
Goed nieuws voor onze federatie
Damme!

Op 20 december 2018 heeft onze bis-
schop Lode Aerts een parochieassis-
tent benoemd voor onze federatie
met een voltijdse opdracht in de li-
turgie, pastoraal en administratie.

Hilde Pauwaert, 48 jaar, uit Sint-
Jozef Brugge, komt vanaf januari
meewerken met de federale stuur-
groepenpastoorPradip.

We heten Hilde alvast een warm
welkom.

Later delen we de datum mee van de
aanstellingsviering.

Nieuwe parochieassistent
in onze federatie

Een opsomming
van enkele data uit 2018:

03/02 Uitvaart van Suzanne Cherlet
inSijsele

21/02 Pastoor Pradip neemt zijn in-
trek in de pastorie in de Vissers-
straat inMoerkerke

08/03 Start herstelwerkzaamheden
orgelSint-Rita

12/03 Start werkzaamheden nieuw
geluid en projectie in Sijsele en
Moerkerke

18/04 Bedankingsavond vrijwilli-
gersfederatie inSint-Rita

27/06 Diaken André Maeghe heeft
eervol ontslag bekomen, pensioen
(met ingang van 1 september 2018)

06/07 Het orgel in Sint-Rita is her-
steldenterugbespeelbaar

07/10 Afscheidsviering diaken An-
dréinMoerkerke

20/10 Uitvaart van Luc Delanghe in
Damme

08/11 Benoeming Lieven Soetaert
als nieuwe deken van het decanaat
Brugge

09/11 Afwerking vernieuwde devo-
tiekapelSint-Rita

22/11 Oplevering restauratiewer-
kenbuitenkantkerkMoerkerke

20/12 Benoeming van Hilde
Pauwaert als voltijdse parochieas-
sistentevooronzefederatie

Enkele cijfers uit 2018:

94dopen(20meerdanin2017)
84eerstecommunicanten
81vormelingen
16huwelijken
60uitvaarten (6minder
837kerkgangers
tijdensdekerstvieringen
500procentmeermisdienaars
danin2017 (van0naar5)
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Donderdag 20 december was er ons
OKRA Kerstfeest, we waren met 115
leden voor een, alhoewel we het zelf
zeggen, een schitterend feest. Het
feest werd opgeluisterd door "Ge-
bak", hij bracht ons Nederlandsta-
lige luisterliedjes met inhoud, en
mooie bindteksten. Hier de bezin-
ningsteksten:

Het spreekwoord zegt, bezint eer ge
begint, wel we gaan ons Kerstfeest
beginnen met een korte bezinning.
Volgende week is het Kerstmis en
liggen er pakjes onder de kerst-
boom, een week later nieuwjaar en
weer van dat, weer pakjes en gaan
we mekaar het allerbeste toewen-
sen voor het nieuwe jaar, geluk, ge-
zondheid, vriendschap en liefde en
nog veel meer. Wij van OKRA heb-
ben ook onze wensen voor jullie al-
len.Wehopen vanharte datwe deze
wensenwaarkunnenmaken.

Wewensenjullie:
Sterke schouders om onze zorgen
diewe hebben en de pijn diewe voe-
lentekunnendragen.

Goede oren omde stemvan ons hart
te horen en om de noden en de ver-
zuchtingen van onze medemens te
herkennen.

Onvermoeibare voeten om je eigen
levensweg waardig te bewandelen
en om de medemens die je verwacht
eenbezoekjetebrengen.

Stralende ogen om het mooie in de
medemensnaast jetezien.

Open handen om wat de mensen je
in vertrouwen geven, aan te nemen
en om je eigen overvloed te delen
met iemand die het moeilijk heeft.

Een glimlach voor je medemens
om, wie stil langs de kant zit of zit
waar de klappen vallen, aan te spre-
ken met een bemoedigend woordje.

Een kloppend hart, een groot hart,
voorwieerevenwilschuilen.

"Eensiseenkindgeboren
Eenvoudigineenstal
Datkindkwamvredebrengen
Voormensenoveral

End’engelenzongenvrolijk
Eenwonderisgeschied
Godskindkwamopeenwereld
Volzorgenenverdriet

DatkleineKoningskindje
Vroegomeenmooigeschenk
Dat ik niet voor mezelf moet leven
Maarookeens
aaneenanderedenk"

Dit is een mooi gedicht passend
voor deze kerstperiode, we hopen
dat dit een mooie afsluiter is van dit
jaar en plaats moge maken voor een
fris en nieuw begin van het nieuwe
jaar. We wensen dat je de vrede en
de vreugde die jemet kerstmis voelt,
het hele volgend jaar mag beleven.

Met het volgende in ons achter-
hoofd kan het nieuwe jaar niet meer
stuk
-geloofmaaktallesmogelijk
-hoopmaaktdatalleswerkt
- en liefde maakt alles mooi en leef-
baar

We wensen jullie vrede, geloof,
hoop en liefde, vandaag, morgen en
altijd.
We wensen jullie een Zalige Kerst -
een voorspoedig en gezond nieuwe
jaar!!!

OKRA SIJSELE

Kerstfeest

FEDERATIE DAMME
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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
1 vacature is binnen de kerkraad
van de kerkfabriek Sint-Jacob-de-
Meerdere te Hoeke (gemeente Dam-
me).

Enkel de personen die beantwoor-
den aan de hierna volgende voor-
waarden, 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 31 januari 2019 inge-
diend zijn bij: Kerkfabriek Sint-Ja-
cob-de-Meerdere Hoeke, ter attentie
van Jan Michiels, 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 31 januari 2019 zullen de naam,
voornaam en volledig adres van de
kandidaten bekendgemaakt worden
door uithanging in het berichten-
kastje aan de parochiekerk van de
parochie Sint-Jacob-de-Meerdere te
Hoeke.

