Er is een goeie sfeer en vooral
gezelligheid !

DAMME CULINAIR

Voor de 27ste driedaagse uitstap
trok kvlv Groot-Damme naar de

streek De Elzas een stukje Frank-
rijk. 48 Vrolijke Vrouwen namen

deel aan de reis richting Luxem-
burg naar Nancy voor het middag-
maal en een wandeling, prachtig
weer. In Munster gekend voor de
kaas met een bezoek aan een Fer-
me. Met een toeristisch treintje ver-
kennen we Colmar met zijn vele be-
bloemde vakwerkhuizen, een lust
voor het oog.In Eguisheim de wijn-
streek waar we kunnen genieten
van 4 proevers wijn. De laatste dag
brengen we een bezoek aan Straats-
burg en Metz, zeer mooie gebou-
wen. Het waren 3 prachtig zonnige
dagen.

Zaterdag 6 oktober
11:00 Oostkerke Sint-Quintinus:
Huwelijk van Charlotte Codron en
Alexander Croo uit Gentbrugge

13:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Lennert Berton, zoon van
Christine D'hondt en Marvin Berton
uit Moerkerke

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 7 oktober
27e zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor een jarige en
bijzondere intenties

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis, afscheidsviering
diaken André Maeghe, gezongen
mis voor Louis en Febronie Maeghe-
Moeyaert en zoon Roger op zijn
verjaardag, alsook voor René
Snauwaert en Cecile Coene en
overleden familie, alsook voor André
Coppejans en Cecilia Doens en
overleden familie
11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Receptie

Dinsdag 9 oktober
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de
kerk van Sint-Rita (einde 21.30 uur)

Woensdag 10 oktober
19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in
de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 11 oktober
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis

Zaterdag 13 oktober
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Luc Dupont,
echtgenoot van Evelyne Verbeke

18:00 Koorrepetitie Jeugd in De
Kring (einde 19.30 uur)
19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring
(einde 20.30 uur)

Zondag 14 oktober
28e zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis, voor Samana Sijsele
op nationale ziekendag

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor André Mus,
echtgenote Andrea Seghers en zoon
Norbert Mus, alsook voor Eric
Claeys, echtgenote van Rita Brysse,
vader Omer en overleden famillie,
alsook voor een bijzondere intentie
(RB)

15:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Lowie Moyaert, zoon van
Kim De Blaere en Koen Moyaert uit
Assebroek

WEEKAGENDA

Wandeling in Moerkerke
tijdens de Nacht van de
Duisternis
Op de Nacht van de Duisternis van
20 oktober 2018 doven we de klem-
toonverlichting voor een avond en
kunnen inwoners even proeven
van de rust en gezelligheid van een
donkere nacht. Er wordt te veel en
verkeerd verlicht. Thuis en buiten

is er te veel verlichting met als ge-
volg onnodige energie- en licht-
verspilling. Voor sommige mensen
leidt dit tot slaapgebrek en gezond-
heidsproblemen, maar ook het bio-
ritme van planten en dieren wordt
hierdoor verstoord.
We nodigen iedereen uit om thuis
de lichten te doven en deel te nemen
aan de avondwandeling.

De wandeling wordt geleid door er-
varen gidsen van Natuurpunt. Tij-
dens de wandeling zullen we letten
op de fauna en de flora, de sterren-
hemel, de nachtelijke geluiden,…
U kan bovendien genieten van een
drankje en hapje in een donkere
omgeving.

Zaterdag 20 oktober 2018, 20 uur
Afspraak aan parking voetbalveld,
Waterhoek 6 te Moerkerke
Doe zeker aangepaste schoenen of
laarzen aan.
Tip: plaats de gratis app ‘Star Chart’
vooraf op uw smartphone.
Einde rond 22.15 uur

Stad Damme

Voor Dammenaars is begin oktober
nog steeds “kleine kermis”; voor
onze KVLV bestuursleden is dit
deelnemen aan de Culinaire markt
door allerlei lekkers te presenteren
aan een ruim publiek. Maar onze
leden willen we zeker ook verwen-
nen, nl met een gezellige kermisna-
middag! Kermis is immers samen-
zijn = dus je bent van harte welkom
op: woensdag 10 oktober om 14 uur.
Met een heus desserten buffet.
Vooraleer we hier aan beginnen
luisteren we naar gezondheids-
voordracht (ism CM) door mevr.
Liesbeth Mattard over “De zoete
zonde”. Is suiker ongezond? Er be-
staan heel wat verhalen over de ne-
gatieve invloed op onze gezond-
heid, maar is dit allemaal zo? Daar-
om, kom naar deze infosessie en je
zult verrast zijn hoe we ook lekkers
maken met minder suiker of met al-
ternatieven. Als dàt geen kermis is !
Graag inschrijven tegen 5 oktober
bij Lieve: leytslieve@skynet.be of
Mieke: 050 50 06 20. Breng een lege
verpakking mee waarop we het sui-
kergehalte kunnen aflezen. Ieder-
een is welkom!

KVLV DAMME

Zegen van
Franciscus van Assisi

De Heer zegene u en Hij behoede u.
De Heer doet zijn gezicht
over u lichten en zij u genadig.
De Heer verheffe zijn aangezicht
over uw leven en geve u vrede.
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Vrijdag 5 oktober nodigen wij
alle parochianen van Damme uit
voor de start van het krulbol-tor-
nooi. Ontspanning, beweging, uit-
daging en actief samen zijn om on-
belast, sportief, alert en soepel te
blijven!

Welkom in ’t schuurtje, Burgstraat
16, Damme om 13.30 uur, kans tot
inoefenen tot ± 14 uur, tornooi tot
16 uur. Deelname: 5 euro (2 con-
sumpties inbegrepen).

SPORTPLEZIER

Zondag 14 oktober van 8.30 uur tot
12 uur. Tweedehandsbeurs kinder-
artikelen in de Cultuurfabriek. Ben
je als (toekomstige) ouder, grootou-
der op zoek naar leuke betaalbare
baby- of kinderkledij, speelgoed of
anderetoffespulletjes?

Kom dan zeker eens langs, in het
ruime aanbod vindt je wellicht wat
je zoekt! Je kan tevens genieten van
een kop koffie of een drankje aan
democratische prijzen. Iedereen is
vanhartewelkom.

GEZINSBOND

2e-handsbeurs

3FEDERATIE DAMME

Samana Sijsele
Zondag 14 oktober Nationale Zie-
kendag.Wevierenditmet eengezel-
ligsamenzijninDeKring
Na de misviering (om 9 uur) wordt
er een feestmaal aangeboden opge-
luisterd met muziek. Dit aan de de-
mocratische prijs van 25 euro. Ie-
dereen is van harte welkom! Je kan
je inschrijven bij: Rita 050 35 48 34
of Machteld 050 35 61 87 tot woens-
dag10oktober.

Samana Moerkerke
Op dinsdag 9 oktober komen we sa-
men in De Lieve om 14 uur voor
de eucharistieviering in het thema
van de dag van de chronisch zie-
ke mensen. Daarna genieten we van
een namiddag flinke ontspanning
met koffietafel en een gezellige bab-
bel.Graagtotdan,hetbestuur.

Gedoopt aan de bron van leven

Moerkerke 16 september: Amélie Pieters, dochter van Sofie Coudeville en Anthony Pieters uit Den Hoorn Sijsele 22 september: Lucas Inslegers, zoon van Annemie Verlinde en Hans Inslegers uit Eeklo

Moerkerke 30 september: Estelle de Robertis, dochter van Axelle Vandecasteele en Damiano de Robertis uit
Moerkerke

Sijsele 29 september: Emma Casier, dochter van Melissa Lamote en Stijn Casier uit Sijsele
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Op zondag 7 oktober namen we op
een mooie wijze afscheid van dia-
ken André Maeghe die per 1 septem-
ber op pensioen is gegaan. Diaken
André en Rita (zijn vrouw) verdwij-
nen gelukkig niet direct uit beeld.
André blijft diaken en zal nog aan
het altaar te zien zijn, maar zonder
de volle verantwoordelijkheid van
een benoeming. Er is nu eenmaal
een tijd van werken, en tijd van ge-
nieten na het vele werken. We wen-
sen het diakenkoppel een mooie tijd
toe. Tijdens de viering namen we
ook afscheid van Lydie Van Holm
en Ferdinanda Proot die de federa-
le stuurgroep verlieten. Hieronder
lees je het afscheidswoord van dia-
ken André, zoals die uitgesproken
werdtijdensviering.

"Lieve mensen", zo dikwijls heb
ik deze aanspreekvorm gebruikt bij
het begin van een homilie in de
weekendviering. Ik heb veel waar-
dering en dankbaarheid mogen er-
varen in de vele contacten met jul-
lie. Veel mensen zijn door de veran-
deringen die zich in al die jaren op-
drongen ook emotioneel sterk ge-
raakt geweest en hebben dit ook ge-
uit. Deze kortstondige reacties lie-
ten ook mij niet onbewogen, maar
het is net als een onweerswolk.
Eenmaal dat het heftig begint te
regenen, verlicht die de horizon
en is de kans terug groter dat al-
les beter wordt. Grote dankbaarheid
en mooie herinneringen vormen
voor mij het ideale beeld om toch
blij en tevreden terug te blikken.
Deze herdersstaf kreeg ik samen
met de andere stuurgroepleden bij
de start van de federatie Moerkerke
in 1999. Toen kerfde Koen, opvraag
van priester Johan, onze voornaam
in ieders staf. Annemie is de eni-
ge die toen en ook nu nog actief
is. Zo wordt ze de ouderdomsde-
ken in de groep op vandaag. In 1999
kreeg het samenwerken tussen 5
parochies echt vorm en kwam er
een eerste vernieuwingsbeweging
tot stand. Na mijn diakenwijding in
2001, voelde ik duidelijk aan, dat

Rita mijn sterkste en trouwste sup-
porter was en mij overal in steun-
de. Ik voelde mij toen niet alleen ge-
huwd, maar ook een echt diaken-
koppel, dat er samen wilde voor
gaan. Vandaar de vraag aan Koen,
toen al een vriend, om haar naam
ook in deze staf te kerven. Heel re-
cent, toen loslaten een feit werd,
heb ik opnieuw aan Koen gevraagd
om nog twee namen in deze stok
te kerven. Bovenaan zie je een gro-
te H. Die verwijst naar het kleine
dorp waar ik thuis ben geboren en
waar we wonen. Als 10-jarige jon-
gen werd ik misdienaar op de week-
dagen en ook lector. Zuster Judith
vond het een goede oefening dat ik

Groepsfoto door Sofie Degroote. Van links naar rechts de leden van de federale stuurgroep: Anne-Marie Viaene, Annemie Snauwaert, Andrea Lamote, Lydie Van Holm (afscheidnemend),
Rita Van Dewalle (vrouw van André), diaken André Maeghe, Geert Slabbinck, pastoor Pradip Smagge, Kristien Verschueren (CCV bisdom Brugge), Ferdinanda Proot (afscheidnemend)

het epistel voorlas. Moeilijke woor-
den oefenden we vooraf zodat het
behoorlijk liep. Tot vorig jaar eind
oktober was ik op regelmatige tijd-
stippen, naast actief zijnde als dia-
ken in Hoeke, ook lector. De laatste
jaren zelfs meer, daar Rita en ik er
de enige nog waren. Ik draag Hoeke
voor altijd in mijn hart, dat is zeker
een feit na deze 54 jaar sterke ver-
bondenheid. Je ziet hier ook Dam-
me staan. Toevallig telt dit woord 5
letters, denk terug aan 1999, maar er
zit zo veel meer in dit woord. In de
Sint-Ritakerk ben ik gewijd in 2001.
Daar en ook in Lapscheure, Oost-
kerke en uiteraard in Vivenkapel-
le, waar ik in mijn opdracht heel

dicht bij de mensen mocht staan, en
ook in Damme, hier, en het voor-
bije jaar in Sijsele heb ik gepreekt in
de weekendvieringen; voorgegaan
in uitvaarten en huwelijken en veel
kinderen mogen dopen. Ook de ver-
schillende priesters, met als laatste
zeker priester Pradip, ben ik dank-
baar voor de kansen die als diaken
van hen gekregen heb. Het mooi-
ste dat ik als diaken heb mogen be-
leven, was de dankbaarheid bij tal
van huisbezoeken. Daar mocht ik
de binnenkant van zoveel mensen,
meestal met veel levenservaring, le-
ren kennen. Deze herdersstaf krijgt
in onze toekomstige woonplaats ze-
ker een bevoorrechte plaats. De vrij-

gekomen tijd gebruiken we immers
nu om onze verhuis voor te be-
reiden. Niet overhaast maar in alle
rust, brengen we de slogan "Dam-
me geeft Tijd" in de praktijk. Als
Dammenaar voelen we, als jong ge-
pensioneerde, immers nu aan dat
we "tijd als een kostbare parel" mo-
gen koesteren. Vast staat: niet alleen
staat Damme in deze stok gegrift,
veel sterker nog voor altijd krijgen
jullie allen een plaats in ons hart.
In veelvoud: Dank aan jullie allen!
(diaken André Maeghe)

Afscheidsviering diaken André

FEDERATIE DAMME
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OKTOBERMAAND - MISSIE-
MAAND

Heel veel dank en waardering voor
onze breisters van de missiewer-
king. Het hele jaar door wordt er ge-
werkt. De missiezuster Maria Van-
hove is heel dankbaar.
Alles wordt verzonden naar de mis-
siepost in Kinshasa en het komt ze-
ker terecht!

Schone breiwol en ook resten wor-
den met dank aanvaard en zijn wel-
kom.
U kan alles bezorgen aan Lieve Ver-
niest, Dorpsstraat 114, Sijsele tel.
050 35 00 32 ,iedere werkdag (niet
op donderdag) van 9 uur tot 11 uur,
waar u ook alle werkjes kunt be-
zichtigen.

Met dank!

Sijsele
EHBO - In het Gezin

Zaterdag 13 oktober
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Luc Dupont,
echtgenoot van Evelyne Verbeke

18:00 Koorrepetitie Jeugd in De
Kring (einde 19.30 uur)
19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring
(einde 20.30 uur)

Zondag 14 oktober
28e zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis, voor Samana Sijsele
op nationale ziekendag

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor André Mus,
echtgenote Andrea Seghers en zoon
Norbert Mus, alsook voor Eric
Claeys, echtgenote van Rita Brysse,
vader Omer en overleden familie,
alsook voor een bijzondere intentie
(RB)

15:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Lowie Moyaert, zoon van
Kim De Blaere en Koen Moyaert uit
Assebroek

Maandag 15 oktober
10:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis naar aanleiding van
de kermis

Dinsdag 16 oktober
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de
kerk van Sint-Rita (einde 21.30 uur)

Woensdag 17 oktober
19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in
de weekkapel (einde 20 uur)
20:00 Vergadering Federale
Stuurgroep bij priester Pradip

Donderdag 18 oktober
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis

Zaterdag 20 oktober
14:00 Damme O.L.Vrouw
Hemelvaart: Huwelijk van Sarah
Rottiers en Maxim Bode uit
Moerkerke

17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Gerard Meire,
Mariette Stevens 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 21 oktober
29e zondag door het jaar B
Collecte Missiezondag
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Cecile Tanghe,
echtgenote van Eric De Backer

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Andre De
Naeghel en Eveline Vandeursen en
Josiane, Filip en overleden familie,
alsook voor Hector Janssens en
Madeleine Van Massenhove en
schoonzoon Edgard Verhelst, alsook
voor overleden ouders Maurice
Gaudesaboos en Magdalena De
Deyne, André Schutyser en Gabrielle
De Deyne, alsook voor Jules De Leyn
en Julia Vandekerckhove en
Monique en Guido Cocquyt en
overleden familie, alsook voor Liliane
Lagast, echtgenote van René Mus en
overleden familie

12:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Marie-Lou Blanckaert, dochter
van Phaedra Dumolyn en Gaetan
Blanckaert uit Sijsele

WEEKAGENDA

SAMEN VOOR EEN ÉCHT SOCI-
AAL BELEID IN BRUGGE

Laat je niet vangen

Samen kunnen we gaan voor een
echt sociaal beleid in Brugge.
Kom zeker langs op woensdag 17
oktober op het Burgplein in Brug-
ge.

Op deze Werelddag van Verzet te-
gen Extreme Armoede komen we sa-
men voor een kleine manifestatie
met een symbolische actie.

We bouwen een armoedeweb met
getuigenissen over uitsluiting en
lanceren een politieke oproep voor
een sociaal gemeentebeleid. Zo ver-
dedigen we samen de waardigheid

van ieder mens en roepen we ieder-
een op om het armoedeweb te door-
breken.

Programma
18 u: samenkomst op de Burg - mu-
ziek door Triple Jack Portatief
18.30 u: verwelkoming - opbouw
van het armoedeweb met getuige-
nissen over uitsluiting - politieke
oproep voor een sociaal gemeente-
beleid
19.30 u: met muziek naar de Jan Ga-
remijnzaal van het Belfort - receptie
verzorgd door Soepcafé Brugge

Gratis en inschrijven hoeft niet.
Kom gewoon langs, je bent meer
dan welkom.