Opgemaakt op 27 december 2019 te
Sijsele,

Jan Michiels, door de bisschop aan-
gestelde verantwoordelijke van de
parochie Sint-Jacob-de-Meerdere te
Hoeke (gemeente Damme).

Vacature kerkraad Hoeke

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

Dinsdag 8 januari
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor overleden zuster
en familie, M.D.W.

Woensdag 9 januari
19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in
de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 10 januari
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis

Vrijdag 11 januari
19:00 Weekend met vormelingen in
de Karmel (einde zondag 13 januari
om 15 uur)

Zaterdag 12 januari
15:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Alexander Tack, zoon van Mieke
Meire en Pieter Tack uit Sijsele

17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Gerard Sneppe
en overleden echtgenote Simonne
Martens

Zondag 13 januari
Feest Doop van de Heer

09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis, fundatiemis voor
overleden ouders (L.T. – C. Bl.)

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Herman Van de
Sompele, zoon Marc en overleden
familie, alsook voor Mieke Wanneyn,
echtgenote van Geert Van de
Sompele, zoontje Tom en overleden
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
1 vacature is binnen de kerkraad
van de kerkfabriek Sint-Rita in Den
Hoorn (gemeente Damme).

Enkel de personen die beantwoor-
den aan de hierna volgende voor-
waarden, 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-Rita in
Den Hoorn betreft het de gemeente
Damme).

Uitsluitend schriftelijke kandida-
turen komen in aanmerking. Zij
moeten vóór 31 januari 2019 in-
gediend zijn bij: Kerkfabriek Sint-
Rita te Den Hoorn (gemeente Dam-
me) ter 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 2019 zullen de naam,
voornaam en volledig adres van de
kandidaten bekendgemaakt worden
door uithanging in het berichten-
kastje aan de parochiekerk van de
parochie Sint-Rita in Den Hoorn.

Opgemaakt op 27 december 2019 te
Moerkerke,

Pastoor Pradip Smagge, door de bis-
schop aangestelde verantwoordelij-
ke van de parochie Sint-Rita in Den
Hoorn (gemeente Damme).

Vacature kerkraad Den Hoorn

Rachel De Vos, 86j, (°18 juni 1932 +
24 november 2018), weduwe van
Roger Bonte uit het WZC De Stek,
voorheen Veldstraat in Sijsele.
Uitvaart op 29 november om 11 uur
in de kerk van Sijsele.

René Borrey, 95j, (°6 juni 1923
+ 25 november 2018), weduwnaar
van Marguerite Gilman uit het
WZC De Stek, voorheen Vissers-
straat in Moerkerke. Uitvaart op 1
december om 11 uur in de kerk van
Moerkerke.

Georges Cherlet, 90j, (°8 mei 1928
+ 28 november 2018), echtgenoot
van Ester Vanlanduyt uit de Eibeys-
traat in Moerkerke. Uitvaart op don-
derdag 6 december om 10.30 uur in
de kerk van Moerkerke.

Risette Welvaert, 85j, (°15 juli
1933 + 1 december 2018), weduwe van
Frans Gevens uit het WZC De Stek,
voorheen Kloosterstraat-Markt in
Sijsele. Uitvaart op zaterdag 8 de-
cember om 11 uur in de kerk van Sij-
sele.

Lucrece Van Hullebusch, 90j,
(°10 april 1928 + 5 december 2018),
echtgenote van Albert Dhaenens
uit het WZC Tilia in Maldegem,
voorheen Veldhoekstraat in Sijsele.
Uitvaart op woensdag 12 december
om 10.30 uur in de kerk van Sijsele.

Clara Maenhout, 93j, (°30 augus-
tus 1925 + 15 december 2018), wedu-
we van Jerôme Dhoore uit het La-
vendelhof van de Refuge in Gent,
voorheen Boomgaard in Moerker-
ke. Uitvaart op vrijdag 21 decem-
ber om 11 uur in de kerk van Den
Hoorn.

Kerkelijke uitvaarten
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Bio
Priester Lieven Soetaert werd gebo-
ren op 29 juni 1960 in Roeselare.
Na zijn humaniora aan het kleinse-
minarie in Roeselare ging hij naar
het grootseminarie in Brugge om er
de priesteropleiding te volgen. Na-
dien was hij één jaar aalmoezenier
in het leger in Aken. Daarna gaf
hij tien jaar les in twee secundai-
re scholen in Ieper. Vervolgens was
hij vijf jaar godsdienstinspecteur
van het basisonderwijs. Een benoe-
ming als pastoor van Knokke-Heist
volgde de komende acht jaar, waar-
na hij negen jaar pastoor van Blan-
kenberge-Zuienkerke en deken van
hetdecanaatBlankenbergewas.

Enkele weken voor de aanstelling
van Lieven Soetaert tot deken van
het dekenaat Brugge en pastoor van
de pastorale eenheid Sint-Donatia-
nus stellen we hem in ons weekblad
graag voor. Een kennismaking aan
de hand van een interview met een
priester die straks de stap van Blan-
kenbergenaarBruggezet.

“Ik ben een schakel in de ketting,
Heer. Waar Gij me zendt, zal ik
het goede doen.” Deze woorden van
John Henry Newman liggen me

nauw aan het hart. Een schakel zijn
is enorm bevestigend. Je doet er toe.
Ik voel me gezonden om de Blijde
Boodschap uit te dragen. Deze is me
gegeven, ik heb ze niet uitgevon-
den. Tegelijkertijd is het ook heel
relativerend om slechts een schakel
te zijn. Ik besef dat ik maar een deel-
tje van het geheel ben, ook als pas-
toor-deken. Het is niet mijn Kerk.
Datroeptoptotbescheidenheid.