Dag van verzet tegen extreme armoede

SAR of damse seniorenadviesraad
draait opnieuw zoals gewoonlijk
een mooie film voor jullie : nl "
King of the Belgians" over een in-
gedommelde koning die het leven
en zichzelf ontdekt ;
meer verklappen we niet ; jullie
worden uitgenodigd op 16 oktober
om 14 u in de Cultuurfabriek ; fly-
ers en kaarten aan 8 euro zijn zoals
gewoonlijk te verkrijgen bij de be-
stuursleden of via storting
op rekening van jeroom costers op
nr BE36860105371381 , telefoon 050
372246 : welkom allen

Damse
Seniorenraad

2 FEDERATIE DAMME

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto’s en beeldmateriaal uit
KERK & levenzijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming van de
uitgever mogen ze op geen enkele wijze
worden verspreid. De uitgever is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van de
advertenties. Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te weigeren.
KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Olivier Lins

Diocesane redactie Brugge
Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.anckaert@kerknet.be
Bertrand Goethals, 09 225 16 26,
bertrand.goethals@kerknet.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

ABONNEMENTEN
Ghislain Desmet
Braambeierhoekstraat 3
8340 Oostkerke, 0476 95 20 52
desmet.vanammel@telenet.be

LOKALE REDACTEURS
Marnix Henneman, Régine Lamaire
en Pradip Smagge

FEDERATIE DAMME
www.groeneweiden.be

Pradip Smagge, pastoor
Vissersstraat 56, 8340 Moerkerke
0473 71 12 01
050 50 06 61
info@groeneweiden.be

Aanvraag misintenties, behalve voor Sijsele:
via priester Pradip, liefst via e-mail (dit voor
de juiste schrijfwijze)

Aanvraag misintenties Sijsele: via Lieve
Verniest, op weekdagen (behalve de
donderdag) van 9 tot 11 uur, 050 35 00 32,
Dorpsstraat 114, 8340 Sijsele

WACHTDIENST
Geneesheer van dienstnationaal
nummer 1733 met doorschakeling
ApothekerOm de apotheek met
nachtwacht te kennen, (tussen 22 en 9 uur)
bel: 0903 99 000
Thuisverpleging
Wit-Gele Kruis, 050 34 13 33
Aline Matthys, 0475 32 85 37
Mieke Hoste, 0497 14 24 96 of 050 35 37 98
Familiezorg Brugge, 050 33 65 00
Paramedica, 050 35 33 46
Kris Vanhoutte, 050 50 14 00
Marc De Soete, 050 37 06 86

Colofon



3FEDERATIE DAMME

Avondwandeling

Vrijdag 26 oktober om 19 uur met
start aan zaal De Kring, Vredesplein
1, (naast de kerk) een herfstavond-
wandeling met broodmaaltijd. Wij
maken eenwandeling van + 6kmen
dan
schuiven wij aan voor een boter-
ham met hesp en kaas en heerlijke
pompoensoep.

Deelnameprijs wandeling en maal-
tijd:
Volw. leden 8 euro pp - niet leden
betalen10europp
kind - 12 jr leden 4 euro - niet-leden
5europp

Info en inschrijvingen tot 18 okto-
ber
A. Soenen K. Bittremieuxlaan 50,
050 35 69 08 en door overschrijving
voor18oktober
op reknr BE85 9730 9806 4206 van
Pasar Sijsele met vermelding naam,
lidnummer, aantal volwassenen en
kinderen. Wie wil mag eigen ver-
lichting meebrengen. Iedereen van
hartewelkom.
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“Weesgegroet:
de kracht van de eenvoud…”

Op vraag van priester Antoon
Vandeputte schreef zuster Caritas
Van Houdt, kanunnikes van de
Sint-Trudoabdij, een duiding bij
het Weesgegroet. Uitgeverij Muur-
kranten publiceert het in een hand-
zameuitgave.

“Bij het begeleiden van groepen zo-
als KAV, KVLV, Markant en ver-
scheidene religieuze gemeenschap-
pen sprak ik vaak over Maria en be-
handelde ik ook het Weesgegroet.

Onze generatie kent dat gebed van
kindsbeen af al. Maar weten we wel
wat we zeggen wanneer we dit ge-
bed bidden”, vraagt zuster Caritas
zich af. “Het is goed af en toe zin per
zin te overwegen. Er zit meer in dat
gebed dan je zou denken. Het bevat
een enorme kracht waarin de essen-
tie van ons geloof ter sprake komt.”

“Ja, elke regel van dit heel com-
pacte gebed verdient evenveel aan-
dacht. Alleen al de openingswoor-
den ‘Wees gegroet, Maria’ zijn een
meditatie waard”, benadrukt zuster

Caritas. “Iemand groeten is iemand
belangrijk genoeg achten om ge-
zien te worden. Zo werd Maria door
God zelf begroet. Gods groet om-
geeft haar met tederheid en warm-
te. Dat is veel meer dan zomaar even
goedendag zeggen. God zelf zegt
hier: ‘Jouhebiklief’.”

Woorden uit het evangelie

“Het Weesgegroet begint met de
woorden van de engel, de bood-
schapper namens God zelf. Daarop
volgt de begroeting door Elisabeth,
haar nicht, die in Maria de moe-
der van de Messias herkent: ‘Geze-
gend zijt gij onder de vrouwen en
gezegend is de vrucht van uw li-
chaam, Jezus’. Dat gaat over God die
mens wordt, dank zij Maria. Beide
begroetingen vind je terug in het
evangelievanLucas.”

Herkenbaarheid

Een voorkeurzin in het Weesge-
groet heeft de auteur niet. Elke zin
kan op bepaalde momenten in haar
leveneenbelangrijkerolspelen.
“Ik heb al heel wat geliefden door
het overlijden moeten afgeven. Tel-
kens wanneer ik weet dat iemand
stervensziek is, voel ik die woorden
‘nu en in het uur van onze dood’
bijna lijfelijk. Dan wordt dat gebed
ook heel persoonlijk. Dan hoop ik
ook zelf de helderheid te hebben om
ooit dat laatste moment bewust mee
te maken en durf ik hopen op Mari-
a’snabijheid.

Daarvoor bid ik dan ook”, ver-
trouwt zuster Caritas ons toe.
“Wanneer ik me voor iets wat niet
fraai was in mijn leven, schuldig
voel, of wanneer ik bewust ben van
het kwaad in deze wereld, dan krijgt
de zin ‘bid voor ons, arme zon-
daars’ heel veel aandacht. Dan ben
ik mij bewust van mijn kwetsbaar-
heid en ben ik verbonden met alle
kwetsbaremensen.

Bij de woorden van Elisabeth, ‘ge-

zegend zijt gij boven alle vrou-
wen’, voel ik me aangesproken als
vrouw. Dan bid ik van vrouw tot
Vrouw”, zegt zuster Caritas die ook
wijst op de kracht van de eenvoud
van dit gebed. “De bede ‘Maria,
Moeder Gods, bid voor ons’ drukt
het geloof uit dat zij onze voor-
spreekster is en ons de weg naar Je-
zus, naar God, wijst. Mensen her-
kennen zich hierin en grijpen naar
deze woorden op verschillende mo-
mentenvanhet leven.”

Bewaren

Zuster Caritas spreekt Maria in het
Weesgegroet met ‘je’ aan. Ze ge-
bruiktnietdeu-vorm.
“Vanaf het ogenblik dat ik naar Ma-
ria toe durf ‘je’ te zeggen, is mijn
band intenser met haar”, reageert
zuster Caritas. “Zij was een vrouw
zoals ik een vrouw ben. Van vlees
enbloed.

Ze heeft veel meegemaakt in haar
leven. Ze heeft veel gedragen. Ze
heeft haar Zoon gevolgd ten ein-
de toe, tot onder het kruis. Ze
heeft veel gezwegen en alles in haar
hart bewaard. Dat ‘bewaren’ intri-
geert me”, zegt zuster Caritas. “In
het luisteren en het bewaren van
dingen en gebeurtenissen is Maria
voor mij een voorbeeld. Wie vol-
doende lang mag leven, weet dat
je, wat mensen je hebben toever-
trouwd of wat je zelf hebt meege-
maakt, dient te bewaren in je hart.”

Ja-woord

“Mijn aanvankelijk kinderlijke de-
votie tot Onze-Lieve-Vrouw is ge-
ëvolueerd naar een volwassen ver-
houding van vrouw tot Vrouw, in
het besef dat Maria een doodge-
wone vrouw was. Door het leven
zelf ontdekte ik haar meer en meer
als een gewone vrouw met welis-
waar een uitzonderlijke roeping. Ik
noem haar graag ‘ongewoon’ ge-
woon”, benadrukt zuster Caritas.

“Maria staat heel dicht bij ons en
dus ook dicht bij mij. Ze is een
vrouw niet anders dan de ande-
ren en toch wel anders. Ze heeft
een opdracht, een vraag gekregen
van Godswege. Haar ja-woord blijft
voor alle tijden van wereldbelang
en is een voorbeeld voor allen die
op welke manier ook hun ja-woord
uitspreken naar een ander mens of
naar God toe. Voor wie kiest voor
het religieuze leven is Maria zeker
een voorbeeld. Ze zegt ons iets over
ja zeggen tegen het leven, tegen het
lijden, tegen dood en verrijzenis.
Haar ja-woord geeft mij ook kracht
om mijn eigen ja-woord in alle diep-
tetebeleven.”

Dankbaar

“Ik geloof dat mijn roeping bete-
kent, in en met mijn gemeenschap,
te getuigen van het verrijzenisge-
loof. Dat probeer ik ook te doen
door wat ik schrijf. Ik schrijf van-
uit mijn beleving als mens, als re-
ligieuze, als vrouw. Liefst met een-
voudige woorden. Wie woorden de
wereld instuurt, moet uiteindelijk
die woorden loslaten. Dat geeft een
speciaal gevoel. Maar ik ben tel-
kens heel dankbaar wanneer men-
sen zich herkennen in en zeggen
dat ze geraakt zijn door mijn tek-
sten. Je krijgt dan meer terug dan
wat je probeerde te geven.Omdank-
baarvoortezijn!”

PeterRossel

Weesgegroet. Oktober, rozenkransmaand

FEDERATIE DAMME
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Geborgen in Gods liefde:

Patrick Deceuninck, 62j, (°11 febru-
ari 1956 + 14 september 2018) echt-
genoot van Els Goeminne uit de
Knoksebaan in Oostkerke. Uitvaart
op zaterdag 22 september om 10 uur
in de kerk van Oostkerke.

André Sys, 90j, (°8 maart 1928 +
20 september 2018) uit het WZC
De Morgenster in Sijsele, voorheen
Mikhemstraat in Oostkerke. Uit-
vaart op zaterdag 29 september om
10.30 uur in de kerk van Oostkerke.

Flora Fransoo, 89j, (°11 maart 1929
+ 30 september 2018), weduwe van
Cyriel Tanghe uit het WZC De

Stek in Sijsele, voorheen Moerker-
kebrug in Moerkerke. Uitvaart op
donderdag 4 oktober om 10.30 uur
in de kerk van Moerkerke.

zuster Suzanne Maertens, 91j, (°14
februari 1927 + 29 september 2018),
van de Zusters van Liefde uit het
WZC Morgenster in Sijsele, voor-
heen Ten Bos, Gistelse Steenweg in
Sijsele. Uitvaart op vrijdag 5 okto-
ber om 10.30 uur in de kerk van Sij-
sele.

Erna Heyns, 76j, (°19 juni 1942 +
30 september 2018), echtgenote van
Robert Valcke uit Assebroek. Uit-
vaart op zaterdag 6 oktober om 10.30
uur in de kerk van Damme.

Kerkelijke uitvaarten

Wandeling in Moerkerke tijdens de
Nacht van de Duisternis

Op de Nacht van de Duisternis van
20 oktober 2018 doven we de klem-
toonverlichting voor een avond en
kunnen inwoners even proeven
van de rust en gezelligheid van een
donkere nacht. Er wordt te veel en
verkeerd verlicht. Thuis en buiten
is er te veel verlichting met als ge-
volg onnodige energie- en licht-

verspilling. Voor sommige mensen
leidt dit tot slaapgebrek en gezond-
heidsproblemen, maar ook het bio-
ritme van planten en dieren wordt
hierdoor verstoord. We nodigen ie-
dereen uit om thuis de lichten te do-
ven en deel te nemen aan de avond-
wandeling.
De wandeling wordt geleid door er-
varen gidsen van Natuurpunt. Tij-
dens de wandeling zullen we letten
op de fauna en de flora, de sterren-

hemel, de nachtelijke geluiden,…
U kan bovendien genieten van een
drankje en hapje in een donkere
omgeving.
Zaterdag 20 oktober 2018, 20 uur.
Afspraak aan parking voetbalveld,
Waterhoek 6 te Moerkerke
Doe zeker aangepaste schoenen of
laarzen aan. Tip: plaats de gra-
tis app ‘Star Chart’ vooraf op uw
smartphone. Einde rond 22.15 uur

Nacht van de duisternis

Nieuwe cursus EHBO

De cursus rode kruis EHBO was
voorzien om te starten op 26 sep-
tember 2018. Deze cursus is niet ge-
start wegens onvoorziene omstan-
digheden. Er is ondertussen een
nieuwe datum voor de start van de
cursus.

De eerste les start op woensdag 7
november om 20 uur in het Rode
Kruis lokaal, Dudzeels Opperhof
18, Dudzele.

Alle info en inschrijvingen bij An-
nie Pieters, 050 33 94 21, 0486 69
49 65 of mail annie.pieters.rode-
kruis@telenet.be

Zaterdag 20 oktober
14:00 Damme O.L.Vrouw
Hemelvaart: Huwelijk van Sarah
Rottiers en Maxim Bode uit
Moerkerke

17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Gerard Meire,
Mariette Stevens 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 21 oktober
29e zondag door het jaar B
Collecte Missiezondag
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Cecile Tanghe,
echtgenote van Eric De Backer

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Andre De
Naeghel en Eveline Vandeursen en
Josiane, Filip en overleden familie,
alsook voor Hector Janssens en
Madeleine Van Massenhove en
schoonzoon Edgard Verhelst, alsook
voor overleden ouders Maurice
Gaudesaboos en

Magdalena De Deyne, André
Schutyser en Gabrielle De Deyne,
alsook voor Jules De Leyn en Julia
Vandekerckhove en Monique en
Guido Cocquyt en overleden familie,
alsook voor Liliane Lagast,
echtgenote van René Mus en
overleden familie

12:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Marie-Lou Blanckaert, dochter
van Phaedra Dumolyn en Gaetan
Blanckaert uit Sijsele

Dinsdag 23 oktober
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de
kerk van Sint-Rita (einde 21.30 uur)

Woensdag 24 oktober
19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in
de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 25 oktober
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis voor Lucas en Gerard
Goeman, Marcel Salens en
echtgenote Aline Versyck en
overleden familie

Zaterdag 27 oktober
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 28 oktober
30e zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Kristof Claeys,
zoon van Martin en Magda
Geernaert en voor Els Vermeersch en
broer Steven, dochter en zoon van
Noël en Christa De Decker en voor
Prosper Geernaert en Maria
Vandaele en voor André Claeys,
Maria Huyghe en overleden familie,
alsook voor Omer Verstrynge,
echtgenoot van Simonne Ronse en
voor Nathalie Depickere, dochter van
Eric en Christine Verstrynge

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Erik Gevaert,
Gustaaf De Bleeker en echtgenote
Maria Van Belleghem, alsook voor
Urbain Van Dousselaere, echtgenoot
van Maria Van Hauwenhuyse, alsook
voor Camiel

Wittevrongel en Alice Beernaerts,
overleden kinderen en familie,
alsook voor een bijzondere intentie
(RB)

13:30 Sijsele Sint-Martinus: Doop van
Jax Claeys, zoon van Jenna Rotsaert
en Guillaume Claeys uit Sijsele

15:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Cis Verrecas, zoon van Sylvia
Vandevelde en Niels Verrecas uit
Sijsele

16:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Ellie Huys, dochter van Laurence
Quintens en David Huys uit Sijsele

WEEKAGENDA

Verrassend hip
met chrystanten

KVLV Damme en Sint-Rita bieden
u een workshop aan nav de hoog-
dag van Allerheiligen, herdenking
van onze lieve doden. Wist je dat
de chrysant symbool staat voor een
lang en gelukkig leven? Het is al-
licht daarom dat we ze ook reeds
jarenlang gebruiken op deze her-
denkingsdag. Ze is de perfecte snij-
bloem met een rijke symboliek.

Daarmee kan je op donderdag 25 ok-
tober as om 19 uur in ’t Schuurtje
een uniek bloemstuk maken o.l.v.
Monique Brandt. Monique zorgt
zelf voor het nodige materiaal en de

bloemen. Ook mensen uit naburi-
ge gemeenten die graag deze creatie
maken kunnen zich aansluiten.

Inschrijven tegen uiterlijk 19 okto-
ber bij lieveleyts@skynet.be - 050
37 59 21 of marijke.vankersschae-
ver@gmail.com – 050 50 08 92.

Samen werken is zoveel leuker en
vooral deugddoend ! Gezelligheid
verzekerd….

KVLV

Landelijke Gilde en K.V.L.V. St.-Rita
organiseren op zaterdag 17 novem-
ber 2018 hun jaarlijks ‘Vrienden-
feest’.

Iedereen, leden én niet-leden, zijn
om 19.30 uur van harte welkom in
het het ‘Kasteel van Moerkerke’.

Voor 50 euro krijgt u een aperitief,
een maaltijd met inbegrip van aan-
gepaste wijnen, koffie met versna-
peringen én een avond lang dansge-
legenheid tot in de kleine uurtjes!
Kortom, een gezellig samenzijn om
niet te missen!

Inschrijven kan bij Carlos Van Vy-
nckt 050 50 02 71, Robert De Leyn
050 50 06 00, Stefaan Van Holder
050 70 00 43) of bij Geert De Witte
050 50 09 46.
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Het officium is een bijzonder
gebedsmoment, vesperdienst, met
psalmen en een lezing. Het vindt
plaats op zondag 21 oktober om
17 uur in de Sint-Salvatorkathe-
draal.

Bijzonder deze keer is dat niet en-
kel de kanunniken van onze kathe-
draal van de partij zijn, maar ook de
andere kanunniken van de kathe-
dralen van België, Breda en Rijsel.

Zij komen mee luister geven aan
ons patroonsfeest, de Heilige Dona-
tianus, in onze gerestaureerde ka-
thedraal.

Het spreekt vanzelf dat iedereen op
dit bidden welkom is. Er zijn boe-
kenomtevolgenvoorzien.

Kom je ook naar het officium?

Gedoopt aan de bron van leven

Sijsele 30 september: Elena Welvaert, dochter van Machteld Van Hauwaert en Ryan Welvaert uit Vivenkapelle Moerkerke 6 oktober: Lennert Berton, zoon van Christine D'hondt en Marvin Berton uit Moerkerke

Het gaat van een leien dakje...
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De vriendengroep van de Zusters
van de Monastieke Familie van
Bethlehem van Maria-Ten-Hemel-
Opgenomen en de Heilige Bruno
organiseren een tentoonstelling en
verkoop van hun ambachtelijk ver-
vaardigdereligieuzekunst.