Dekolibrieendearend
Een Brugse priester vertelde me in
dat verband een fascinerend ver-
haal over de kolibrie en de arend:
“Er was eens een felle bosbrand.
De vlammen sloegen om zich heen
en verteerden alle dorpen in de
omgeving. De mensen en alle die-
ren die dat maar konden, vlucht-
ten weg. Verschrikt door de vlam-
menzee stonden ze allen te trillen,
weer anderen waren moedeloos en
verslagen. Terwijl het vuur verder
bleef oprukken, was er een koli-
brie die in de rivier dook en een
druppeltje water nam en met alle
macht boven de vlammen uitvloog
en het druppeltje liet vallen. Ver-
volgens deed hij dat opnieuw. De
dieren keken verbaasd naar de ko-
librie. Onvermoeibaar was de koli-

brie terwijl alle dieren en ook de
mensen verschrikt toekeken. Toen
de kolibrie nog eens voorbij vloog
om opnieuw een druppeltje water
te halen, vroeg de arend: ‘Hey Koli-
brie, wat denk je dat je aan het doen
bent? Denk je dat je de brand kan
blussen?’ De kolibrie antwoord-
de: ‘Nee, maar ik doe wat ik kan,
binnen mijn mogelijkheden’.” Het
antwoord van de kolibrie getuigt
van een grote wijsheid. Beide aspec-
ten zijn belangrijk: enerzijds doen
wat je kan en anderzijds rekening
houdenmetjemogelijkheden.

Nietwat,maarhoe
Veel belangrijker dan wat we alle-
maal doen, is de wijze waarop we
handelen. Is er een samen gedragen
verantwoordelijkheid bij de initia-
tieven die we nemen? Zien we el-
kaars talenten? Mogen verschillen
er zijn? Hoe spreken we over en met
elkaar? Kunnen we kritiek geven
op een positieve manier, zonder de
persoon af te breken? Hoe verwel-
komen we elkaar? Hebben we aan-
dacht als we elkaar ontmoeten? Res-
pectvol omgaan en open communi-
ceren met elkaar beschouw ik als
een dagelijkse opdracht. Het is je-
zelf durven in vraag stellen, vanuit
het bewustzijn van de Bron, de le-
vendeHeerJezus.

Inkwetsbaarheidligtkracht
Hiernaar verwijst Paus Franciscus
ook in zijn encycliek 'De vreug-
de van het evangelie': “Wij allen,
christenen, klein maar dapper in de
liefde van God, zijn geroepen – zo-
als de heilige Franciscus van As-
sisi – om zorg te dragen voor de
kwetsbaarheid van de mensen en
de wereld waarin we leven.” Wij
zijn geen supermensen. We zijn
ookkwetsbaar. Denkenwemaar aan
het verhaal van Zacheüs, de tolle-
naar die zich verstopte in de vijgen-
boom. Maar Jezus zag hem met de
ogen van zijn hart. Hij erkende zijn
kwetsbaarheid. Aangemoedigd door

Jezus, klom Zacheüs naar beneden,
uit zichzelf. Door onze eigen zwak-
heid te erkennen, zijn we ook in
staat omdekwetsbaarheid vanande-
ren te erkennen. Zo kunnen we el-
kaar tot steun zijn. Let wel, we mo-
gen onszelf niet vergeten in het toe-
gaan naar de ander. In onze tradi-
tie zijn we niet geheel terecht meer
voetwassers geworden dan mensen
die zich de voeten laten wassen. Ge-
ven en ontvangen dienen in even-
wichttezijn.

Eenlegestudiezaal
Op maatschappelijk vlak is de Kerk
een medespeler geworden. Haar po-
sitie is duidelijk veranderd. Dit
moeten we durven aanvaarden. We
zijn een bescheiden, maar belang-
rijke medespeler geworden. Zonder
naïef te zijn, mogen we fier zijn
op ons christen zijn en onze stem
laten horen. Door als christen au-
thentiek te zijn, zijn we als een
magneet. Dit doet me denken aan
een oude priester-leraar. Elke dag
begroette hij de leerlingen harte-
lijk, hij had een vriendelijk en op-
bouwend woord voor elk van hen.
Hij overleed tijdens de examenpe-
riode. De 800 jongeren kregen de
keuze om te studeren of zijn uit-
vaart bij te wonen. De studiezaal
was helemaal leeg. Deze man had
door zijn warme, authentieke aan-
wezigheid een prachtig getuigenis
afgelegd van de menslievendheid
vanGod.Datwerktaanstekelijk.

Vissenvraagtvertrouwen
Ik houd ervan om de stilte op te
zoeken in trappistenabdijen als Ro-
chefort en Orval. Dat biedt wat te-
genwicht aan alle vergaderingen en
materiële zorgen. Ook lees ik graag,
zo las ik onlangs het geestelijk testa-
ment van dom André Louf. De boe-
ken van Henri Nouwen, met onder
meer het prachtige boek Eindelijk
thuis, geïnspireerd op Rembrandts
schilderij 'De terugkeer van de ver-
loren zoon', kunnen me eveneens

bekoren, net als een goede roman.
Verder houd ik van kamperen en
vissen. Vissen vraagt heel veel ge-
duld en confronteert me soms met
mijn onkunde. Het heeft ook iets
spiritueels: het feit dat er iets of ie-
mand 'toehapt', ligt niet in mijn
hand. Het vraagt overgave. Ook al
is er veel onzekerheid en zijn er
crisissen, ik mag rotsvast vertrou-
wenophet besef datGodmij draagt.
Ik hoef Hem niet te dragen. Dat
schenkt me rust en vertrouwen in
detoekomst.

Eenwens
In de stad Brugge, met z'n gezel-
lige drukte en z'n rijke geschiede-
nis, wacht me een nieuwe uitda-
ging. Gelukkig ben ik er niet de eer-
ste pastoor of deken en hopelijk zal
ik er ook niet de laatste zijn! Ik wens
dat we mogen samenwerken en el-
kaar ontmoeten in een open en har-
telijke sfeer. Dat we elkaar waarde-
ren, stimuleren en bemoedigen om
op een positieve manier christen te
zijn. We hoeven ons niet met elkaar
te vergelijken. Iedereen is uniek en
doet de dingen op zijn of haar eigen
manier. Ik hoop mensen te kun-
nen inspireren en bemoedigen in
deze boodschap: ja, het is nog de moei-
tewaardomvandaagchristentezijn!

IngeNeyens

***

Bisschop Lode Aerts zal priester Lie-
ven Soetaert aanstellen tot deken
van het decanaat Brugge en tot pas-
toor van de pastorale eenheid Sint-
Donatianus op zondag 3 febru-
ari om 15 uur in de Sint-Sal-
vatorskathedraal. Van harte wel-
kom om mee te vieren en te bidden!

KENNISMAKING MET DEKEN LIEVEN SOETAERT

Slechts een schakel en toch een schakel

FEDERATIE DAMME
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Zaterdag 12 januari
15:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop
van Alexander Tack, zoon van Mieke
Meire en Pieter Tack uit Sijsele

17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Gerard Sneppe
en overleden echtgenote Simonne
Martens

Zondag 13 januari
Feest Doop van de Heer

09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis, fundatiemis voor
overleden ouders (L.T.–C. Bl.)

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Herman Van

de Sompele, zoon Marc en overleden
familie, alsook voor Mieke Wanneyn,
echtgenote van Geert Van de
Sompele, zoontje Tom en overleden
familie

Woensdag 16 januari
19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in
de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 17 januari
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis

Vrijdag 18 januari
15:00 Gezongen mis in WZC De Stek

Zaterdag 19 januari
11:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Louise Van Landschoot,
dochter van Ilse Lemahieu en Gianni
Van Landschoot uit Veldegem

17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor de weldoeners
van de parochie

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder
(einde 19.30 uur)
19:35 Samenzang Plus Zangzolder
(einde 20.30 uur)

Zondag 20 januari
Tweede zondag door het jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis, fundatiemis voor
overleden familie (A.M.)

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Marcel Watelle
en Maria Storme, alsook voor een
bijzondere intentie (T)

14:00 Sijsele Sint-Martinus: Eerste
communietocht groep Sijsele
(doorlopend tot 17 uur)

WEEKAGENDA

Startcatechese vormselgroep Moerkerke
Op zondag 6 januari kwamen de vormelingen samen om elkaar, de catechese en de kerk te leren kennen. Enkele ouders hielpen mee begeleiden. Tijdens de
aanvraagviering brachten de vormelingen hun schoen vooraan waarmee ze duidelijk maakten een nieuwe stap te zetten in het geloofsverhaal. We wensen hen,
hun gezinnen en de catechisten een geestige tocht toe!
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Gelukkigejeugd

Als pas aangestelde parochieassis-
tente in de federatie Damme zou
ik mij graag even willen voorstel-
len. Ik ben Hilde Pauwaert, gebo-

Mijn gezin

ren in Knokke op 8 november 1970
als achtste en jongste kind in een
kroostrijk gezin. Een warm, gelo-
vig nest aan de zee gaven mij een ge-
lukkige jeugd!. Zingen in een koor
en dansen behoorden tot mijn hob-

by’s. Jammer genoeg is mijn mama
gestorventoenik17jaarwas.

Lesgeven

Na mijn humaniora heb ik geko-
zen voor de studie regentaat wis-
kunde, fysica en godsdienst. Ik heb
daarna een aantal jaren lesgegeven
in Knokke in het St.-Bernardusin-
stituut, maar na de komst van de
tweeling in 1999 werd ik fulltime
huisvrouw. Drie kindjes in nog
geen twee jaar tijd was een boeiende
uitdaging en in de volgende jaren
werd de keuze voor een groot gezin
eenfeit.

Kinderengrootenklein

Als alleenstaande mama met 6 kin-
deren tussen 5 jaar en 22 jaar is
veerkracht een must. Mijn even-
wicht terugvinden na de scheiding
was moeilijk. Het vraagt tijd om de
tegenslag te verwerken en te hero-
riënteren. Kinderen groot en klein
blijven een grote plaats in mijn hart
innemen en van daaruit kwam ook
de keuze om aan de studie vroed-
kunde te beginnen. Ik heb het eer-
ste jaar met succes gevolgd maar in
de stagewerdmeduidelijkdathet in
relatie gaan met mensen toch mijn
voorkeur had boven het puur me-
dische.

Eennieuweuitdaging

In september zag ik de vacature
staan en heb ik na enig beraad en
in samenspraak met de kinderen
mij kandidaat gesteld. Vanuit mijn
eigen persoonlijk leven heb ik te
maken met loslaten, verenigen en
heropbouwen en de link met de
taak als parochieassistente in Dam-
me is wat gelijklopend. De organi-
satie rond de sacramenten doopsel,
eerste communie en vormsel vormt
samen met mijn vorming als paro-
chieassistente een belangrijke taak
die ik ga opnemen. Het wordt (net
als in zoveel huidige gezinnen) een
uitdaging om het evenwicht werk
en gezin te bewaren, maar ik voel
het als een persoonlijke verrijking
om nieuwe mensen te ontmoeten
enmeesamentewerken.

Destemvanmijnmama

Ik hoor in mijn hoofd de prach-
tige stem van mijn mama die het
lied zingt vanuit mijn kinderjaren:
“God is mijn herder die waakt over
mij, die mij geleidt naar de groenen-
deweiden.” Ikneemhetmeeopdeze
nieuweweg…

(Hilde Pauwaert, parochieassistente)

Contactgegevens:
0493435407
hilde@groeneweiden.be

Ik ben Hilde...

Beleven van een namiddag vol
nostalgie bij Kvlv Damme :

Onze leden en sympathisanten
worden hartelijk uitgenodigd op
onze start namiddag "vol nostal-
gie"!

Inderdaad woensdag 23 januari kij-
ken we terug naar heel wat mooie

momenten binnen onze afdeling.
Belevingen die we samen meemaak-
ten, zoveel vrouwen, allen met heel
diverse interesses en talenten die we
kenden in onze vereniging te Dam-
me.