Het leven van de zusters bestaat
naast de handenarbeid, vooral uit
gebed en bezinning. Daarmee zijn
zij een oord van rust en uitstra-
ling, waar iedereen harmonie, ver-
dieping en evenwicht kan vinden.

De zusters maken kerststallen en
beelden van dolomiet en hout,
kerstkaarten, medailles, iconen,
handgeschilderde serviezen alsook
natuurproducten.

Door het aankopen van één van
hun producten betekent dit voor
hen ook een teken van vriendschap
waarvoor zij U van harte danken.

Weet dat U steeds mag rekenen op
hungebed.

kerststal gemaakt door de zusters

De tentoonstelling gaat door in het
ParochiaalCentrum
'DeKring' (naastdekerk)
Vredesplein1,8340Sijsele

Dinsdag13november
van13.30uurtot17.30uur

Woensdag14november
van13.30uurtot17.30uur

Donderdag15november
van10uurtot17.30uur

Vrijdag16november
van13.30uurtot17.30uur

Zaterdag17november
van10uurtot17.30uur

Zondag18november
van10uurtot12uur

Iedereenvanhartewelkom.

Voor inlichtingen: 0496 25 46 28

KERSTVERKOOP

Tentoonstelling

FEDERATIE DAMME

&leven
KERK



Verbonden in Gods liefde:

Hoeke, 14 september: Lore De Baere
en Christophe Coucke uit Moere

Damme, 22 september: Melanie
Sleutjes en Jens Van den Abeele uit
Sint-Lambrechts-Woluwe

Hoeke, 22 september: Charlotte
Vanhoenacker en Sebastien Ver-
meersch uit Sijsele

Oostkerke, 6 oktober: Charlotte Co-
dron en Alexander Croo uit Gent-
brugge

Damme, 20 oktober: Sarah Rottiers
en Maxim Bode uit Moerkerke

Kerkelijke huwelijken

Zaterdag 27 oktober
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 28 oktober
30e zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Kristof Claeys,
zoon van Martin en Magda
Geernaert en voor Els Vermeersch en
broer Steven, dochter en zoon van
Noël en Christa De Decker en voor
Prosper Geernaert en Maria
Vandaele en voor André Claeys,
Maria Huyghe en overleden familie,
alsook voor Omer Verstrynge,
echtgenoot van Simonne Ronse en
voor Nathalie Depickere, dochter van
Eric en Christine Verstrynge

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Erik Gevaert,
Gustaaf De Bleeker en echtgenote
Maria Van Belleghem, alsook voor
Urbain Van Dousselaere, echtgenoot
van Maria Van Hauwenhuyse, alsook
voor Camiel Wittevrongel en Alice
Beernaerts, overleden kinderen en
familie, alsook voor een bijzondere
intentie (RB)

13:30 Sijsele Sint-Martinus: Doop van
Jax Claeys, zoon van Jenna Rotsaert
en Guillaume Claeys uit Sijsele

15:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Cis Verrecas, zoon van Sylvia
Vandevelde en Niels Verrecas uit
Sijsele

16:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Ellie Huys, dochter van Laurence
Quintens en David Huys uit Sijsele

Dinsdag 30 oktober
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de
kerk van Sint-Rita (einde 21.30 uur)

Woensdag 31 oktober
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gedachtenismis voor de
overledenen uit het voorbije
jaar, alsook gedachtenismis voor de
overledenen sinds 1 augustus; André
Heymans, Gerard Verbeeke, Joseph
Longueville
19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in
de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 1 november
Hoogfeest Allerheiligen
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis Allerheiligen, voor
Willy Adam, echtgenoot van
Rosanne De Sutter–Matthys en
overleden familie, alsook voor Remi
Gailliaert, echtgenoot van Janetta
Gaspard en overleden dochter
Rosemay Isabelle, voor Angèla
Gaspard en voor Denise Gailliaert en
voor Suzanne Cherlet, alsook voor
Achiel Coppens en overleden
echtgenote Wawora Schapowalowa,
alsook voor overleden echtgenoot,
alsook voor overleden ouders,
viering opgeluisterd door het Sint-
Martinuskoor

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gedachtenismis voor de
overledenen uit het voorbije
jaar, alsook gedachtenismis voor de
overledenen sinds 1 augustus; Leo
Callewaert, Roger Devlieger, Mia
Cornille, Thérèse Rosseneu, Rachel
Tilleman, Patrick Deceuninck,
André Sys, alsook voor Hector De
Coster en Lydie Van Nevel en familie,
viering opgeluisterd door het koor
DaMoRi

Vrijdag 2 november
19:00 Sijsele Sint-Martinus: Missa
pro Defunctis (gregoriaans gezongen
dodenmis door het Sint-
Martinuskoor)

Zaterdag 3 november
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis met zegening van de
Sint-Hubertusbroodjes (gelieve die
zelf mee te brengen)

14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Elodie Derycker, dochter
van Tuline Ramon en Brain Derycker
uit Moerkerke

17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor een jarige en
bijzondere intenties

Zondag 4 november
31e zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor overleden ouders
en broer, alsook voor Hilaire
Grammens en Maria Roels en voor
Omer Bisschop en Marietje Vannevel
en overleden familie

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Antoon
Maenhoudt en Marie-José Delille,
tijdens de viering ook zegening van
de Sint-Hubertusbroodjes (gelieve
die zelf mee te brengen)

WEEKAGENDA

Luc Delanghe
°14 oktober 1949
+14 oktober 2018

Dank, Luc, om wie je was
als minzame man, als muzikant,
o.a. organist in Damme
en dirigent van het koor DaMoRi.
We zullen jou nooit vergeten!

Jouw sterven
onderbrak de melodie
van ons leven,
er is een rust toegevoegd
van onbepaalde duur.
We vinden de juiste toon niet meer,
met welke woorden
kunnen we nu nog zingen?

Wanneer wij zullen zingen,
zing jij dan met ons mee?
Jij blijft leven
in onze herinneringen,
jij mag als een lied
in ons hoofd blijven spelen...

Als bijbellezing
in de uitvaartliturgie
beluisterden we Psalm 150
(Bijbel in gewone taal).

Zing voor God
in zijn heilige tempel,
zing voor hem
in zijn hemels paleis.

Zing voor hem,
want hij doet wonderen.

Zing voor hem,
want groot is zijn macht.
Zing voor hem!
Klap in je handen en dans.

Zing voor hem en maak muziek.
Speel op harpen en op fluiten,
speel op trommels en trompetten,
dank hem met alle instrumenten.

Alles wat leeft,
zing voor de Heer!

In Memoriam Luc Delanghe

Geborgen in Gods liefde:

Germain De Sutter, 73j, (°7 april
1945 + 12 oktober 2018), echtgenoot
van Jenny Ruebens uit de Damweg
in Den Hoorn. Uitvaart op vrijdag
19 oktober om 10.30 uur in de kerk
van Moerkerke.

Luc Delanghe, 69j, (°14 oktober
1949 + 14 oktober 2018), echtgenoot
van Lieve Heyneman uit de Rabatte-
straat in Damme. Uitvaart op 20 ok-
tober om 10.30 uur in de kerk van
Damme.

Kerkelijke uitvaarten
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Op zondag 11 november tussen 8.30
uur tot 10.30 uur kun je genieten
van een gezellig Gezinsontbijt 'op
Franse wijze’ in de Cultuurfabriek
te Sijsele. Alle gezinnen zijn wel-
kom voor een lekker ontbijt met
croissant, stokbrood, beleg en geu-
rigekoffie.

Inschrijven tot 7 november bij
schockaertann@gmail.com
Prijs: leden Gezinsbond betalen 6
euro per persoon, gezinnen lid
van de Gezinsbond betalen maxi-
mun 20 euro. Niet leden betalen 10
euro per persoon. In samenwerking
met Gezinsbond Moerkerke-Dam-
me.Tot11november!

Op 28 september werd Marie-Lou
geboren, ze vormt nu samen met
Georgette, Carine en Eline een vier-
geslacht invrouwelijke lijn.

Deze familie woont in Moerkerke
in dezelfde straat en ze zijn enorm
aan elkaar gehecht. Oma Georget-
te was dan ook dolgelukkig met de
komstvanMarie-Lou.

Meme Georgette (Verbouw), oma Carine (Devlieger), mama Eline (Scherrens) en de kleine
Marie-Lou (De Lathouwer)

Van harte proficiat namens de gan-
separochiegemeenschap.

Prachtig viergeslacht

Wij vormen ons een beeld over Iran
door wat de media ons aanreiken.
Komt dit beeld overeen met de wer-
kelijkheid. We vragen het aan ie-
mand die uit het land zelf afkomstig
is. Farhad Tajdar, chirurg in Sint-
Lucas en Sint-Jan Brugge kwam
naar België voor zijn studies en is
hier gebleven maar hij koestert ook
nog zijn thuisland “Iran”. Met veel
passie brengt hij zijn toehoorders
naar zijn geboorteland. Hij is zowel
metde IraansealsmetdeVlaamsesa-
menleving vertrouwd wat leidt tot
een unieke benadering. Deze uit-
zonderlijke voordracht is voor ons
een openbaring, het gaat over de in-
vloeden die dit land geschiedkun-
dig, cultureel en maatschappelijk
op het Midden-Oosten en Europa
had. Het vroegere Perzië heeft een
cultuur van meer dan 5.000 jaar
oud en is een bakermat van onze be-
schaving. De voordracht brengt een
nieuw beeld van Iran, dat een brug
vormttussenEuropaenAzië.

Hoe evolueerde het grootse Oude
Perzische Rijk naar de Islamitische
Republiek Iran van vandaag? Wat
hebben de Iraniërs, vooral de vrou-
wen, de laatste 30 jaar meegemaakt?
Welke rol speelt Iran in het Mid-
den-Oosten?…

Laat u meeslepen in deze boeien-
de voordracht over deze rijke en
zeer bewogen geschiedenis, bran-
dendactueel!

Donderdag 25 oktober om 20 uur
indeCultuurfabriek

Inkom:5eurovoordeleden
niet-ledenbetalen9euro

DAVIDSFONDS - MARKANT

Iran, brug tussen
Azië en Europa

3FEDERATIE DAMME

Gedoopt aan de bron van leven

Moerkerke 14 oktober: Lowie Moyaert, zoon van Kim De Blaere en Koen Moyaert uit Assebroek Sijsele 21 oktober: Marie-Lou Blanckaert, dochter van Phaedra Dumolyn en Gaetan Blanckaert uit Sijsele

Donderdag 8 november om 19.45
uur is iedereen welkom in O.C. De
kleine Beer te Beernem voor een
spetterendecomedyshow.

Chantal Curinckx brengt ons een
avond lang aan het lachen met
“Katten, kronkels en kanonnen” ,
over een kleine dame met een gro-
te droom. Het is een verhaal over
macht, mannen en mooie benen.

Met een drankje kan je genieten van
een lachend avondje uit met ande-
re Kvlv-vrouwen uit ons Gewest. ’t
Is immers de laatste keer dat we sa-
men, met dit Gewest, een activiteit
brengen en we zullen “het kot op
steltenzetten”…

Jij komt toch ook? Inschrijven
graag tegen 31 oktober bij je plaat-
selijke secretaresse of indien geen
Kvlv lid op 050 50 06 20, je bent ze-
kerwelkom!

Spreek af om de auto’s vol te laden
met enthousiaste vrouwen die een
avondje plezier willen maken en sa-
men genieten van een ontspannen-
debijeenkomst.

’tWordtzekerdemoeite!

GEWEST BEVERDAM

Spetterende
bijeenkomst
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Herfst

Wijzijnals

indeherfst

aandebomen

debladeren

(Guiseppe Ungaretti, 1918, uit het

boek Het laatste anker, 300 gedich-

ten over dood en wat troost uit de

hele wereld, samengebracht door

Koen Stassijns en Ivo van Strijtem,

2003,blz. 133)

Het is weer die tijd van het jaar

dat alles wat weemoedig wordt, de

duisternis wint terrein, de bomen

ontdoen zich van hun zomerkledij.

Herfst en wintertijd doen ons als

mens weer beseffen dat alles eindig

is en we niets kunnen vasthouden.

Het doet ons meer dan anders den-

ken aan allen die ons zijn ontval-

len. Ook de Kelten wisten het al dat

met het opkomen van nevel en mist

op het einde van de maand okto-

ber de grens tussen levenden en do-

den vervaagt, dat er intenser contact

mogelijk is. Samhain (spreek uit So-

wen), ook Halloween of All's Hallo-

wed Evening genoemd, is het Kel-

tische oud en nieuw, als de sluier

tussen de twee werelden van leven

en dood het dunst is. Samhain is het

feest van dood en wedergeboorte.

Onzeomgangmetdedoodendedo-

den in het Westen verschilt nogal

met hoe het eraan toe gaat in an-

dere delen van de wereld. Dat werd

mooi in beeld gebracht door foto-

grafe Lieve Blancquaert in haar se-

rie Last Days. Met Allerzielen mo-

gen we het hebben over de eindig-

heid van ons bestaan, over onze on-

macht, over verdriet en gemis, maar

ook over wat ons troost en over lief-

dewaaraangeeneindekomt…

Doodsengel

‘Gelooft u misschien in engelen?’

De oude vrouw verbaasde zich over

devraag.

Maar het was het enige onderwerp

datPaulointeresseerde.

‘Als je oud bent, is de dood niet ver

weg en ga je altijd wel ergens in

geloven,’ antwoordde ze, ‘maar ik

weet niet of ik in engelen geloof.’

‘Maarzebestaanwel.’

‘Hebjeerééngezien?’

In haar ogen blonk een mengeling

vanongeloofenhoop.

‘Ik praat met mijn engel, mijn be-

schermengel.’

‘Heefthijvleugels?’

Het was de vraag die iedereen stelde.

‘Ik weet het niet, ik heb hem nog

nooitgezien.’

‘Ik weet niet of jullie me in de ma-

ling nemen,’ zei ze, ‘maar zoals ik

net al zei, ik ben de dood nabij. Ik

leef misschien nog vijf, tien, mis-

schien twintig jaar – maar als je zo

oud bent als ik, besef je intussen

weldat jedoodgaat.’

‘Ik besef ook wel dat ik doodga,’ zei

Chris.

‘Ja, maar niet zoals iemand die oud

is. Voor jou is de dood iets in de

verre toekomst. Voor ons is het iets

dat morgen gebeuren kan. Daarom

brengen veel oude mensen de tijd

die hen resteert, door met omkij-

ken. Niet omdat ze hun herinne-

ringen zo leuk vinden, maar het

confronteert hen in ieder geval niet

met wat ze het ergste vrezen. Niet

veel oudjes kijken in de toekomst,

ikwel. Als je dat doet, besef jewat de

toekomst voor je in petto heeft; de

dood.’

Paulozeiniets.

‘En daarom hoop ik dat jullie geen

grapjes zitten te maken, ik hoop dat

erengelenzijn,’gingzeverder.

‘De dood is een engel,’ zei Paulo, ‘ik

heb hem in dit leven al twee keer ge-

zien, in een flits, dat wel, te kort om

zijn gezicht te kunnen zien. Maar

ik ken mensen die hem wel gezien

hebben. En ik ken anderen die door

hem meegenomen werden, en die

het me daarna verteld hebben. Ze

zeggen dat het een aangenaam ie-

mandismeteenknapgezicht.’

De ogen van de oude vrouw staar-

denhemaan.Zehooptedathetwaar

was.

‘Heefthijvleugels?’

‘Hij bestaat uit licht,’ antwoordde

hij, ‘hij neemt de gestalte aan die

voor u het gemakkelijkst is om te

zien, als het moment gekomen is.’

De vrouw zweeg een poos. Toen

stondzeop.

‘Ik ben mijn angst kwijt,’ zei ze,

‘ik heb even in stilte gebeden en ge-

vraagd of de engel des doods vleu-

gels mag hebben wanneer hij me

komt opzoeken. Mijn hart zegt dat

mijn gebed verhoord zal worden.’

(uitDebeschermengel,

PauloCoelho,2010,pp.164-166)

Naar het licht

De donkere nacht blijft niet duren.

Hetduistergaatnaarhet licht.

Zien wij nu nog geen klaarte in ons

nadenken over de dood, ooit komt

de waarheid van het volle leven aan

het licht, in het licht van Gods lief-

de. Een leven lang hebben wij te le-

ren om onze angsten te doen ver-

dwijnen.

Als gelovigen leven we in het ver-

trouwen dat God het werk van zijn

handen niet laat vallen. Onze gelief-

de overledenen leven in het licht

en ook wij zullen daar eens wonen,

voorgoed…

(Pastoor Pradip Smagge, dit artikel

verschijnt in de zes edities van het

decanaatBrugge)

Allerzielen

FEDERATIE DAMME

&leven
KERK



De nieuwe kaarsen en de kalenders
2019 zijn vanaf nu te verkrijgen bij
Lieve Verniest, Dorpsstraat 114 in
Sijsele, tel 050 35 00 32.

Bestel tijdig uw kalender want het
aanbod is beperkt!
Met dank

BOND ZONDER
NAAM

Zaterdag 3 november
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis met zegening van de
Sint-Hubertusbroodjes (gelieve die
zelf mee te brengen)

14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Elodie Derycker, dochter
van Tuline Ramon en Brain Derycker
uit Moerkerke

17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor een jarige en
bijzondere intenties

Zondag 4 november
31e zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor overleden ouders
en broer, alsook voor Hilaire
Grammens en Maria Roels en voor
Omer Bisschop en Marietje Vannevel
en overleden familie

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Antoon
Maenhoudt en Marie-José Delille,
tijdens de viering ook zegening van
de Sint-Hubertusbroodjes (gelieve
die zelf mee te brengen)

Dinsdag 6 november
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
19:30 Koorrepetitie DaMoRi in 't
Schuurtje (einde 21.30 uur)

Woensdag 7 november
09:00 Lapscheure H. Drievuldigheid
en Sint-Christianus: schoolviering
voor de overledenen, in het
bijzonder voor juf Fien
19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in
de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 8 november

10:30 Sijsele Sint-Martinus:
schoolviering bij het feest van Sint-
Maarten
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis

Zaterdag 10 november
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor André Roets,
Marie-Louise Vyncke en overleden
zonen Luc en Eric Roets en overleden
familie, alsook voor Leen De Rynck,
echtgenote van Silvère Timmerman

18:00 Koorrepetitie Jeugd in De
Kring (einde 19.30 uur)
19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring
(einde 20.30 uur)

20:00 Sijsele: Concert Willy Sommers
in de Cultuurfabriek tvv De Kring

Zondag 11 november
32e zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis Wapenstilstand,
gevolgd door herdenking aan het
monument Vredesplein

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Jacqueline De
Leyn, echtgenote van Julien
Tilleman, kleinkind Emely Spriet en
familie, alsook voor André De Witte
en echtgenote Josa Andries

14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Mila Depestel, dochter van
Iwona Depestel en Steven Depestel
uit Moerkerke

WEEKAGENDA

Kom je meezingen?