Wie denkt er niet terug aan onze
mooie viering van 75 jaar Kvlv on-
der het stadhuis, met een heerlijk

feestmaal? Aan de viering van 90
jaar met een heel intense misvie-
ring en het afscheid van enkele be-
stuursleden en achteraf de uitge-
breide receptie? Maar tevens aan
heel wat mooie activiteiten over vele
jaren heen waarvan we goed be-
waardefoto’szullentonen.

Op deze namiddag staat nostalgie
(= herinneringen) wel op de voor-
grond maar jullie krijgen ruim-
schoots de tijd om wat bij te praten,
te verhalen en weerom een heerlijke
namiddag te beleven na deze nieuw-
jaarperiode.

Achteraf serveren we lekkere pan-
nenkoeken en dan is het evident dat
je hiertoe inschrijft tegen ten laatste
19 januari bij Mieke, 050 50 06 20 of
mieke.cocquyt@skynet.be. We zien
jullie komst met graagte tegemoet!

KVLV DAMME

Nostalgie

FEDERATIE DAMME

&leven
KERK



Cecilia Groosman, 94j, (°22 april 1924
+ 28 december 2018), weduwe van
Jozef Lantsoght uit het WZC
Engelendale in Brugge, voorheen
woonde ze in Brugge. Uitvaart op
zaterdag 5 januari 2019 om 11 uur in
de kerk van Oostkerke.

Nico Opdenakker, 79j, (°19 juni
1939 + 2 januari 2019), echtgenoot
van Mia Cleven uit de Stationsstraat
in Sijsele. Uitvaart op donderdag 10

januari om 10.30 uur in de kerk van
Sijsele.

Angèle Eelbode, 78j, (°20 maart
1940 + 3 januari 2019), weduwe van
André Corveleyn uit Aalter. Uit-
vaart op zaterdag 12 januari om 11
uur in de kerk van Damme.

Kerkelijke uitvaarten

Zaterdag 19 januari
11:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Doop van Louise Van Landschoot,
dochter van Ilse Lemahieu en Gianni
Van Landschoot uit Veldegem

17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor de weldoeners
van de parochie

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder
(einde 19.30 uur)
19:35 Samenzang Plus Zangzolder
(einde 20.30 uur)

Zondag 20 januari
Tweede zondag door het jaar C
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis, fundatiemis voor
overleden familie (A.M.)

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Marcel Watelle
en Maria Storme, alsook voor een
bijzondere intentie (T)

14:00 Sijsele Sint-Martinus: Eerste
communietocht groep Sijsele
(doorlopend tot 17 uur)

Dinsdag 22 januari
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis

Woensdag 23 januari
19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in
de weekkapel (einde 20 uur)
20:00 Sijsele: Parochieraad in De
Kring

Donderdag 24 januari
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor overleden zuster
(M.D.W.)
18:30 Den Hoorn Sint-Rita:
Gezongen mis
20:00 Vergadering Federale
Stuurgroep bij priester Pradip

Vrijdag 25 januari
15:00 Gezongen mis in WZC Huyze
Den Hoorn

Zaterdag 26 januari
17:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis voor Suzanne Cherlet,
alsook voor Marcel Danneels,
echtgenoot van Liesbeth Yperman,
alsook voor Roger Ardeel,
echtgenoot van Suzanne Van Hulle
en voor hun overleden ouders

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder
(einde 19.30 uur)
19:35 Samenzang Plus Zangzolder
(einde 20.30 uur)

Zondag 27 januari
Derde zondag door het jaar C
09:00 Sijsele Sint-Martinus:
Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:
Gezongen mis voor Gustaaf Sneppe

14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:
Eerste communietocht groep
Moerkerke (doorlopend tot 17 uur)

WEEKAGENDA

TWEEDEHANDSBEURS
Op zondag 17 februari van 8.30 uur
tot 12 uur gaat onze tweedehands-
beurs met tafelverkoop door in de
“Cultuurfabriek”.

Mensen die baby-uitzet / kinderkle-
ding / speelgoed of fietsjes willen
verkopen schrijven in door te mai-
len naar francine.bruynseraede@s-
kynet.be of tel 050 35 16 84 of 0485
15 38 25 vanaf 28 januari.

De deelnameprijs: leden 10 eu-
ro, niet-leden betalen 15 euro. Dit
wordt overgeschreven op rek. BE22
7381 1006 8447 van Gezinsbond Sij-
sele met vermelding van: naam/TH-
B/lidnummer. Let op: het verschul-
digde bedrag staat uiterlijk op 14 fe-
bruari op de rekening, anders ver-
valt uw inschrijving.

Gezinsbond

Vormelingen groep Sijsele op weekend in De Karmel
Met als thema 'Volg je hart want dat klopt'
konden deze vormelingen hun hartje ophalen
aan de vriendschap en de verbondenheid
tijdens een supergeslaagd startweekend.
Een weekend boorvol zang, dans, spel en bezinning.

Dank aan de vormelingen en de catechisten om hun hartelijkheid.
De goede toon is gezet voor een boeiende catecheseperiode.
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MéGàJeugdkoorsteunt

WarmsteWeek!

Het MéGà Jeugdkoor heeft de

warmste week gesteund door huis-

kamerconcertjes tegeven!

We hebben drie concertjes gegeven

metbarvoordetoeschouwers.

Sommigen hebben ook iets gebak-

ken om wat extra centjes in het

laatje te brengen. Er stond telkens

een spaarpot waar het publiek vrij-

willig iets inkondendoen.

We steunden op deze manier de

“muziekbank”. Dat is een project

van het Streekfonds WVL waarmee

we investeren in muziek als middel

om kansarme en/of kwetsbare kin-

deren en jongeren te ondersteunen.

Ze kopen bijvoorbeeld instrumen-

ten voor kinderen die dat niet kun-

nen kopen. We hebben 265,82 euro

opgehaald!

MÉGÀ JEUGDKOOR
Pasar Sijsele

Start – en toeristische info-avond

“TripnaarPortugal”

Vrijdag 8 februari om 20 uur in

Zaal De Kring, Vredesplein (naast

de kerk) in Sijsele de start van ons

nieuw werkjaar. Eerst klinken wij

op het nieuwe werkjaar en vervol-

genmet de film“TRIPnaar PORTU-

GAL”vandefam.E.Debackere.

Met de film brengen wij het reisver-

slag van een 5 weken durende rond-

reis in Noord- en Midden Portugal.

Er zijn de gekende steden zoals Por-

to en Lissabon maar ook minder be-

kende streken die zeker kunnen be-

koren.

Daarnaast willen wij ook de Spaan-

se regio “Extramadura” onder de

aandacht brengen, een prachtig na-

tuurgebied.

Inkom: leden van Pasar 4 euro per

peersoon, niet-leden 5 euro per per-

soon,kinderen–12jaargratis.

Info:A.Soenen050356908
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Gedoopt aan de bron van leven

Sijsele 12 januari: Alexander Tack, zoon van Mieke Meire en Pieter Tack uit Sijsele Moerkerke 19 januari: Louise Van Landschoot, dochter van Ilse Lemahieu en Gianni Van Landschoot uit

Veldegem

Nieuws van het Decanaat

Sinds 16 januari 2019 maakt de fede-

ratie Zeebrugge niet langer deel uit

van het decanaat Oostende-Blan-

kenberge, maar is het opgenomen

inhetdecanaatBrugge.

De parochies Onze-Lieve-Vrouw

bezoeking Lissewege, Sint-Dona-

tianus Zeebrugge en Sint-Leo-de-

Grote Zwankendamme, die deel uit-

maken van de federatie Zeebrugge,

behoren nu ook tot het decanaat

Brugge.
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Zaterdag 26 januari

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Suzanne Cherlet,

alsook voor Marcel Danneels,

echtgenoot van Liesbeth Yperman,

alsook voor Roger Ardeel,

echtgenoot van Suzanne Van Hulle

en voor hun overleden ouders,

gezongen mis opgeluisterd door het

koor Onder Maats uit Maldegem

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 27 januari

Derde zondag door het jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Gustaaf Sneppe

14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Eerste communietocht groep

Moerkerke (doorlopend tot 17 uur)

Dinsdag 29 januari

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

19:00 Vergadering

vormselcatechisten groep

Moerkerke bij Sofie

Woensdag 30 januari

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 31 januari

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

20:00 Vergadering CKB in de

pastorie

Vrijdag 1 februari

15:00 Gezongen mis in WZC De Stek

Zaterdag 2 februari

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Lichtmisviering met de ouders die

hun kindje lieten dopen tijdens het

voorbije jaar, viering opgeluisterd

door het MéGà Jeugdkoor

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 3 februari

Feest Opdracht van de Heer (Maria

Lichtmis)

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor de parochianen

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Lichtmisviering met de ouders die

hun kindje lieten dopen tijdens het

voorbije jaar, gezongen mis voor

Cyrille Van Parys en familie

15:00 Viering in de kathedraal:

aanstelling priester Lieven Soetaert

als deken van het dekenaat Brugge

en pastoor van de pastorale eenheid

Sint-Donatianus

WEEKAGENDA

Frederiek Van Pamel

Nog volop in de kerk van Moerkerke, met dank aan stad Damme.

Eerste communietocht

In het volgende nummer van KERK&leveneen uitgebreid verslag met heel wat foto's...
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Samana Moerkerke

Op dinsdag 12 februari hernemen

we de bijeenkomsten van Samana.

Een deskundige spreker verteld ons

hoe we sommige valpartijen kun-

nen vermijden. Hopende u allen

op deze belangrijke bijeenkomst te

mogen ontvangen, nog vele nieuw-

jaarsgroetjes vanwege het bestuur.

SAR (Damse

seniorenadviesraad)

Op vrijdag 26 april gaan we weer

op reis met de bus, senioren kun-

nen inschrijven bij de bestuursle-

den die ze kennen of bij de voor-

zitter Jeroom Costers door storting

van 55 euro voor deelname. Er zul-

len flyers te krijgen zijn op de kaar-

tingen en vergaderingen of na een

telefoontje, dus laat iets horen van

jullie.Welkom.

Krokuswandeling

Lapscheure

De Naturenblomme (vereniging

voor activiteiten rond erfgoed, na-

tuur en cultuur in Groot-Damme,

het Brugs Ommeland en het Mee-

tjesland) nodigt u uit op zondag 10

februari om 14 uur voor een Kro-

kuswandeling in Lapscheure. Een

wandeling in een gebied met een

rijke geschiedenis en mooie land-

schappen. We komen meer te weten

over het verzwolgen dorp, de Hol-

landstellungendeDodendraad.

Praktische info: Deelname is gratis

Afspraak aan de kerk, Lapscheure-

straat1te8340Lapscheure

Goede wandelschoenen zijn aange-

raden. Honden aan de leiband zijn

welkom.Afstand5km

Voor info: Steven Deman 0472 77

39 53 (na 18 uur) of Manuel de Wit-

te0486876951
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Terugkeer van het licht

Imbolc

In februari neemt de kracht van de

zon met de dag toe, maar zij is nog

niet sterk genoeg om de winterkou

te verdrijven. Het Keltische feest

Imbolc wil op 1 februari de lente ver-

welkomen, de vroege lente met de

geboorte van de eerste lammetjes en

het bloeien van de sneeuwklokjes.