Hou je veel van zingen?
Hou je van optredens geven?
Hou je van een groot applaus?
Hou je van een super leuk kamp?

Dan is het MéGà Jeugdkoor
iets voor jou!

Op de repetities warmen we ons
eerst een beetje op met leuke op-
warm-oefeningetjes. Daarna begin-
nen we met het echte werk, we le-
ren super leuke liedjes voor jong en
oud. We zingen liedjes in canon, in
twee stemmen,… Soms hoort er bij
een liedje ook wel een keer een dans-
pasje.

We hebben ook een super dirigen-
te, ze steekt haar hart en ziel in
het koor! Zingen bij het jeugdkoor
is gratis. Ben je tussen de 6 en 15
jaar? Zie je het zitten om ons te ko-
men aanvullen met je stem? Kom
dan eens langs op een samenzang-
moment. Elke zaterdagavond van 18
uur tot 19.30 uur zingen we uit vol-
le borst!

Ben je ouder dan 15 en wil je ook ko-
men meezingen? Geen enkel pro-
bleem kom dan gewoon naar het
pluskoor, de afdeling voor de grote-
re zangers en zangeressen! Dat gaat
ook zaterdag avond door maar dan
wel van 19.35 uur tot 20.30 uur. Ho-
pelijk zien we je daar!

Meer info
over het MéGà Jeugdkoor
kun je vinden op

www.megajeugdkoor.be.

Wil jij ook graag
met ons meezingen?

info@megajeugdkoor.be

MEGA JEUGDKOOR

Quiz jij ook vanuit je luie zetel mee
met De Pappenheimers of Alleswe-
ters?
Heb je heimwee naar 2 tot de zesde
macht? Meet jij graag jouw kennis
met familie of vrienden? Is Trivial
Pursuit één van jouw favoriete ge-
zelschapsspelen?

Dan is “De Tafel van 4” zeker iets
voor jou!
Geen aartsmoeilijke vragen, maar
een gezellige quiz.

Niet alleen over sport, cultuur, po-
litiek en geschiedenis, maar ook
over alledaagse dingen.

De quiz wordt professioneel ge-
presenteerd door Peter Detavernier,
stilaan
onze huispresentator.

Deelnemen aan de quiz kost 20
euro per ploeg. We starten stipt om
20 uur.
En… je hebt al gewonnen zonder
te spelen: Voor elke deelnemer ligt
op het einde van de avond een prijs
klaar op de prijzentafel.
Voor de winnende ploeg is er een
speciale prijs.
Supporters zijn uiteraard ook wel-
kom maar blijven aan de bar.

Wanneer: vrijdag 30 november om
20 uur (aanwezig vanaf 19.30 uur)
“De Tafel van 4” quizavond in de
Kring (Vredesplein/kerk)

Verzamel vrienden, familie en bu-
ren, vorm een ploeg van 4 spelers
en
schrijf je vliegensvlug in.

Inschrijvingen via DF secretariaat:
info@davidsfondssijsele.be en dit
vóór 23/11/18.
Vermeld in je mail als ploegleider
je naam, adres,contactgegevens, de
naam van jullie ploeg en de naam
van de drie andere groepsleden.

U wordt gecontacteerd voor de be-
taalmodaliteiten.

Of laat een bericht achter op 0477 55
57 28, wij contacteren u zo vlug als
mogelijk.

Op de avond zelf kunnen geen ploe-
gen meer inschrijven.

info@davidsfondssijsele.be

DAVIDSFONDS EN FEMMA
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Vorige week, 20 oktober 2018, heb-
ben wij allen met heel veel ver-
driet de uitvaart van onze dirigent,
Luc Delanghe bijgewoond. Als eer-
betoon aan Luc waren we allen in
DaMoRi uniform en zaten we als
koor samen. Het was voor ons al-
len emotioneel, maar heel waardig
en mooi. De kleinkinderen van Luc
hebben hem met hun muziek veel
eer aangedaan. Ook bij ons blijft het
liedje “Perhaps Love” hangen en we

zullen bij het horen er van steeds
aanditafscheidterugdenken.

Luc was voor ons allen een heel be-
langrijk figuur : een echte leermees-
ter / een correcte dirigent / een zach-
te persoon / een bemiddelaar, een
vriend! Hij heeft ons koor op een
mooi niveau gebracht: was streng
maar bovenal geloofde hij in ons.
Het laatste lied dat we met hem in
een 4-stemmige versie aanleerden

was het Halleluja van Leonard Co-
hen en dit bewaren we met een bij-
zondere aandenken. Ook “’t Is weer
voorbij die mooie zomer…” zien we
nu letterlijk en figuurlijk als het
liedjevanLuc!

Ons koor, zijn zorgenkindje, zet-
ten we verder met de middelen die
we hebben en iedereen doet het
zonder veel woorden ter nagedach-
tenis van Luc, een bijzonder geta-
lenteerd dirigent aan wie we heel
veel te danken hebben. We zullen
hem enorm missen. Dank je wel
voor je onvoorwaardelijke inzet en
geduld.

NamensdeDaMoRianen.

Afscheid

Het concert met Willy Sommers ingericht door de Parochieraad en ten voordele van de VZW De Kring (bij de
opbrengst worden nieuwe stoelen aangekocht) is een voltreffer! Het is volledig uitverkocht!
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Stel niet uit tot morgen wat je van-
daag kunt doen. Bijvoorbeeld met-
een je abonnement op jouw paro-
chieblad 'Kerk en Leven' hernieu-
wen.

Zo ben je ervan verzekerd een trou-
we vriend wekelijks op woensdag in
je brievenbus te krijgen, 48 weken
lang.

Vaak hoor ik mensen zeggen dat
ze eigenlijk alleen de lokale bladzij-
den, 1 tot en met 4 lezen of doorne-
men. Dat is goed maar er is meer...

Vanaf bladzijde 5 vind je evenzeer
veel interessant nieuws over hoe
het er in de kerk en de wereld aan
toe gaat: sociaal, cultureel, religi-
eus. Meestal vrij vlot leesbare en
toegankelijke lectuur die je op de
hoogte houdt van wat er leeft of wat
er te gebeuren staat of die jou aan
het denken zet over jouw geloof en
de beleving ervan. In zijn wekelijks
'standpunt' in de editie van woens-
dag 17 oktober schreef hoofdredac-
teur Luc Vanmaercke dat de schrij-
vers speuren naar wat waardevol is,
ver weg van alle oppervlakkigheid
enzwart-witdenken.

Onder de slogan "bekijk het le-
ven van een andere kant" zijn er
wekelijks tientallen lokale en regi-
onale schrijvers, inzenders, foto-
grafen, opmakers, abonneeverant-
woordelijken, een indrukwekken-
de stoet enthousiastelingen dus, in
de weer op zoek naar boeiende en
inspirerende verhalen in en rond
de Kerk, aangevuld met bijzondere
getuigenissen en 'goed nieuws'-be-
richtenuitdesamenleving.

Als die zovele mensen het de moei-
te waard vinden en er hun vrije
tijd en enthousiasme insteken, zou
jij hen daarbij dan niet steunen
zodat zij het goede nieuws verder
kunnen brengen? En waarom niet?
Misschien krijg jij - beste lezer -
zelf inspiratie of het vuur in je om
af en toe een artikel in te zenden,
een foto te maken, een begeesterend
verhaal tedelen.

Wees dus zelf ook compagnon en
laat uw editie weten wat er reilt en
zeilt in het lokale verenigingsle-
ven, in de school, in jouw buurt.

Meer en meer hoor ik op zondag
na de viering mensen hun appreci-
atie uitspreken voor de wijze waar-
op wij wekelijks samen eucharis-
tie vieren in onze kerken: fris, le-
vendig, inspirerend. Iemand, zond

mij, naar aanleiding van een ge-
sprekje bij het verlaten van de kerk,
een mailtje waarin zij toch haar be-
zorgdheid uitdrukte over de toe-
komst. Ze schreef het volgende: "S-
inds de start van de nieuwe federatie

'Groene Weiden' met priester Pra-
dip is er heel wat positief gebeurd
in onze geloofsgemeenschap. Het
lijkt mij dat we weer op de goe-
de weg zijn. En toch maak ik mij
in zekere mate ongerust... ongerust
over het feit dat één man, hoe ge-
talenteerd die ook mag zijn en hoe
groot zijn geloof in en zijn ver-
trouwen op God voor de toekomst,
de last niet alleen of omzeggens al-
leen kan dragen. Ik stel me de vraag:
hoe lang is dit (nog) vol te hou-
den als er niet meer leken zijn die
een deel van de verantwoordelijk-
heid actief op zich willen nemen.
Ik kan mezelf er niet van overtui-
gen dat zo'n mensen er niet zijn!
Er zijn er zeker, misschien niet in
groten getale en dat hoeft ook niet
maar zoals we allemaal weten: met
12 dappere, overtuigde en geënga-
geerde mensen kan er heel wat gere-
aliseerd worden. Het vuur brandde
in hen en ze konden niet zwijgen
over wat ze gehoord en gezien had-
den..."

Doejijmee?

(Ghislain Desmet, verantwoordelijke
abonnementen KERK&leven federatie
Damme)

Compagnons de Route, Tochtgenoten

FEDERATIE DAMME

&leven
KERK



De abonnementsprijs voor 2019 is

40 euro.

U kunt het abonnementsgeld stor-

ten op rekening BE51 9792 4874

2862 van Parochieblad Federatie

Damme met vermelding van je

abonneenummer (je vindt dit num-

mer boven uw adres).

Je kan ook contant betalen bij Lie-

ve Verniest, Dorpsstraat 114, Sijse-

le iedere voormiddag van 9 uur tot

11 uur (niet op donderdag, zaterdag

en zondag). Breng de rechterboven-

hoek van je parochieblad mee met

naam, adres en abonneenummer.

Herabonnering KERK&leven

Zaterdag 10 november
17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor André Roets,

Marie-Louise Vyncke en overleden

zonen Luc en Eric Roets en overleden

familie, alsook voor Leen De Rynck,

echtgenote van Silvère Timmerman

18:00 Koorrepetitie Jeugd in De

Kring (einde 19.30 uur)

19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring

(einde 20.30 uur)

20:00 Sijsele: Concert Willy Sommers

in de Cultuurfabriek tvv De Kring

Zondag 11 november
32e zondag door het jaar B
09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis met Te Deum, thema

Wapenstilstand, viering

opgeluisterd door het Sint-

Martinuskoor, gevolgd door

herdenking aan het monument

Vredesplein

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Jacqueline De

Leyn, echtgenote van Julien

Tilleman, kleinkind Emely Spriet en

familie, alsook voor André De Witte

en echtgenote Josa Andries

14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Mila Depestel, dochter van

Iwona Depestel en Steven Depestel

uit Moerkerke

Dinsdag 13 november
09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in 't

Schuurtje (einde 21.30 uur)

Donderdag 15 november
09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Zaterdag 17 november
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 18 november
33e zondag door het jaar B
Collecte Diocesane priesters in zending
09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Pol Degroote,

echtgenoot van Maria Wittoeck

12:30 Sijsele Sint-Martinus: Doop van

Guillaume Vandenberghe, zoon van

Laure Staelens en Pieter

Vandenberghe uit Sijsele

WEEKAGENDA

De vriendengroep van de Zusters

van de Monastieke Familie van

Bethlehem van Maria-Ten-Hemel-

Opgenomen en de Heilige Bruno

organiseren een tentoonstelling en

verkoop van hun ambachtelijk ver-

Kerststal gemaakt door de zusters
vaardigde religieuze kunst.

Het leven van de zusters bestaat

naast de handenarbeid, vooral uit

gebed en bezinning. Daarmee zijn

zij een oord van rust en uitstra-

ling, waar iedereen harmonie, ver-

dieping en evenwicht kan vinden.

De zusters maken kerststallen en

beelden van dolomiet en hout,

kerstkaarten, medailles, iconen,

handgeschilderde serviezen alsook

natuurproducten.

Door het aankopen van één van

hun producten betekent dit voor

hen ook een teken van vriendschap

waarvoor zij U van harte danken.

Weet dat U steeds mag rekenen op

hun gebed.

De tentoonstelling gaat door in het

Parochiaal Centrum “DE KRING“,

Vredesplein 1, Sijsele.

DINSDAG 13/11 van 13u30 tot 17u30

WOENSDAG 14/11 van 13u30 tot

17u30

DONDERDAG 15/11 van 10u tot

17u30

VRIJDAG 16/11 van 13u30 tot 17u30

ZATERDAG 17/11 van 10u tot 17u30

ZONDAG 18/11 van 10u tot 12u

Iedereen van harte welkom.

Voor inlichtingen GSM 0496 / 25

46 28

SINT-MARTINUSPAROCHIE SIJSELE

Kerstverkoop en tentoonstelling

Woensdagen 14 en 28 november

van 14u tot 16u30 en op woensdag

4 december van 9u00 tot 11u30 in

de Cultuurfabriek - Stationsstraat te

Sijsele.

Je wil nog méér doen met je iPhone?

- Veilig elektronisch bankieren

- sms-en naar meerdere contacten

- nog meer over foto's (bewerken/

delen/ album maken/)

- google maps (snel en veilig naar je

bestemming) -

- mails lezen en versturen

- alles over WhatsApp

- nog meer praktische app's installe-

ren en gebruiken...

Kortom je iPhone wordt je reisgids,

bibliotheek, fietskaart, GPS...

We gaan verder met een beperkte

groep van 12 deelnemers. (Momen-

teel zijn er nog 3 plaatsen vrij)

Kostprijs: leden 18 euro, niet-leden

24 euro.

Inschrijven en betalen op rek. BE22

7381 1006 8447 van Gezinsbond Sij-

sele en bevestigen via mail aan mag-

da.keirse@hotmail.com met opgave

van telefoon en lidnummer.

iPhone lessen vervolg
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nummer 1733 met doorschakeling

ApothekerOm de apotheek met

nachtwacht te kennen, (tussen 22 en 9 uur)

bel: 0903 99 000

Thuisverpleging
Wit-Gele Kruis, 050 34 13 33

Aline Matthys, 0475 32 85 37

Mieke Hoste, 0497 14 24 96 of 050 35 37 98

Familiezorg Brugge, 050 33 65 00

Paramedica, 050 35 33 46

Kris Vanhoutte, 050 50 14 00

Marc De Soete, 050 37 06 86
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HedwigVanPeteghem

Onbewust of bewust spelen ze in
ons leven mee, mensen naar wie
we opkijken. En ongewild raken ze
in ons bepaalde gevoeligheden aan.
Die ‘uitverkoren’ mensen komen
als ‘beter’ over, wat de reden daar
ookvanis.
Het betekent niet dat het perfec-
te mensen zijn, die geen gebreken
vertonen. Want meestal leggen we
maar één facet bloot, zoals schoon-
heid, rijkdom, verstand of wijs-
heid. Het gaat altijd maar om een
klein stukje. Want volmaakte men-
sen zijn er nu eenmaal niet... en die
zullen er ook nooit komen. Dat zou
trouwens een saaie bedoening wor-
den.

Een bedenking die ik mij daarbij
maak is deze: maken zulke model-
len, zulke ‘voorbeelden’ ons vaak
niet ongelukkiger? Staren we ons
niet blind op de zonnige kanten,
waardoor we de andere aspecten in
de schaduw niet opmerken? Door
die bij dat ene facet toe te voegen,
zouden we een model krijgen dat
we kunnen navolgen omdat het een

mens wordt van vlees en bloed, met
z’n zachte en met z’n scherpe kant-
jes. Want droombeelden vervliegen
omdat ze toch geen wortels hebben.

Zou het daarom zijn dat het evange-
lie meestal mensen ten tonele voert
die niet perfect zijn? Meer nog, het
zijn vaak mensen die maatschap-
pelijk gezien niet in de markt lig-
gen. Het zijn mensen met fouten
en gebreken, maar die vooral moei-
te doen om van het leven zelf iets
te maken. Zulke mensen, van hen
kun je leren. En omgekeerd: ook wij
krijgen de kans om model te staan
vooranderen.

Dit cursiefje werd geplukt uit
Opkikkertjes (Halewijn, Antwer-
pen, 2006). Het boek is inmid-
dels uitverkocht bij de uitge-
ver.

OPKIKKERTJES

Modellen

KVLV Damme en Sint-Rita in Van
Gilsengasten

Maandag 12 november as vertrek-
ken we met 30 dames uit onze afde-
lingen op bezoek naar de VRT in de
Reyerslaan. Onze luxebus vertrekt
na 14u op de 2 opstapplaatsen zoals
beschrevenindeuitnodiging.
Bij aankomst in Brussel wordt ons
eerst een rondleiding, olv gids, aan-
geboden doorheen de studios. Na-
dien wordt een maaltijd opgediend
inhetVRTrestaurant.

Daarna zal het omtrent tijd zijn
voor de opname zelf – wie de praat-
gasten zijn blijft momenteel een
raadsel – maar waar wij zeker van
zijn is het feit dat dit nog dezelfde
avond wordt uitgezonden op Eén.

We kijken uit naar dit bijzonder
avontuur en hopen er met onze
Vrouwen met Vaart een leuke uit-
stapvantemakennaarBrussel.

3FEDERATIE DAMME

Gedoopt aan de bron van leven

28 oktober Sijsele: Jax Claeys, zoon van Jenna Rotsaert en Guillaume Claeys uit Sijsele 28 oktober Sijsele: Cis Verrecas, zoon van Sylvia Vandevelde en Niels Verrecas uit Sijsele

28 oktober Sijsele: Ellie Huys, dochter van Laurence Quintens en David Huys uit Sijsele 3 november Moerkerke: Elodie Derycker, dochter van Tuline Ramon en Brain Derycker uit Moerkerke

Zaterdag 1 december organiseert
Pasar Sijsele haar jaarlijkse feest-
avond, welke doorgaat in Zaal De
Kring, Vredesplein (naast de kerk)
inSijsele.

Wij starten om 19 uur met een
welkomstaperitief en vervolgen de
avond met een feestmaal met op
het menu: tomatenroomsoep, pa-
relhoenfilet met aangepaste saus-
jes, groentekrans en kroketjes en
alsafsluiterkoffie.

Het jaarprogramma 2019 wordt
voorgesteld en als ontspanning is
erbingo.

Deelnameprijs: 28 euro per persoon
voor de leden en 33 euro per per-
soon voor de niet-leden. Kinderen
-12jaar15en20euro

Inschrijvingen tot 22 november
door storting op reknr BE85 9730
9806 4206 van Pasar Sijsele met
vermelding van naam, lidnummer,
deelname feestavond, aantal vol-
wassenen en kinderen, lid of geen
lid.

info:A.Soenen,050356908.
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Allerzielen

Met dank aan de verzorgers van de decors...
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Sint-Rita in het nieuw

Het is al sinds jaren dat het orgel in de kerk van Sint-Rita onbespeelbaar was door de aangerichte schade. De schade werd veroorzaakt door roet en warmte van de vele devotiekaarsen die dag en nacht
brandden voor het beeld van de heilige Rita. Daarenboven was de afvoer van roet en warmte was ook niet optimaal meer...

Na het herstel van het orgel zorgden we ook voor een goede oplossing voor de afvoer van roet en warmte van de kaarsen. Er werd een houten dak tussen orgel en devotieruimte gebouwd, alsook een
houten afscheiding met glaspartijen. Ondertussen plaatsen we ook LED-verlichting en nieuwe gordijnen. Kortom het genadeoord is vernieuwd en dit uit eerbied voor haar dagelijkse bezoekers en ter
ere van Sint-Rita.

Voor de renovatie... Vernieuwd genadeoord... Nieuwe LED-lampjes...

FEDERATIE DAMME
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De kogel is door de kerk wordt gezegd

als er (meestal na lang overleg) er-

gens een beslissing is genomen;

de knoop is (eindelijk) doorgehakt.

Het is dan ook met grote vreug-

de dat we vernamen dat Eerwaarde

Heer Lieven Soetaert aanvaard heeft

door de bisschop gezonden te zijn

naar onze streek om deken te zijn

van Brugge en pastoor van de Pas-

torale Eenheid ‘Sint-Donatianus’.

Momenteel is hij deken van Blan-

kenberge - Oostkust en pastoor van

Blankenberge. Een zegen voor ons

werpt meteen ook een schaduw op

hen die deze zeer gewaardeerde her-

der zien vertrekken, en meteen ook

het opgenomen worden van hun

decanaat in het verruimde decanaat

Oostende - Blankenberge – Oost-

kust. We voelen en bidden met hen

mee.

We heten onze nieuwe verantwoor-

delijke van harte welkom bij zijn

aanstelling op zondag 3 februari

2019 om 15 uur in de Sint-Salvator-

skathedraal.

Nieuwe deken decanaat Brugge
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Op donderdag 15 november vierden

we het 65 jarig bestaan van okra Sij-

sele indeZandberghoeve.

Het was een dagvullend program-

ma, met om 10.30 uur een eucharis-

tieviering voorgegaan door pries-

ter Pradip en opgeluisterd door ons

Sint-Martinus Parochiekoor. Meer

dan 100 leden woonden de mis bij.

Daarna volgde een uitgebreide re-

ceptie met gelegenheidstoespraak

door onze burgervader Joachim en

Willy Debecq, regiovoorzitter van

okra, en de teamleider van okra zelf.

Hulde werd gebracht aan het be-

stuur en de contactpersonen die de

leden maandelijks aan huis een be-

zoek brengen en het verzorgde en

interessante okra magazine bezor-

gen.

Daarna was er de verzorgde feest-

maaltijd met muziek op de achter-

grond tijdens het eten maar met ge-

legenheid tot dans ertussen. Ieder-

een was vol lof over een onvergete-

lijkedaginhetbestaanvanokra.

Inleiding van onze eucharistievie-

ring: "Welkom op deze feestelijke

dag. We zijn hier samen om het

65 jarig bestaan van okra Sijsele te

vieren. Dit kunnen we niet zo maar

laten voorbij gaan, vandaar deze

dankenjubileumviering.

We willen dank zeggen voor al het

goede dat ons trefpunt al die jaren

mocht ervaren maar ook mocht ge-

ven. 65 jaar hebben veel mensen sa-

men gewerkt, alles gegeven en een

sterke gemeenschap gevormd door

christelijke waarden tot de onze te

maken."

OKRA SIJSELE

okra Sijsele 65 jaar!

FEDERATIE DAMME
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Zaterdag 24 november
17:00 Sijsele Sint-Martinus: Sint-
Ceciliaviering, opgeluisterd door het
Sint-Martinuskoor, gezongen mis
voor een jarige en bijzondere
intenties

18:00 Korte koorrepetitie op de
zangzolder (einde 18.45 uur)

Zondag 25 november
Hoogfeest Christus,
koning van het heelal
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor overleden
echtgenoot, familie en kleinkind,
E.D.B.-M.V.H., alsook ter ere van de
Goddelijke Voorzienigheid en een
bijzondere intentie

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Sint-Ceciliaviering, opgeluisterd
door het koor DaMoRi, gezongen
mis voor Koen Martens, alsook voor
Gerard Dhondt en Emerence Huys,
alsook voor Ivan Cromheecke en
Rosa Van Vooren en voor André
Dobbelaere en Godelieve Van
Overmeire en zoon

Rony Dobbelaere, alsook voor
Georges Kempe en Helena De
Bleeker, alsook voor Oscar
Kerckhove en Andrea Breemersch en
familie

15:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Ernest Van Raefelgem, zoon van
Nabila Dehbi en Stijn Van Raefelgem
uit Brugge

Dinsdag 27 november
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
19:30 Koorrepetitie DaMoRi in 't
Schuurtje (einde 21.30 uur)

Woensdag 28 november
19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in
de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 29 november
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis
20:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Ouderavond vormselcatechese groep
Moerkerke

Zaterdag 1 december
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 2 december
1e adventszondag C-jaar
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Gerard Steyaert
en Pelagia Dryepondt, Christiane
Steyaert, echtgenote van Pierre
Willems en overleden familie, alsook
voor Antoon Blomme, echtgenoot
van Elvia Van De Velde, dochter
Ingrid en overleden familie

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Hector Janssens
en Madeleine Van Massenhove en
schoonzoon Edgard Verhelst, alsook
voor Gilbert Boone, echtgenoot van
Antoinette Sneyaert en overleden
familie, alsook voor overleden
echtgenote en dochter, alsook voor
Medard Lameire en Magdalena De
Bruyker, schoondochter Magda De
Naeghel en schoonzoon Henri Acke

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Arthur Vande Velde, zoon
van Céline De Smidt en Pieter-jan
Vande Velde uit Oostkerke

13:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Kato en Tuur Maenhout,
kinderen van Charlotte Van
Gheluwe en Kenny Maenhout uit
Moerkerke

WEEKAGENDA

Op het feest van Sint-Trudo viert
de pastorale eenheid die zijn naam
draagt haar tweede verjaardag. Ze
biedt bij die gelegenheid een avond
vullend programma aan waarin we
de figuur Dietrich Bonhoeffer beter
leren kennen. Als profeet en marte-
laar is hij een blijvende bron van
inspiratie.

We leren hem kennen als Duits lu-
thers predikant en theoloog, die ge-
boeid raakt door de rooms-katho-
lieke kerk. Hij hecht veel belang
aan 'de kerk als gemeenschap van
heiligen' en schrijft daar ook zijn
proefschrift over. Een carrière in de
VS ligt binnen de mogelijkheden,
maar hij keert terug naar Duitsland.

Hij verzet er zich tegen het nazis-
me en tegen de oorlog waarin Hit-
ler zijn vaderland Duitsland mee-
sleurt. Zijn verzet wordt gevoed
door zijn gelovige overtuiging. Hij
raakt betrokken bij de samenzwe-
ring tegen Hitler en helpt joden
te ontsnappen. Hij wordt gearres-
teerd voor hoogverraad, wordt in
verschillende gevangenissen vast-
gehouden en tenslotte in 1945 in
het concentratiekamp Flossenbürg
terechtgesteld.

Bonhoeffer was wellicht de grootste
christelijke denker van vorige eeuw
die de secularisatie recht in ogen
keek. Hij was de man van de “Navol-
ging” van Christus door de Berg-
rede als gids te nemen, onverkort
en radicaal. We noemen hem zon-
der aarzelen een profetisch figuur.
Zijn beweegredenen, zijn verzet en
overgave worden in de totaalevoca-
tie pakkend belicht. Een avond om
niet te missen.

Doorheen tekst en beeld, muziek
en (koor)zang maken we kennis
met Dietrich Bonhoeffer (1906-
1945). De regie is in handen van
Johan De Langhe.

Sint Trudo
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Met Sinterklaas op de boot op
zondag 25 november

Op zondag 25 november van 14
uur tot 16.30 uur zijn alle kinde-
ren van Groot-Damme welkom om
mee te varenmetde Sint opdeDam-
se Vaart. Er zijn afvaarten voorzien
om 14 uur – 14.30 uur – 15 uur –
15.30uur-16uuren16.30uur.

De kinderen mogen hun tekenin-
gen aan de Sint afgeven en hun vra-
gen en verlangens aan de Sint mee-
delen. De kindjes varen gratis mee,
devolwassenenbetalen3euro.

Gezinsbond

Er zijn twee groepen met een eigen
catechese en voorbereiding. Een
groep Moerkerke (voor de twaalf-
jarigen uit de parochies van Den
Hoorn, Hoeke, Lapscheure, Moer-
kerke, Oostkerke en Vivekapelle) en
een groep Sijsele (voor de twaalfja-
rigen uit de parochies van Sijsele
en Damme). Uiteraard zijn ook de
twaalfjarigen die buiten de federatie
Dammewonenwelkombijons.

Voorwaarden om gevormd te kun-
nenworden:
gedoopt zijn en 12 jaar worden het
jaar dat het vormsel wordt toege-
diend
2 jaar rooms-katholieke godsdienst
volgen/gevolgd hebben in het 5e en
6eleerjaar
de vormselcatechese in zijn geheel
volgen

Tweevormselvieringen:
in Moerkerke op zaterdag 8 juni om
15 uur en in Sijsele op zondag 9
juniom10.30uur

Inschrijven vormselcatechese 2019
kan vanaf maandag 19 november tot
ten laatste 3 december 2018 via de fe-
deratiewebsite.

Gelieve deze info verder te delen...

Inschrijving vormselcatechese 2019

3FEDERATIE DAMME

Gedoopt aan de bron van leven

11 november Moerkerke: Mila Depestel, dochter van Iwona Depestel en Steven Depestel uit Moerkerke 18 november Sijsele: Guillaume Vandenberghe, zoon van Laure Staelens en Pieter Vandenberghe uit Sijsele

Geschenkenbeurs OXFAM-
Wereldwinkel

Doe dit eindejaar zoals Adriaan Van
den Hoof, Maaike Cafmeyer, Mar-
leen Merckx, Jelle De Beule en hun
collega's: kies voor faire cadeautjes
uitdeOxfam-Wereldwinkel.

Een cadeau uit de Oxfam-Wereld-
winkel is lekker of handig, ethisch
verantwoord, verrassend en met
het hart op de juiste plaats! En je
doet er keer op keer een producent
een plezier mee. Elk cadeau vertelt
een eigen verhaal. Het komt van een
producent die gespecialiseerd is in
zijn of haar vak. Een kleinschalige
speler die van Oxfam-Wereldwin-
kels kansen krijgt, omdat eerlijke
handel zorgt voor duurzame ont-
wikkeling.

Bezoek de geschenkbeurs in de cul-
tuurfabriek, Stationsstraat 22 in
Sijsele op zaterdag 8 december van
14 u tot 20 u of op zondag 9 decem-
bervan10utot18uur.

Extra op zaterdag om 14.30 uur: fa-
miliefilm "Rosie en Moussa" en
om 20 uur gratis Noord-Zuidfilm
"Wajib" met receptie aangeboden
door het stadsbestuur en de Faitra-
dewerkgroep.
Op zondag om 15 uur optreden
"Donder in'tHooi".Welkom!



Monastieke familie
van Bethlehem

Bij deze willen we iedereen bedanken die belangstelling toonde voor de
kersttentoonstelling in de Kring te Sijsele. Dank aan Priester Pradip voor de
zegening van de artisanale werken en kunst van de Zusters van Bethlehem
alsook voor de inzet van de vrijwilligers die de vele bezoekers op een
aangename manier voor een goede ontvangst zorgden. Uit naam van de
familie en vrienden van de Zusters een welgemeende dank voor jullie talrijke
aanwezigheid. De Zusters bidden voor iedereen die aanwezig was en hen die
op de een of andere manier geholpen heeft met de organisatie en de aankoop
van hun artisanale kunst. Uw steun is van groot belang en daar zijn de Zusters
heel dankbaar voor.
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Het woord ‘Advent’ is afkomstig
van het Latijnse werkwoord ‘adve-
nire’. Het betekent: ‘aankomst’. Het
is de ‘aankomst’ van de Heer Jezus
in onze wereld. Dit is niet het ‘her-
inneren’ van de komst van Jezus
in onze wereld ongeveer 2000 ja-
ren geleden. Neen, wij ‘gedenken’
de komst van Jezus in onze wereld
en hopen dit te beleven. Als chris-
ten ‘herinner’ je ook niet je dierba-
re overledene op Allerzielen. Her-
inneren is een gebeuren van lang
geleden of onlangs … in gedachten
herinneren. Bij gedenken zoals de
christenen doen is het: de overlede-
ne opnieuw in je midden weten. In
de eucharistieviering op Kerstmis
beleven we opnieuw ‘De geboorte
van Jezus’. In de viering op Kerst-
mis wordt de ontmoeting tussen
God en de mensen opnieuw wer-
kelijkheid. Het gebeurt opnieuw!
Op deze ontmoeting willen wij ons
voorbereiden in de Advent. De Ad-
vent vraagt ons, om ons hart open
te stellen voor de komst van Jezus
in onze wereld. Dit is niet niets!
Vaak leven wij in ons ‘eigen we-
reldje’ waarin weinig plaats is voor
de inspiratie van Jezus’ boodschap.
Ons hart openstellen om Jezus en
zijn inspiratie een plaats te geven
in ons leven … is voor velen onder
ons een hele klus. Deze klus klaren
… noem ik een echte bekering. Niet
toevallig gebeurt dit in de donker-
ste dagen van het jaar. In de duis-
tere dagen waar wij verlangen naar
méér licht … verlangen we ook van-
uit ‘onze duisternis … Jezus te mo-
gen ontmoeten met Kerstmis’. Hij
is het Licht voor ons leven en sa-
menleving!

De Advent begint altijd de vierde
zondag vóór Kerstmis. Dit jaar is
dit op 2 december. Meteen begint
een nieuw Kerkelijk jaar. Het jaar C
brengt ons evangelielezingen van
Lucas.

Wie helpt ons?
De lezingen op zondag helpen ons.
Als eerste lezing komen vier ver-
schillende profeten aan het woord:
Jeremia (33, 14-16), Baruch (5, 1-9),
Sefanja (3, 14-18a) en Micha (5, 1-4a).
Je moet eens de teksten lezen. Tel-
kens geven ze ons hoop en vertrou-
wen op de komst van Jezus in onze
wereld. We hoeven niet meer moe-
deloos te zijn of met slappe hand-
jes rond te lopen. De Heer Jezus zal
ons inspireren om een nieuwe toe-
komst te bouwen … en Hij zal ons
nabij zijn. Het zal een wereld wor-
den zoals de Heer het droomde voor
alle mensen. Dit zoals we vaak lezen
in canon tien in de eucharistievie-
ring: “opdat we zouden leven zoals
de Heer het droomde voor ons.”

In de evangelielezingen komt Jo-
hannes de Doper tweemaal aan het
woord. Hij was de laatste profeet
voor de komst van Jezus in onze
wereld. Johannes vraagt ons om
welwillend te zijn voor de komst
van Jezus. Want: “ik ben niet de
Messias maar Hij die na mij komt”
zegt hij. Wij moeten ons hart ope-
nen voor deze komst en ontmoe-
ting. Tenslotte op de vierde zondag
komt Maria in het licht van de evan-
gelielezing. We horen hoe de moe-
der van Jezus de verwachte komst
beleefde. De lezing eindigt met het

‘Magnifcat’ … de vreugde om de
komst van haar zoon Jezus.

Welzijnszorg – Samen tegen
armoede
In de Advent hebben we als ge-
lovige gemeenschap een bijzonde-
re aandacht voor de armen onder
ons, die leven in armoede. Dit jaar
wordt onze aandacht gevestigd op
de schoolkinderen. “1 op 5 loopt
school in de buitenbanen”, is het
aandachtspunt. Eén op de vijf leer-
lingen heeft: versleten schoenen,
een lege brooddoos, een lege por-
temonnee, een kapot brilletje... We
willen in de collecte vooral de ou-
ders van deze kinderen ondersteu-
nen.

Adventskrans
Zowel in de kerk als in onze hui-
zen zijn er typische gebruiken in de
Advent. We houden van een gezel-
lige versiering. Het brengt warm-
te. Voor christenen is de advents-
krans in huis méér dan gezellig-
heid en warmte … . De dennenkrans
met vier kaarsen, maakt duidelijk
dat wij verlangen naar het Licht van
de komst van Jezus in ons leven. De
groene dennentakken zijn een te-
ken van hoop. De rode kaarsen zijn
ook een teken van hoop … op de eeu-
wige liefde. En tenslotte het paarse
lint … vertolkt onze bereidheid om
ons hart te openen op de komst van
Jezus zelf in ons leven. Door elke
week één kaars mee aan te steken …
wordt het duidelijk dat het Licht (Je-
zus zelf) steeds meer nabij komt in
ons leven.