Bij het zien van dit nieuwe leven

dachten de volkeren uit ver vervlo-

gen tijden niet alleen aan de plan-

Bronzen beeld bij de bron van de heilige Bridget in Kildare, Ierland

ning van de landbouw, maar ook

aan hun eigen spirituele velden

waarin nieuwe inzichten en ideeën

verbouwd werden. (Naar een tekst

uit het boek ‘Het Keltische Levens-

wiel’vanAndyBaggott)

BridgetvanKildare

Van oorsprong een maangodin en

dus aan het element water gekop-

peld, is de heilige Bridget o.a. be-

schermster van vroedvrouwen en

pasgeboren baby’s. Bridget werd

rond 453 geboren, de tijd waarin

Sint-Patrick en zijn gezellen het

christelijk geloof begonnen aan te

nemen. Bridget moest als kind de

koeien melken, en boter, kaas en

roommaken.

Het verhaal gaat dat zij als klein

meisje al vervuld was van de geest

van het evangelie. Zij kon het dan

ook niet laten om armen melk, bo-

ter, kaas en room mee te geven. Uit

angst dat men zou merken dat de

voorraden kleiner en kleiner wer-

den bad Bridget om hulp. Toen

ze de voorraden ging controleren

bleek er niets verdwenen te zijn.

Zij stichtte later een klooster, maar

bleef niet binnen de kloostermu-

ren. Zij begaf zich onder de men-

sen om een levend teken te zijn van

het evangelie. (Naar een tekst uit

het boek ‘Heiligen en tradities in

Vlaanderen, herfst en winter’ on-

derredactievanHansGeybels)

Bron

In Kildare in Ierland is er een bron

die haar naam draagt. Men heeft er

een mooi beeld geplaatst van deze

heilige die een fakkel in de lucht

steekt om aan te duiden dat het

woord van God als een licht de duis-

ternisverjaagt.

LukaBloom

De Ierse bard schreef in 2008 een

heel mooi lied dat past bij deze be-

zinning rond Lichtmis. Hieronder

geef ik een eigen vertaling van het

lied “Don’t be afraid of the light

that shines within you”. Je kan het

beluisteren via YouTube of ande-

re muziekstreamingdiensten. Echt

hetbeluisterenwaard…

In de koude winter komen we sa-

men om de genade van Bridget te

vinden. We dopen onze handen in

de bron. Waar vloeien onze rivieren

heen?Wiezalhetzeggen?

We verwarmen onze harten en ge-

zichten in de hitte van de branden-

de vlam. Iets van onze geesten blijft

nooithetzelfde.

Wees niet bang van het licht dat in

jouschijnt.

Zovelen leven in de schaduw, ter-

wijl er zoveel te geven is. Schitte-

rende dromen wachten om aan het

licht te komen. Wij wandelen naar

de bron bij het begin van de lente en

wanneer we onze weg vervolgen la-

tenweonslichtschijnen.

Wees niet bang van het licht dat in

jouschijnt.

Laathet licht joudewegwijzen.

Laathet licht joubeschermen.

ZegeningsgebedbijLichtmis

Dat jij leven brengt overal waar je

zal komen, zoals een rivier vanuit

debronlevengeeftaanhet land.

Dat er veel schoonheid op je weg

mag liggen en dat je daarbij telkens

deverwonderingbewaart.

Dat er genoeg licht is in jou om de

schaduwtoetelaten.

Dat jij op een dag zelf mag we-

ten en ervaren dat God jouw naam

heeft geschreven in de palm van

zijnhand.

PastoorPradipSmagge

(dit artikel verschijnt in alle edities

van KERK&leven van het decanaat

Brugge)

Lichtmis
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Zaterdag 2 februari

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Lichtmisviering met de ouders die

hun kindje lieten dopen tijdens het

voorbije jaar, viering opgeluisterd

door het MéGà Jeugdkoor

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 3 februari

Feest Opdracht van de Heer (Maria

Lichtmis)

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor de parochianen,

alsook uit dankbaarheid (D.D.C.)

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Lichtmisviering met de ouders die

hun kindje lieten dopen tijdens het

voorbije jaar, gezongen mis voor

Cyrille Van Parys en familie

15:00 Viering in de kathedraal:

aanstelling priester Lieven Soetaert

als deken van het dekenaat Brugge

en pastoor van de pastorale eenheid

Sint-Donatianus

Dinsdag 5 februari

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor overleden zuster

(M.D.W.)

Woensdag 6 februari

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 7 februari

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Zaterdag 9 februari

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor voor Denis

Goossens, echtgenoot van Elisabeth

Timmerman en overleden familie,

alsook voor Roger Vanpoucke,

echtgenoot van Gerarda Pieters en

overleden familie, alsook voor Maria

Bleyaert, echtgenote van Valère

Ronse en overleden familie

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 18.50 uur)

19:00 Sijsele Sint-Martinus:

Jeugdviering, vormselaanvraag,

viering opgeluisterd door het MéGà

Jeugdkoor

Zondag 10 februari

Vijfde zondag door het jaar C

Collecte Actie 'Kerkopbouw Bisdom Brugge'

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, fundatiemis voor

overleden ouders (L.T.–C.Bl.)

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor leden en

overleden leden van de afdelingen

KVLV en Landelijke Gilde van groot-

Damme, alsook voor Irmgard

Wrobel, Erich Scholz, Elke D'Hondt,

Willy D'Hondt, Julien D’Hondt,

Regina Deine, Roger Vercammen en

Janine Cammaerts

14:00 Vormselcatechese groep

Moerkerke

14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Charlotte Goderis, dochter

van Ellen van Dijk en Pieter-Jan

Goderis uit Gent

WEEKAGENDA

Op tocht in de kerk

Op zondag 20 januari waren er zo'n

veertig eerste communicantjes wel-

kom in de kerk van Sijsele en op

27 januari een twintigtal in de kerk

van Moerkerke voor een tocht door-

heen de kerk. Samen met broers

en zussen, ouders en grootouders

konden ze op een zevental plaatsen

in de kerk een opdracht uitvoeren.

Aan elke halte mochten ze op hun

kaart een stempel zetten, een sticker

kleven of zelfs een woordje schrij-

ven. Zo konden de kinderen op een

speelse manier kennis maken met

zeven thema's.