Hugo Pieters, pastoor Sint-Kruis
(dit artikel verschijnt in alle edi-
ties van KERK&leven in het decanaat
Brugge)

ADVENT

FEDERATIE DAMME
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Monique Van Hullebusch, 66j, (°10

mei 1952 + 5 november 2018),

echtgenote van Daniël Claeys uit de

Dorpsstraat in Sijsele. Uitvaart op 10

november om 10.30 uur in de kerk

van Sijsele.

Carine De Vooght, 54j, (31 augus-

tus 1964 + 16 november 2018), echt-

genote van Jan Neirynck uit de Kan-

thage in Sijsele. Uitvaart op 24 no-

vember om 10 uur in de kerk van

Sijsele.

Kerkelijke
uitvaarten

Het koor Bryghia Cantat o.l.v.

Reinhilde Uyttendaele 16 december

om 15 uur in Sint-Ritakerk

Deuren gaan open om 14.30 uur.

De opbrengst van dit concert gaat

naar de Ark Gemeenschap in Moer-

kerke. Centraal staat het kerstver-

haal ‘Van de kind’ naar de pen van

Johan Van Eenoo. Dit wordt in vol-

Brugse klanken vertolkt door Rita

Lommée, aangevuld met stemmige

kerstliederen van oa Flor Peeters,

Jos D’Hollander, Jetse Bremer en

anderen. Samenzang en een blok-

fluitduo (Inge De Meyer en Kaat

Davelooze) brengen een sfeervolle

toets aan het geheel. Een niet te mis-

sen concert voor wie Kerst eens an-

ders wenst te beluisteren!

Na het concert: Een gezellig ont-

moetingsmoment met een drankje

en versnapering

Tickets VVK 15 euro: https://toc-

cante.bookfast.me/ Tickets ADD 20

euro

Nog vragen? Vooral niet aarzelen!

Mail naar ons nieuw adres: toccan-

teconcerten@gmail.com

Velen kennen onze gezellige zon-

dagnamiddagformule! De “Toccan-

te Concerten” in een nieuw kleed-

je! Noteer alvast: Mattheus Passie

op zaterdag 30 maart 2019 om 15

uur! Met hartelijke dank vanwege

het Toccante Concerten Comité

Concert t.v.v. Ark Gemeenschap
Moerkerke

Kerstfeest Kerstfeest op maandag

10 december om 13.30 uur in de “De

Lieve” te Moerkerke. G. Pollentier zal

ons vertellen hoe we winter kwalen

verhelpen en kunnen voorkomen.

Graag inschrijven tegen woensdag 5

december bij het bestuur of bij

Jeanine, 050 50 06 48.

Bloemschikken De feestdagen

Kerst en Nieuwjaar komen nader-

bij. Buiten is het donker en binnen

maken we het graag gezellig voor de

feestdagen. Op maandag 17 decem-

ber om 19 uur in de “De Lieve” hou-

den we onze tweede bloemschikles.

In deze les maken we een kerststuk.

Graag inschrijven + info bij Moni-

que Brandt tot vrijdag 14 december.

050 50 12 09

Vrolijke Kerstgroeten van het

KVLV-bestuur

KVLV Moerkerke

Dankjewel!

Voor jouw jarenlang engagement

als gewestbestuurslid in en voor

KVLV, Vrouwen met Vaart! Jij hebt

al die tijd mee het verschil gemaakt

in onze beweging en je bent hier-

in een unieke schakel. Dit verdient

een bloemetje! Je engageren voor

iets maakt gelukkig! Ik hoop dat je

dit nog vaak mag ervaren. Het ga je

goed en een hartelijke groet.

KVLV dankt

Zaterdag 1 december
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 2 december
1e adventszondag C-jaar
09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Gerard Steyaert

en Pelagia Dryepondt, Christiane

Steyaert, echtgenote van Pierre

Willems en overleden familie, alsook

voor Antoon Blomme, echtgenoot

van Elvia Van De Velde, dochter

Ingrid en overleden familie

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Hector

Janssens en Madeleine Van

Massenhove en schoonzoon Edgard

Verhelst, alsook voor Gilbert Boone,

echtgenoot van Antoinette Sneyaert

en overleden familie, alsook voor

overleden echtgenote en dochter,

alsook voor Medard Lameire en

Magdalena De Bruyker,

schoondochter Magda De Naeghel

en schoonzoon Henri Acke

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Arthur Vande Velde, zoon

van Céline De Smidt en Pieter-jan

Vande Velde uit Oostkerke

13:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Kato en Tuur Maenhout,

kinderen van Charlotte Van

Gheluwe en Kenny Maenhout uit

Moerkerke

Dinsdag 4 december
09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in 't

Schuurtje (einde 21.30 uur)

Woensdag 5 december
19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 6 december
09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Jacques Gaspard,

broer van Janetta Gaspard

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Vrijdag 7 december
15:00 Gezongen mis in WZC De Stek

Zaterdag 8 december
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 9 december
2e adventszondag C-jaar
09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis ter ere van het

onbevlekt hart van Maria

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor André Van Loo

en Marie D'hoedt en overleden

familie, alsook voor een gelovig

afscheid (A.), alsook voor overleden

ouders

WEEKAGENDA

Afscheid van ons Gewestbe-

stuur Brugge Beverdam :

We hebben het reeds eerder gemeld

: ongewild zetten we een punt ach-

ter ons Gewestbestuur en worden

we opgesplitst in regio’s.

Groot Damme, dit zijn de afdelin-

gen Lapscheure/St. Rita/ Moerkerke

en Damme worden bijgevoegd bij

het Gewest De Polder (ten noorden)

en noemen we regio POLDER-

DAM.Oedelem/ Oostveld/ Beer-

nem / Ruddervoorde en Oostkamp

komen bij de regio Houtland, dit is

de streek van Torhout en hun naam

blijft behouden.

Vele jaren hebben we als ploeg sa-

mengewerkt, vergaderd, plannin-

gen gemaakt en het lukte ons bij-

zonder wel om telkens weer interes-

sante activiteiten te brengen.

De vele voordrachten in De Val-

kaart, de gezellige namiddagen in

St.Rita e.a kortom we probeerden

een ruim aanbod te brengen.

En gelukkig waren jullie er, de vele

Vrouwen met Vaart, om deze bij-

eenkomsten bij te wonen. Want zeg

nu zelf , plannen maken is goed en

leuk maar er moet ook nog volk ko-

men !

Daarom langs deze weg aan allen

een welgemeende dank je wel voor

jullie aanwezigheden.

Hierbij doen we ook een oproep

aan “vrouwen met goesting”,
die graag hun gedacht zeggen, die

een mening hebben over bepaalde

activiteiten of nieuwe ideeën willen

aanbrengen : kom naar één van de

brainstorm avonden.

Je hoeft absoluut geen bestuurslid

te zijn of te worden, dit is gewoon

HELPEN meedenken wat er in
de toekomst kan gebracht wor-

den in onze nieuwe regio’s.

Meld je bij iemand van je bestuur

en hoor daar waar deze avonden

doorgaan. We zijn er immers zeker

van dat daar heel wat enthousiaste

vrouwen zullen zijn !

Wij allen van het Gewestbestuur

Brugge Beverdam hebben dit trou-

wens vele jaren “met goesting” ge-

daan.

Daarom een speciale dank je wel aan

Lieve, Nicole, Maria, Annita, An-

nick, Mia, Karin & Els, Veronique,

Mieke G, Marleen en Mieke C.

KVLV-gewest

KVLV Damme en Sint-Rita

Beste Kvlv dames, straks komen de

feestdagen er aan en worden deze

met zorg en aandacht voorbereid.

Zo ook hadden we in onze beide af-

delingen reeds suggesties wat er op

het feestmenu kan staan. Allemaal

fijn en lekkers!

Maar ook in de afdelingen berei-

den we ons voor op een gezamenlijk

Kerstsamenzijn, met de twee afde-

lingen. Dit zal plaatsvinden op zon-

dag 9 december om 14 uur in het

Broederklooster te Vivenkapelle.

We willen er vanwege het onder-

werp tevens onze partners op uit-

nodigen. Twee mannen zullen een

komisch theater brengen over hun

belevenissen op weg naar Lourdes.

Zeker de moeite op een winterse

zondag! Meer hierover later, maar

de datum kunnen jullie alvast note-

ren.

Namens Kvlv teams Damme en

Sint-Rita

KVLV

Fijn en lekkers

2 FEDERATIE DAMME

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

03 210 08 40

redactie.kerkenleven@kerknet.be

secretariaat.kl@kerknet.be

www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba

Meerlaan 9, 9620 Zottegem

09 360 48 54 • fax 09 367 49 88

katrien.lannoo@treviplus.be

www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

03 210 08 30

dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen

uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto’s en beeldmateriaal uit

KERK & levenzijn auteursrechtelijk

beschermd. Zonder toestemming van de

uitgever mogen ze op geen enkele wijze

worden verspreid. De uitgever is niet

verantwoordelijk voor de inhoud van de

advertenties. Lezersbrieven moeten naam en

adres vermelden. De redactie behoudt zich

het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van

Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Olivier Lins

Diocesane redactie Brugge
Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,

liselotte.anckaert@kerknet.be

Bertrand Goethals, 09 225 16 26,

bertrand.goethals@kerknet.be

Potterierei 72, 8000 Brugge

ABONNEMENTEN
Ghislain Desmet
Braambeierhoekstraat 3

8340 Oostkerke, 0476 95 20 52

desmet.vanammel@telenet.be

LOKALE REDACTEURS
Marnix Henneman, Régine Lamaire

en Pradip Smagge

FEDERATIE DAMME
www.groeneweiden.be

Pradip Smagge, pastoor
Vissersstraat 56, 8340 Moerkerke

0473 71 12 01

050 50 06 61
info@groeneweiden.be

Aanvraag misintenties, behalve voor Sijsele:

via priester Pradip, liefst via e-mail (dit voor

de juiste schrijfwijze)

Aanvraag misintenties Sijsele: via Lieve

Verniest, op weekdagen (behalve de

donderdag) van 9 tot 11 uur, 050 35 00 32,

Dorpsstraat 114, 8340 Sijsele
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nummer 1733 met doorschakeling

ApothekerOm de apotheek met
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bel: 0903 99 000
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Wit-Gele Kruis, 050 34 13 33

Aline Matthys, 0475 32 85 37
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Familiezorg Brugge, 050 33 65 00

Paramedica, 050 35 33 46

Kris Vanhoutte, 050 50 14 00

Marc De Soete, 050 37 06 86

Colofon
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Op zondag 23 december, 19 uur
slaan Ingeborg Sergeant en het
Brugs Fiorettikoor opnieuw de
handen in mekaar voor een sfeer-
vol luister- en meezingconcert in
kerstsfeer in de Brugse Kapucijnen-
kerk,Boeveriestraat 18.

Ingeborg en het Fiorettikoor (c) Hilde Neutens/dirigente Fiorettikoor

Lichtjes in de kerstboom, een gloed
aan kaarsjes, de warme stem van
Ingeborg, de engelenstemmen van
het Fiorettikoor, de muzikale klan-
ken van Tom Van de Venne en mu-
zikanten en een waaier van nieu-
we en bekende liedjes in kerstsfeer

maken van het concert een uniek
en hartverwarmend gebeuren. Kom
hetbeleven!

Kaarten, 10 euro nu al in voorver-
koop af te halen op het koorsecreta-
riaat (Tien Geboden 29, 8200 Brug-
ge) of telefonisch (050 31 87 56)
of mailend reserveren (hilde.neu-
tens@telenet.be) Na storting van 10
euro op het nummer BE87 0682

1020 5794 worden de kaarten klaar-
gelegdaandekassa.

KERSTCONCERT IN DE BRUGSE KAPUCIJNENKERK

Ingeborg en Fioretti met luister- en meezingconcert in kerstsfeer
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Op zaterdag 8 december 2018 wer-
den negentien mannen en vrou-
wen in de kathedraal van Oran (Al-
gerijë) zalig verklaard. Ze werden
allen vermoord in de woelige ja-
ren negentig. De reden: ze waren
buitenlanders en daarbovenop nog
christenen. De Gia (Groupe islami-
que armé) had immers aan alle bui-
tenlanders bevolen Algerije te ver-
laten(1993).

Zij waren gebleven, niet omdat zij
de marteldood zochten, maar om-
dat zij hielden van de eenvoudige
bewoners, hun buren, hun vrien-
den… Onder hen de zeven monni-
ken van Tibhirine. De film “Des
hommes et des dieux” vertelt hun

aangrijpendeverhaal.

Wat heeft dit met ons Kerstfeest te
maken? Eigenlijk alles. De negen-
tien deelden het lot van de duizen-
den Algerijnen die koelbloedig wer-
den vermoord in die jaren van ter-
reur.

Goddeelthet lotvanmensen

Godwordtmens….
Misschien een formule die wat ver-
sleten lijkt. En toch moet dit kern-
punt van ons christendom ons ei-
genlijk niet alleen verbazen, maar
met verstomming slaan. Incarnatie,
menswording, vlees en bloed wor-
den, één van ons worden. Een over-

weldigend geheim dat ons telkens
weerstilmaakt.

Het kerstverhaal is geen stukje sof-
te romantiek in een winters ka-
der.Het is harde werkelijkheid van
een mensnabije God. Het paasfeest
blijft ongetwijfeld het hoogtepunt
van een kerkelijk jaar, de kern van
ons christelijk geloof, maar de ge-
boorte van Jezus blijft eveneens
onze verwondering, ons geloof en
onzelevenswijzekleuren.

Laat maar alle romantiek daarbij ko-
men. Laten we onze mooie kerst-
liederen blijven zingen, laten we
onze straten verlichten, laten we
het kerststalletje met de beeldjes
weer plaatsen in onze leefkamer,
maar laten we nooit uit het oog
verliezen dat de menswording een
uniek hoogtepunt is in ons chris-
tendom. Een God die ten volle mens
wordt, geen schijn-mens, maar een
mens 100% mens, blijft ook nu voor

velen een onaanvaardbaar gegeven.
En toch is dit een basis, een onver-
vangbare pijler van christelijk ge-
loof.

Kerstmis is ook het feest waar mar-
ginalen tot hun recht komen. Een
stal waar dieren schuilen maar waar
het Kind, de Zoon van God, ter we-
reld komt. De herders, die de geur
van schapen met zich meedragen
en die je niet zomaar binnenlaat
in een deftige woning… Kerstmis
maakt onze ogen open voor de tal-
loze mensen die men als marginaal
beschouwt maar die aankloppen en
vragenomgastvrijheid.

Latenweniet te vlug overgaan tot de
orde van de dag en “tot het feestme-
nudat al onze aandachtwegdraagt”.
Beschouwen we langdurig het tafe-
reel van de geboorte van Jezus, Jes-
hoea,GoddeRedder.

Enkele jaren terug vond ik bij het
bezoek aan een kerk in Boergondië
een tekst die ik meenam: geschreven
door Ambrosius, bisschop van Mil-
aan(4deeeuw).
De tekst is een getuige van de lange
strijd die werd gevoerd eer men tot
het inzicht kwam van een Drie-ene
God. Men kon het zo moeilijk plaat-
sen dat men die Christus werke-

lijk ten volle Zoon van God mocht
noemen. Men wilde Hem altijd een
trapje lager plaatsen dan de Vader.
Ambrosius maakte er het volgende
van:

Wijhebbenalles inChristus

Wanneerkoorts injoubrandt
IsHijdeverfrissendebron

Wanneer jegebuktgaat
onderjefouten
IsHijbevrijding

Wanneer jehulpnodighebt
IsHij jekracht

Wanneerdedoodjebangmaakt
IsHijhet leven

Wanneer je naar de hemel verlangt
IsHijdeweg

Wanneer jewegvlucht
voordeduisternis
IsHijhet licht

Wanneer jevoedselnodighebt
IsHij jouwspijs.

ZaligKerstfeest
priester JohanGoemaere

Kerstmis

Lieve lezer van dit parochieblad,
heb je nog niet het nodige gedaan
heeft voor herabonnering van je pa-
rochiebladvoor2019?

Dan is er nu wel haast bij wil je ver-
mijden dat je begin januari vruch-
teloos uitkijkt naar je parochieblad.

Indien nog niet betaald: rep je dan
als de bliksem naar je bank of je
'self-bank'-app en schrijf meteen
het bedrag van 40 EUR over op
de rekening van 'Federatie Dam-
me - Parochieblad (BE51 9792 4874
2862).

Vergeet daarbij zeker niet je abon-
neenummer te vermelden bij deme-
dedeling. Je vindt dit nummer bo-
ven jouw naam op het adresetiket.

Betaal je na 8 december dan is er
geen garantie dat je het eerste num-
mer van de komende jaargang ont-
vangt.

Zeg dus niet dat we het niet gezegd
hebben. Dank aan de vele honder-
den abonnees die dit wel reeds ge-
daan hebben. Je hebt de goede be-
slissinggenomen.

Haast je, rep je

FEDERATIE DAMME
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Nu is het plaatje compleet! De stoelen zijn geleverd. Het resultaat mag gezien
worden. Met dank aan het voltallig parochieteam.

Zaterdag 8 december
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 9 december
2e adventszondag C-jaar
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis ter ere van het
onbevlekt hart van Maria

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor André Van Loo
en Marie D'hoedt en overleden
familie, alsook voor een gelovig
afscheid (A.), alsook voor overleden
ouders

Maandag 10 december
19:00 Sijsele Sint-Martinus:
Ouderavond eerste communie groep
Sijsele

Dinsdag 11 december
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
19:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Ouderavond eerste communie groep
Moerkerke
19:30 Koorrepetitie DaMoRi in 't
Schuurtje (einde 21.30 uur)

Woensdag 12 december
19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in
de weekkapel (einde 20 uur)
20:00 Vergadering Federale
Stuurgroep bij priester Pradip

Donderdag 13 december
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis

Zaterdag 15 december
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Els Berkein,
echtgenote van Bruno De Croock
18:00 Sijsele: Soep op de stoep tvv
Welzijnszorg

18:00 Koorrepetitie Jeugd in De
Kring (einde 19.30 uur)
19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring
(einde 20.30 uur)

Zondag 16 december
3e adventszondag C-jaar
Collecte Welzijnszorg
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
10:00 Sijsele: Soep op de stoep tvv
Welzijnszorg

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor een bijzondere
intentie (M.C.)
11:30 Moerkerke: Soep op de stoep
tvv Welzijnszorg

12:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Amélie Gussé, dochter van
Valerie Coucke en Thomas Gussé uit
Maldegem

WEEKAGENDA

Doe dit eindejaar zoals Adriaan Van den Hoof, Maaike Cafmeyer, Mar-

leen Merckx, Jelle De Beule en hun
collega's: kies voor faire cadeautjes
uit de Oxfam-Wereldwinkel.
Een cadeau uit de Oxfam-Wereld-
winkel is lekker of handig, ethisch
verantwoord, verrassend en met
het hart op de juiste plaats! En je
doet er keer op keer een producent
een plezier mee. Elk cadeau vertelt
een eigen verhaal.
Het komt van een producent die
gespecialiseerd is in zijn of haar
vak. Een kleinschalige speler die
van Oxfam-Wereldwinkels kansen
krijgt, omdat eerlijke handel zorgt
voor duurzame ontwikkeling.

Bezoek de geschenkbeurs in de cul-
tuurfabriek, Stationsstraat 22 in
Sijsele op zaterdag 8 december van
14 u tot 20 u of op zondag 9 decem-
ber van 10 u tot 18 uur.
Extra op zaterdag om 14.30 uur: fa-
miliefilm "Rosie en Moussa" en
om 20 uur gratis Noord-Zuidfilm
"Wajib" met receptie aangeboden
door het stadsbestuur en de Faitra-
dewerkgroep.
Op zondag om 15 uur optreden
"Donder in 't Hooi".
Welkom!

GESCHENKBEURS OXFRAM

Zondag 22/11/18 vierden we met ons
Federaal koor DaMoRi St.Cecilia,

patrones van zangers, muzikan-
ten, componisten & dirigenten. Het
werd een muzikaal hoogtepunt van
ons werkjaar 2018, om de liefde in
alle toonaarden te doen weerklin-
ken, om woorden op muziek op te
doen stijgen vanuit de diepte tot
hoog in de sterren…Want voor ons
allen, koorleden, was het een hom-
mage aan onze overleden dirigent
Luc Delanghe.

En ja misschien durven we wel zeg-

gen dat Luc, over onze schouders
heen, de uitvoering goed vond. Een
volle kerk is het mooiste voor een
koor om een stemmige uitvoering
te kunnen brengen. En het applaus
bevestigde dit ! We zagen heel wat
mensen meezingen met het Halle-
lujah van Leonard Cohen ; voor
ons blijft dit een heel bijzondere eer
en aandenken aan Luc.

Daarna weerklonk het Magnificat
van P.Benoit in zijn volle glans

door de kerk (zie foto).Misschien
kan het bijwonen van zo’n optre-
den een aanzet zijn voor mensen
die graag zingen om ons koor te
vervoegen, we kunnen nog wat ex-
tra stemmen gebruiken…Na de vie-
ring genoten we dan met z’n allen
van een bijzonder gezellig en lek-
ker eetfestijn samen met onze part-
ners ! Hiervoor dank aan ons be-
stuur.

DAMORI VIERT SINT-CECILIA FEEST

REISVOORSTELLING en GETUI-
GENIS VANUIT DE EERSTE
HAND

Na een indrukwekkende reis naar
Noord-Nigeria, en een werkbezoek
aan het project in Kenia, in oktober
en november, willen we graag de re-
sultaten en de leefwereld van deze
mensen met jullie delen.
Dit doen we aan de hand van fo-
to’s met bezielde toelichting van
wie mee was.
Kent en Ruth Hodge, de bezie-
lers achter het project in Noord-Ni-
geria zullen er ook aanwezig zijn.
We nodigen jullie van harte
uit op:zondag 9 december om
15u30 in zaal Sinjo , Latten-

klieversstraat 28, 8730 Beernem
(Sint Joris).
Het wordt een waardevolle inleving
in de wereld van mensen die ver-
drukking hebben doorstaan, maar
die de hoop en de moed hebben ge-
vonden om er terug bovenop te ko-
men. Samen met jullie maken we
een verschil en daar willen we over
getuigen.
Neem gerust een vriend(in) of fami-
lielid mee! Om het praktisch wat te
kunnen organiseren vraag ik graag
of je een antwoordje kunt terugstu-
ren naar rudydevinck@gmail.com
met hoeveel mensen je zult aanwe-
zig zijn.
We kijken ernaar uit om jullie te
verwelkomen!
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Nieuw!
Volksespelen

vogelpik,hamertik, spiegelschrift
keereweerom,glij- entafelvoetbal…

samen zijn, spelen en beleven op:-
vrijdagen: 7, 14, 21, 28 december
tussen13u30en16u

Voorwie:
-actief isenvooralwilblijven
- spanning en ontspanning wenst
- graag geniet van een babbel en
snabbel

Voor 1 deelname en 2 dranken betaal je 5
euro (alles inbegrepen)

ONTSPANNING IN ’T SCHUURTJE

70JaarRechtenvandeMens
DE HEER STAAT AAN DE KANT
VANHETRECHT

De Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens (UVRM) be-
staat zeventig jaar. De afkondi-
ging op 10 december 1948 was een
mijlpaal in de geschiedenis. Zijn
de mensenrechten ook belangrijk
voorchristenen?

Het kernachtigste antwoord las ik
ooit bij de inkom van Evry, een vil-
le nouvelle ten zuidoosten van Pa-
rijs. Op een verkeersbord naar het
centrum staat: "Pour la mairie et la
cathédrale, suivre Droits de l'hom-
me." Vertaald: Voor gemeentehuis
en kathedraal volg Rechten van de
Mens.

Hoewel dat verkeersbord slechts
auto's de juiste richting in wil stu-
ren, wijst het ongewild een menta-
le richting aan die je als burger én
als christen moet nemen om bij de
mens te geraken. Een katholiek die
de mensenrechten niet respecteert,
is niet alleen een slechte burger, hij
isookgeenchristenmeer.

Artikel 1 van de UVRM maakt het
zonder meer duidelijk: "Alle men-
sen worden vrij en gelijk in waar-
digheid geboren. Zij zijn begiftigd
met verstand en geweten, en be-
horen zich jegens elkander in een
geest van broederschap te gedra-
gen."

Dat zijn drie 'christelijke' bood-
schappen tegelijk: kinderen van de-
zelfde Vader (UVRM: gelijk in waar-
digheid); verantwoordelijk voor
onze daden (UVRM: begiftigd met
verstand en geweten); heb elkan-
der lief (UVRM: geest van broeder-
schap).

Daar ligt het fundament van de
mensenrechten. Hoewel tot stand
gekomen door de inbreng uit vele

levensbeschouwingen, vinden de
mensenrechten hun grondslag in
het christelijke mensbeeld (de gro-
te inspirator was niet toevallig Elea-
nor Roosevelt, weduwe van de Ame-
rikaansepresident).

Mensenrechten heten 'onver-
vreemdbaar' te zijn. Dat wil zeggen,
ze kunnen niet worden opgeschort.
Ze gelden altijd en voor iedereen
(goeden en kwaden). Ze hangen niet
af van wat men doet (geen "rechten
enplichten"alsvoorwaarde).

Mensenrechten zijn fundamen-
teel, omdat ze niet juridisch van
aard zijn, maar kleven op de mense-
lijke aard. Ze zijn niet door de mens
gemaakt (zoals wetten), ze maken
de mens tot mens. Ze zijn ons dus
voorgegeven. In christelijke taal: de
mens is geschapen naar Gods beeld.

In Psalm 37 lezen we: "De Heer staat
aan de kant van het recht." Niet al-
leen aan de kant van mijn recht,
maar bovenal aan de kant van het
fundamentele recht van de mens
om mens te kunnen zijn. God wil
bovenal dat de zwakken die hun
rechten niet uit de eigen kracht
kunnen bekomen, gesteund en ge-
holpen worden. Daarom zijn men-
senrechten ook christelijke plicht.

Voor Kerk en christendom heeft de
Universele Verklaring van de Rech-
ten van de Mens dus een veel gro-
tere betekenis dan het loutere arti-
kel dat de godsdienstvrijheid garan-
deert (artikel 18): "Ieder heeft recht
op de vrijheid van gedachte, gewe-
tenengodsdienst..."

MarkVandeVoorde

RECHTEN VAN DE MENS
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Gedoopt aan de bron van leven

Sijsele, 25 november: Ernest Van Raefelgem, zoon van Nabila Dehbi en Stijn Van Raefelgem uit Brugge Moerkerke, 2 december: Arthur Vande Velde, zoon van Céline De Smidt en Pieter-jan Vande Velde uit Oostkerke

Moerkerke, 2 december: Kato en Tuur Maenhout, kinderen van Charlotte Van Gheluwe en Kenny Maenhout uit
Den Hoorn



JAARLIJKS
OUDEJAARSFEEST

Voor alle mensen die niet de ge-
legenheid hebben om de overgang
van oud naar nieuw in familie of
vriendenkring te vieren en dit om-
wille van financiële moeilijkheden,
ongewild alleen-zijn, beperkte mo-
biliteit,….

Ookgezinnenzijnwelkom!

Programma

Deurenopenom18u30

Menu

Aperitief en hapjes – soep – koud
buffetmetfrietjes–taart–koffie
Muzikale animatie, dans voor wie
ditwil,gezelligheid…
En natuurlijk om midder-
nacht….Aftellen naar het nieuwe
jaar!

Praktisch

Vervoer mogelijk, doch enkel voor
wie er anders helemaal niet raakt én

die woont in Brugge of een deel-
gemeente van Brugge. Bij inschrij-
vingaanvragen!

Deelnameprijs:
7 euro per volwassene en 3 euro
voor kinderen tot 12 jaar en gratis
tot4jaar

Plaatsvangebeuren:
College Sint-Loecollege - Hemels-
daele,Potteriere,Brugge

Inschrijven

Vooraf komen inschrijven en
betalen

OPEN BALIE - BALIESTRAAT 5
8000 BRUGGE

Inschrijvingsdagen :

Maandag 17 tot en met vrijdag 21 de-
cember
telkens van 10 u tot 12u en van 14u
tot16u
en op donderdag 27 december enkel
van10-12u

Je kan dit jaar ook inschrijven
via mail!
Mail voor vrijdag 21 december naar
oudejaar.delier@gmail.com
Je krijgt dan verdere info omtrent
de overschrijving van je bijdrage.

Voor bijkomende inlichtingen
ivm. inschrijvingen:
Mail: oudejaar.delier@gmail.com of
Tel:CAW050663000

Oudejaarsavondfeest
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Een lekker kopje verse soep. Waar
krijgt een mens het warmer van. 1
op 7 Belgen leven in armoede, ook
bijons...
Laat ons samenwerkmaken van een
toekomst zonder armoede en socia-
leuitsluiting.

Elkeactietegenarmoedehelpt.

Koop daarom in het komende week-
end (15-16 december), na de misvie-
ringen een bekertje soep aan de de-
mocratischeprijsvan:

-in de kerk in Sijsele 2 euro per be-
kerof7eurovoor1 liter

-in de kerk in Moerkerke wordt een
vrijebijdragegevraagd

Steun uw medemens in deze donke-
redagen.Alvastdank!

Soep op de stoep Welzijnszorg

Het koor Bryghia Cantat o.l.v. Rein-
hildeUyttendaelekomt

Op zondag 16 december om 15 uur
naar de Sint Rita Kerk (verwarmde
kerk)–

Deurengaanopenom14.30uur

De opbrengst van dit concert gaat
naar de Ark Gemeenschap in Moer-
kerke

Centraal staat het kerstverhaal ‘Van
de kind’ naar de pen van Johan Van
Eenoo.

Dit wordt in vol-Brugse klanken
vertolkt door Rita Lommée, aan-
gevuld met stemmige kerstliederen
van oa Flor Peeters, Jos D’Hollan-
der, JetseBremerenanderen.

Er is een samenzang met gekende
kerstliederen

en er is een blokfluitduo (Inge De
Meyer en Kaat Daveloose)

Dit alles brengt een sfeervolle toets
aanhetgeheel.

Een niet te missen concert voor wie Kerst
eens anders wenst te beluisteren!

Na het concert is er een gezellig samenzijn
met een drankje en een versnapering

Tickets VVK 15 euro: https://toccan-
te.bookfast.me/
ofBE57377086194035

TicketsADD20euro

Nogvragen?

Vooralnietaarzelen!
Mail naar ons nieuw adres: toccan-
teconcerten@gmail.com

FEDERATIE DAMME

&leven
KERK



Zaterdag 15 december
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Els Berkein,
echtgenote van Bruno De Croock
18:00 Sijsele: Soep op de stoep tvv
Welzijnszorg

18:00 Koorrepetitie Jeugd in De
Kring (einde 19.30 uur)
19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring
(einde 20.30 uur)

Zondag 16 december
3e adventszondag C-jaar
Collecte Welzijnszorg
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
10:00 Sijsele: Soep op de stoep tvv
Welzijnszorg

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor een bijzondere
intentie (M.C.)
11:30 Moerkerke: Soep op de stoep
tvv Welzijnszorg

12:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Amélie Gussé, dochter van
Valerie Coucke en Thomas Gussé uit
Maldegem

Dinsdag 18 december
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
19:30 Koorrepetitie DaMoRi in 't
Schuurtje (einde 21.30 uur)

Woensdag 19 december
10:15 Den Hoorn Sint-Rita:
schoolviering bij het kerstfeest
19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in
de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 20 december
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
10:45 Vivenkapelle O.L.Vrouw
Geboorte: schoolviering bij het
kerstfeest
14:00 Sijsele Sint-Martinus:
schoolviering (GBS Het Spoor) bij het
kerstfeest
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis voor overleden ouders
Dobbelaere - Debusscher

Vrijdag 21 december
09:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
schoolviering bij het kerstfeest
11:00 Lapscheure H. Drievuldigheid
en

Sint-Christianus: schoolviering bij
het kerstfeest
15:00 Gezongen mis bij het kerstfeest
in WZC Huyze Den Hoorn

Zaterdag 22 december
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 23 december
4e adventszondag C-jaar
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Maria Cocquyt
(sterfdag), echtgenoot Marinus
Koopman en overleden
kleindochters Marijke en Ann De
Groote, alsook voor René Snauwaert
en Cecile Coene en overleden familie

Maandag 24 december
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Kinderkerstviering met de Vrije
basisschool Sint-Maarten,
opgeluisterd door het
Mégàjeugdkoor

Dinsdag 25 december
Hoogfeest Kerstmis
00:00 Sijsele Sint-Martinus:
Kerstnachtviering, opgeluisterd
door het Sint-Martinuskoor, (nadien
Kerstdrink in De Kring)

09:30 Sijsele Sint-Martinus:
Kerstdagviering, opgeluisterd door
het Sint-Martinuskoor, gezongen
mis ter ere van de Heilige Familie;
Jezus, Maria, Jozef

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Kerstdagviering, opgeluisterd door
het koor DaMoRi

WEEKAGENDA

Afdeling Sijsele

Op donderdag 27 december gaat het

Kerstfeest van Samana door in de
kring.
We starten met een misviering in de
parochiekerk om 13u30.

De koffie met feestgebak en de beleg-
de broodjes.
Nadien is er ontspanning voorzien.

Inschrijven kan tot 20 december bij

de verantwoordelijken, Machteld,
Eric of Rita

Afdeling Moerkerke

Beste vrienden,

Op dinsdag 18 december komen we
voor de laatste keer dit jaar samen.

Op ons kerstfeestje genieten we van
een mooie film uit Brugge, ons ge-
bracht door de heer Dirk Van Tie-
chem. We verwachten u allen om 14
uur in De Lieve. Tot dan.

Het bestuur

Afgelopen zaterdag kwam de Sint
naar jaarlijkse gewoonte langs in
Hoeke. Hij bracht lekkers mee voor
alle kinderen en 65+.

Een belangrijke gast dit jaar op de
ronde was André Maeghe.
De Diaken op rust waarmee het 40
jaar geleden begon. Inderdaad:

André was 40 jaar geleden één van
de bezielers van het Feestcomité die
een rondgang van de Sint opstartte.

Nu 40 jaar na datum wordt de tradi-
tie door de huidige enthousiaste be-
stuursleden verder gezet. Met veel
animo bezorgt de Sint met z’n pie-
ten de kinderen een snoepzak.
De 65+ blijven echter niet met lege

Andre, met de Sint en de Zwarte Pieten

handen achter. Zij ontvangen zo-
wel een koekenbrood met rozijnen
als één koekenbrood zonder rozij-
nen.

In z’n 40 jaarlijkse bezoekjes heeft
de Sint nl. geleerd dat echtelijke
ruzies voorkomen kunnen worden
door van elks een broodje te geven.
Verder had hij ook een grote specu-
looskoek mee en om dat alles door te
spoelen werd nog een fles rode wijn
overhandigd.

SINTERKLAAS OP RONDE
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We zitten in de laatste rechte lijn
naar Kerstmis. Voor velen is het
kerstfeest een moment van warm
samenzijn, van gezelligheid, van
vreugde, van gourmandise soms...
Maar eigenlijk is ons kerstverhaal
allesbehalve vreugdevol. In 'Scha-
kel' 2018/4 - het bestuursblad voor
teamleden van de OKRA-trefpunten
- schrijft Jan Denil, algemeen pas-
tor, de volgende reflecties bij Kerst-
mis.

Omdat het zo delicaat en correct be-
schreven is, wil ik - met de instem-
ming van Jan - de inhoud van dit ar-
tikelgraagmetjoudelen.

"Maria en Jozef, die in Nazareth
woonden, moesten zich in Betle-
hem in het bevolkingsregister la-
ten inschrijven, een tocht van meer
dan honderd kilometer. Zelfs van-
daag doe je daar met de auto meer

dan twee uur over, te voet was je dus
meer dan eenweek onderweg. Komt
daarbij dat Jozef en Maria in Ju-
dea als vreemden beschouwd wer-
den want ze kwamen uit Galilea.
Wat voor goeds kon daar vandaan
komen. Ik kan er mij wel wat bij
voorstellen. Toen ik klein was wer-

den wij in ons dorp ook als inwij-
kelingen bekeken, simpelweg 'om-
dat wij niet van het dorp waren'. Als
ik vandaag sommige reacties hoor
over niet-Europeanen, dan merk ik
dat die wij-zijhouding er nog steeds
inzit.

Ik moet ook denken aan het kerst-
verhaal dat basisschool-kinderen
opvoerden voor hun grootouders.
Een forse jongen uit het 5de leer-
jaar had de rol van herbergier ge-
kregen die Jozef en Maria kordaat
moest afwijzen.Hij had veel gerepe-
teerd zodat hij de tekst goed uit het
hoofd kende. Tijdens de voorstel-
ling klopte Jozef, zoals afgespro-
ken, aan bij de herberg. De deur
zwaaide open en de jongen vroeg
met luide stem: 'wat zoeken jullie?'
'We zoeken onderdak' antwoord-
de Jozef. 'Dan moet je ergens an-
ders naar toe, mijn herberg is vol-

zet' weerklonk het met overtuiging.
Maar Jozef drong aan: ' We komen
van ver, we hebben al overal ge-
probeerd, het wordt nacht en we
zijn doodmoe!' 'In mijn herberg is
geen plaats meer', zei de jongen
nors en hij wilde de deur dichttrek-
ken. Maar Jozef bleef smeken: 'mijn
vrouw kan elk ogenblik een kind-
je krijgen. Heb je echt geen plek-
je waar we wat kunnen rusten?' De
jongen die voor herbergier speel-
de, keek heel even in de richting
van Maria. Bij het zien van haar
smekende blik raakte hij zijn kluts
kwijt - en zijn tekst. Het werd stil
in de zaal en de souffleur fluister-
de hem toe: 'het is onmogelijk, ga
door!'. Als een robot herhaalde onze
jonge herbergier deze zin. Vervol-
gens moest hij de deur dichtslaan
en onmiddellijk naar binnen gaan.
Maar hij bleef Jozef en Maria na-
kijken terwijl die moedeloos weg-

gingen. En ineens riep hij verward:
'nee, nee, kom terug, niet weggaan!
Jullie mogen mijn slaapkamer heb-
ben!' En terwijl hij dat zei, viel alle
spanning van hem af en kwam er
eenglimlachopzijngezicht..."

Goede mensen, je begrijpt: het
wordt pas echt Kerstmis als we opzij
zetten wat anderen zeggen en ons
hart openzetten voor mensen die al-
leen zijn, voor mensen die nieuw
zijn in onze straat, in ons dorp,
voor mensen met nieuwe ideeën,
voor mensen die het niet breed heb-
ben, voor mensen die niet zo graag
gezienzijn...

Ik wens jullie een nieuw jaar vol tal-
rijkehartelijkekerstmomenten!

(GhislainDesmet)

Van harte Kerstmis... een jaar lang!

Maandag 24 december verzorgt de
vrije basisschool Sint-Maarten om
17 uur een kerstviering, door en
voor kinderen, in de parochie-
kerk “Sint-Martinus” te Sijsele.
Alle leerlingen van het eerste tot en
met het zesde leerjaar worden bij
deze viering betrokken. De jongste
leerlingen beelden uit. Leerlingen
uit vierde tot zesde leerjaar vormen
een gelegenheidskoor. Het jonge-
renkoor van de parochie sluit aan.
Het kerstverhaal wordt zo in woord
en beeld gebracht in een aangename
gezinsviering. Wij houden ons be-
wust bij het verhaal van het kerst-
gebeuren zelf, weliswaar in een
fris kleedje en met een positieve
boodschap. Van harte welkom op
deze kerstviering van de vrije basis-
school“Sint-Maarten”.

Leerkrachtenteam en directie vrije
basisschool “Sint-Maarten”, Ste-
faanKerckhof -directeur

FEDERATIE DAMME
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Zaterdag 22 december
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 23 december
4e adventszondag C-jaar
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Maria Cocquyt
(sterfdag), echtgenoot Marinus
Koopman en overleden
kleindochters Marijke en Ann De
Groote, alsook voor René Snauwaert
en Cecile Coene en overleden familie,
alsook voor overleden echtgenoot en
familie (T)

Maandag 24 december
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Kinderkerstviering met de Vrije
basisschool Sint-Maarten,
opgeluisterd door het MéGà
Jeugdkoor

Dinsdag 25 december
Hoogfeest Kerstmis
00:00 Sijsele Sint-Martinus:
Kerstnachtviering, opgeluisterd
door het Sint-Martinuskoor, (nadien
Kerstdrink in De Kring)

09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Kerstdagviering, opgeluisterd door
het Sint-Martinuskoor, gezongen
mis ter ere van de Heilige Familie;
Jezus, Maria, Jozef

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Kerstdagviering, opgeluisterd door
het koor DaMoRi

Donderdag 27 december
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
13:30 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis bij het kerstfeest
Samana Sijsele
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis

Vrijdag 28 december
15:00 Gezongen mis in WZC De Stek

Zaterdag 29 december
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis, gedachtenismis voor
de overledenen sinds 1 oktober;
zuster Suzanne Maertens, Monique
Van Hullebusch, Carine De Vooght,
Rachel De Vos

18:00 Koorrepetitie Jeugd in De
Kring (einde 19.30 uur)
19:35 Koorrepetitie Plus in De Kring
(einde 20.30 uur)

Zondag 30 december
Feest Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis, gedachtenismis voor
de overledenen sinds 1 oktober; Flora
Fransoo, Erna Heyns, Germain De
Sutter, Luc Delanghe

WEEKAGENDA

MESSIAS HANDEL

Zin in iets nieuws bij Kvlv Dam-
me ?

We zijn heel blij dat vele Kvlv vrou-
wen aan onze oproep gehoor gaven

om de lidgelden voor 2019 te her-
nieuwen via overschrijving. Dank
je wel voor het vertrouwen in ons
team.Ondertussen werden ook de
nieuwe lidkaarten bezorgd samen
met ons jaarprogramma 2019. En
ja we zijn er opnieuw in geslaagd
om een gevarieerd programma aan
onze leden te kunnen aanbieden.
In onze afdeling zijn vrouwen in
verschillende levensfasen, met ver-
schillende interesses, met veel of
weinig tijd…dus houden wij hier
graag rekening mee.

Zo starten we met o.a een namid-
dag nostalgie, is er een avond met
de partners over Brugse dialecten,
in de zomer is er dan een duinen-
wandeling olv gids, hebben we de
4 nieuwste kookonderwerpen, een
thema over gezondheid, een cur-
sus haken en creatief bloemschik-
ken, een theatermonoloog en nog
andere.

Op die manier hebben we “iets”
te bieden voor een divers publiek
en willen we opnieuw onze schou-

ders zetten onder het verenigings-
leven voor vrouwen in Damme !
Er is zeker een thema bij die ook
jou aanspreekt. Heb je interesse om
meer te weten over onze werking of
over één of andere activiteit, je kan
contact opnemen met Mieke : 050
500620 of mieke.cocquyt@skynet.-
be.We staan open voor alle vrou-
wen en je kan deelnemen aan één
of meerdere bijeenkomsten, volle-
dig op je eigen ritme. Kom je niet
graag alleen, breng gerust iemand
mee.

KVLV- DAMME
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VRIENDEN VAN LOURDES

Vanaf heden zijn er terug kaarten
voor de vrienden van Lourdes te
bekomen, ze kosten 5 euro.
Je kan er een reisbeurs naar Lourdes
mee winnen van 500 euro. De trek-
king is voorzien in februari.
Kaarten zijn te bekomen bij Lieve
Verniest.

3FEDERATIE DAMME

DaMoRi zingt op kerstdag

Na heel wat gelukwensen met onze
Sint-Cecilia uitvoering in de kerk
van Moerkerke op 22 november ll,
zijn we momenteel opnieuw een
mooie misviering aan het voorbe-
reiden voor het feest van Kerstmis.

Is er een mooiere traditie dan met je
gezin, familie of vrienden de Kerst-
mis bij te wonen? Ongetwijfeld laat
dit niemand onberoerd en zal je ge-
nieten van heel wat mooie kerstlie-
deren en wie weet krijg je er een
warm gevoel bij….

Hierbij wordt je uitgenodigd op
dinsdag 25 december as om 10u30
in de kerk van Moerkerke. Priester
Pradip zal er ongetwijfeld weer een
stemmige viering van maken.

DAMORI ZINGT

Kvlv St.Rita & Damme : gezel-
ligheid troef !

Onze beide besturen vulden dit jaar
het traditioneel kerstfeest een beetje
anders in dan gewoonlijk.

Het werd een toneel namiddag sa-
men met de partners en dit op een
zondag; zo hadden we een gezelli-
ge namiddag “samen uit”. Al vroeg
kwamen de mensen samen in het

Broederklooster te Vivenkapelle om
zeker een goed plaatsje te hebben.
De lange tafels, mooi aangekleed
met kerstversiering, werden al-
gauw ingenomen en de sfeer zat
goed.

Een hartelijk welkom woordje en
een mooie bezinning met een
duidelijke kerstboodschap was het
startsein van deze namiddag.

Onze toneel gasten kwamen uit het
Kortrijkse en op korte tijd stonden
ze klaar op het podium en namen
ons mee op hun reis naar Lourdes.
De twee vrienden hadden nl het lot-
je gewonnen van de Lourdesreizen
in hun dorp. Hun treinervaring,
de vele geschreven wensen die ze
moesten overmaken aan O.L.Vrouw
in de grot, hun eigen intieme wen-
sen en hun beste Frans om iets te be-
stellen in een plaatselijk restaurant
werd bovengehaald zodat het dui-
delijk een uitstap werd vol verras-
singen.

Overal waar je keek in de zaal zag je
mensen bevestigend knikken, har-
telijk lachen, in hun ogen wrijven
maar vooral genieten van deze amu-
sante vertoning (zie foto’s). Na een
welverdiend applaus werd de koffie-
tafel opgediend. Er werd vooral har-
telijk getafeld en onze bestuursle-
den hoorden en zagen dat deze na-
middag een succes was en vooral
werd gewaardeerd.

Elke dame kreeg een mooie, blijven-
de kerstattentie en zo keerden we al-
len voldaan huiswaarts met de ge-

dachte : ’t was fijn een namiddag sa-
men te zijn !

We wensen al onze leden en
hun families: mooie hartver-
warmende feestdagen en dat

het kerstgebeuren jullie vrede
en vriendschap mag brengen
om het nieuwe jaar gezegend
in te zetten.

KERSTFEEST

Gedoopt aan de bron van leven
In 2018 werden 94 kinderen gedoopt aan de bronnen van leven in Moerkerke (54) en Sijsele (40). 1 op 3 woont buiten onze parochiefederatie.
Vanaf januari 2019 bieden we nieuwe doopkruikjes aan die gemaakt worden in het atelier van de Arkgemeenschap in de Vissersstraat.

Moerkerke 16 december: Amélie Gussé, dochter van Valerie Coucke en Thomas Gussé uit Maldegem Nieuw doopkruikje en doopkaars vanaf januari 2019
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Etenroertdeplaneet
Vrijwilligers organiseren acties ten
voordele van Rikolto (Vredeseilan-
den)

Tijdens het weekend van 11, 12 en
13 januari zijn er ook in Brugge tal
van acties voor Rikolto - dat is de
nieuwe naam van Vredeseilanden.
Met de slogan “eten roert de pla-
neet” brengen ze de boodschap dat
ons eten niet alleen de oorzaak is
van heel wat grote problemen in de
wereld, maar vooral ook de oplos-
sing.

“Wat en hoe we eten bepaalt
echt heel veel”, vertelt Dries Ael-
ter voor Rikolto (Vredeseilanden).

“De impact van ons voedselsys-
teem op onze gezondheid, het kli-
maat en de economie is gigantisch.
Boeren die niet meer van hun
stiel kunnen leven, voedselschaars-
te en prijsschommelingen, ontbos-
sing en waterschaarste… Het heeft
allemaal temakenmetwat er op ons
bordligt.”

Een betere wereld begint bij
ons eten

Kan het anders? “Ja,” zegt Dries,
“als boeren werk maken van duur-
zame productie, als supermarkten
mee zorgen voor eerlijker handel,
als consumenten goede intenties
ook in de winkel waarmaken, als
scholen gezonde en duurzame voe-
ding in de klas en in de refter
brengen… Op al die terreinen werkt
Rikolto aan concrete oplossingen
met boeren, bedrijfsleiders, weten-
schappers en politici over de hele
wereld–ookinBelgië.”

Nieuw: houten lepel

Naast sleutelhangers en balpennen,
kan je bij de vrijwilligers van Ri-
kolto voor het eerst een houten le-
pel kopen. “Die komt elke dag van
pas in de keuken en herinnert je er-
aandat jemeedeplaneet roert”, zegt
Dries. “We zijn allemaal deel van de
oplossing, want een betere wereld
begintbijonseten.”

Ook aan de parochiekerken van de
federatie Sint-Kruis vind je de vrij-
willigers van Rikolto (Vredeseilan-
den).
Zaterdag 12 januari 2019 – 18u: Pa-
rochie St.-Thomas Van Kantelberg
Male
Zondag 13 januari 2019 – 10u30:
Parochie H. Kruisverheffing Sint-
Kruis
Indien je er niet kan geraken, kan je
hen ook steunen via hun actiepagi-
na op http://acties.rikolto.be/brug-
ge

Vredeseilanden is nu Rikolto

Voor veel mensen zal het wellicht
nog wennen zijn aan de nieuwe
naam van Vredeseilanden: Rikolto.
"Rikolto betekent ‘oogst’ in het Es-
peranto", zegt Dries. "Het zegt be-
ter wat de organisatie doet: boeren
ondersteunen om betere oogsten te
hebben en nieuwe ideeën oogsten
om via ons voedsel de grote uitda-
gingen van vandaag aan te pakken."

De naamsverandering kwam er ook

omdat Rikolto evolueerde van een
Belgische naar een internationale
organisatie, die ook echt bestuurd
wordt door mensen van over de
hele wereld. “Rikolto is wereldwijd
beter uit te spreken dan Vredesei-
landen”

Meer info: Dries Aelter –
0491/371457 – dries.aelter@rikol-
to.org

Eten roert de planeet

In het weekend van 15-16 december,
derde adventszondag, hielden we
na de weekendvieringen in Sijsele
en Moerkerke de actie Soep op de
stoep, 'Samen tegen armoede'. En-
kele vrijwilligers maakten soep en
zorgden dat die warm kon gedron-
ken worden. Er werden bekers soep
geschonken en emmertjes soep ver-
kocht. De geur en de gezelligheid
warenleukmeegenomen.

In Sijsele bracht het 368 euro op, in
Moerkerke 212,43 euro. Dus samen
goedvoor580,43euro.

Grote dank om de inzet van de vrij-
willigers en dank aan allen die op
deze manier de projecten van Wel-
zijnszorg financieel hebben ge-
steund!

Opbrengst Soep op de stoep

FEDERATIE DAMME
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Zaterdag 29 december
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis, gedachtenismis voor
de overledenen sinds 1 oktober;
zuster Suzanne Maertens, Monique
Van Hullebusch, Carine De Vooght,
Rachel De Vos

Zondag 30 december
Feest Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis, gedachtenismis voor
de overledenen sinds 1 oktober; Flora
Fransoo, Erna Heyns, Germain De
Sutter, Luc Delanghe

Dinsdag 1 januari
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

Donderdag 3 januari
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis

Vrijdag 4 januari
15:00 Gezongen mis in WZC De Stek

Zaterdag 5 januari
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Henri Verniest,
Gabrielle Claeys en overleden familie

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder
(einde 19.30 uur)
19:35 Samenzang Plus Zangzolder
(einde 20.30 uur)

Zondag 6 januari
Hoogfeest Openbaring van de Heer
collecte Afrikaanse Kerken
08:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Vormselcatechese groep Moerkerke

09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis, viering opgeluisterd
door het Sint-Martinuskoor
10:30 Nieuwjaarsreceptie in De Kring

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis, viering met
vormselkandidaten, gezongen mis
voor Monique De Leyn en Guido
Cocquyt, Aimé Cocquyt, echtgenoot
van Esther Snauwaert en familie

WEEKAGENDA

tekst van Jannet Delver

Als Christenen proberen wij gemeenschap te vormen in Jezus'naam.
Zijn verhaal vinden wij zo de moeite waard voor vandaag
dat het onze leidraad wil zijn om broer en zus te worden van elke mens,
tochtgenoten en bondgenoten op de levensweg...
In zijn Naam staan en leven wij midden in deze samenleving.
Over alle verscheidenheid heen willen we verbonden op weg gaan.

Drie houdingen willen wij ons eigen maken:
eenvoud, kwetsbaarheid en verbondenheid.
Ze staan wat in tegenstelling met houdingen
die onze maatschappij vandaag zo belangrijk acht:
bezit, presteren, alles alleen moeten kunnen, perfectionisme,...
Tegelijkertijd voelen wij dat mensen vandaag op zoek zijn
naar meer eenvoud, naar zorg voor wat kwetsbaar is, naar
verbondenheid...

Samen willen we daar ons geluk in vinden:
- in liefde die ons leert eenvoudig en "arm" te zijn
- in liefde die ons elkaars kwetsbaarheid doet delen
- in liefde die ons aan elkaar toevertrouwt
Zo mogen we elkaar ontmoeten, ons betrokken weten op elkaar,
dit in een wereld waar onverschilligheid lijkt te overheersen.

Je bent welkom, met je eigen verhaal,
hoe verschillend en verscheiden het ook is.
Juist doorheen de verschillen wil onze verbondenheid een vangnet zijn
waarin wie valt en dreigt vergeten te worden, gedragen wordt.

We wensen jullie vrede en alle goeds ...

Bezinningstekst op kerstfeest van KVLV Sint-Rita en Damme
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