Betrokkenheid van ouders

Na een verwelkoming en korte dui-

ding kunnen de ouders, die een

volgboekje meekregen, met de kin-

deren op eigen houtje op stap. De

eerste communietocht is een sym-

bolische tocht die de communi-

cant in gezinsverband aflegt. Hier-

bij wordt een gesprek over gelooft-

hema's tussen ouders en kind ge-

stimuleerd. Vanuit enkele interes-

sante plekken in de kerk, altaar en

doopvont, wordt catechese gegeven

door de ouders zelf.

Zeven thema's komen aan bod

De eerste halte gedoopt werd op-

gesteld rond de doopvont en de

paaskaars. Een doopkaars en chris-

ma waren aanwezig en de kinderen

konden zelf een theelichtje doen

drijven. Ook hun naam staat ge-

schreven in de palm van Gods hand.

Bij een tweede halte stonden ze stil

bij het verhaal van Zacheüs. Een

ouder leest het verhaal voor en de

kindjes mochten de elf bijhorende

prenten in de juiste volgorde leg-

gen. Hierbij konden ze een sticker

verdienen "Jezus geeft een nieuwe

kans".

Daarna konden ze bij een derde

opdracht drie woorden uitkiezen

die te maken hadden met hun eer-

ste communie: altaar, delen, bloe-

men, gezin, luisteren,kind van

God, christenen... en eentje ervan

schrijven in een tekstballon.

Het vierde thema aan tafel kwam

aan bod rond het altaar, met daar-

op pateen met hosties, kannetje met

water en wijn. Hier moesten ze de

link leggen tussen drie prenten uit

het laatste avondmaal en drie he-

dendaagse foto's van de tafeldienst

in de eucharistie.

Dankbaar zijn is voor elk christen

een wezenlijk thema. Als ouder leer

je hen van kleinsaf dankjewel zeg-

gen. In een visnet vangen we enke-

le mooie communiekaartjes met een

zinvolle tekst "dankjewel voor de

fijne dag".

Elke dag mogen we groeien in

geloof. De bijbelverhalen kennen

verschillende lagen en een kinder-

bijbel 'vertaalt' zo'n verhaal naar

het niveau van een zesjarige. Aan de

hand van een tekening zelf het ver-

haal vinden van de barmhartige Sa-

maritaan bijvoorbeeld was hier de

opdracht.

Bij de laatste halte werd het even

stil om te bidden. De communi-

cant stempelt een gebedje op zijn

kaart en steekt een kaarsje aan. Hij

kan daarbij luidop vertellen voor

wie het kaarsje brandt.

Warmte en kinderstemmen

Na de inspanning volgt de ontspan-

ning! Een kopje koffie of thee, een

sapje en een koekje werd gretig ver-

orberd door groot en klein, vooral-

eer elk gezin weer buiten gaat, de

koude trotseert en verder gaat in

zijn of haar wereld. De kerk was

gevuld met warmte en kinderstem-

men!

(Hilde Pauwaert)

Eerste communietocht

Koorweekend voor Jongeren

Op 3 en 4 november trokken we met

het MéGà pluskoor naar Melle.

Met 8 enthousiaste leden gingen we

naar het jongerenweekend, georga-

niseerd door “Koor en Stem”. Daar

komen veel koren en jongeren sa-

men om te zingen. We zongen met

wel 100 jonge mensen samen! Dit

jaar was er een dirigent uit België en

een uit Spanje.

Elk moment van de dag was er wel

een of ander “atelier” waar we in

kleinere of grote groep aan het zin-

gen waren en we hebben weer veel

leuke liedjes bijgeleerd! Op de laat-

ste dag was er een concert. Het was

een leerrijk en super tof weekend!

MéGà Jeugdkoor
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Bieke Geenen, grootoudercoach en

auteur van het boek ‘Opa en oma

zonder stress’, komt naar de biblio-

theek Burgemeester Daniël Coens,

Eikelberg 1, 8340 Sijsele op 20 fe-

bruari 2019 om 20u. Grootouder

zijn is een geweldig privilege maar

het brengt ook soms onverwachte

uitdagingenmetzichmee.

Want hoe vind je een goede balans

tussen mee-opvoeden en lekker ver-

wennen?

Hoe geef je aan waar je grenzen lig-

gen?

Wat als de opvang van je kleinkin-

derenwattevermoeiendwordt?

En vooral: hoe word je de opa en

oma die je altijd al had willen zijn?

Aan de hand van herkenbare verha-

len van andere opa's en oma's leer

je je rol als grootouder zelf vorm

te geven, zodat je er nog meer van

kunt genieten. Want één ding is ze-

ker: oma en opa zijn is fantastisch!

Deelnemen: 3 euro (drankje inbe-

grepen) overschrijven naar BE22

7381 1006 8447 van Gezinsbond Sij-

sele. Info bij Martine Harnisfeger:

050 36 32 43 - geertine@scarlet.be.

GEZINSBOND - BIBLIOTHEEK DANIEL COENS

Opa en oma zonder stress

Eerste communietocht
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Lichtmis

Vervolg op blz. 3

54 doopkruikjes in Moerkerke

40 doopkruikjes in Sijsele
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Julia Cocquyt, 101j, (°1 maart 1917 +

20 januari 2019), weduwe van Marcel

Caere uit het WZC De Stek in Sijsele,

voorheen Vissersstraat in Moerkerke.

Uitvaart op maandag 28 januari om

10 uur in de kerk van Den Hoorn.

Angèle Cocquyt, 91j, (°13 maart

1927 + 27 januari 2019), wedu-

we van Joseph Breemersch uit het

WZC De Stek, voorheen Slekstraat

in Damme. Uitvaart op zaterdag 2 fe-

bruari om 10.30 uur in de kerk van

Damme.

Isabelle Van Acker, 47j, (°16 sep-

tember 1971 + 29 januari 2019),

levensgezellin van wijlen Stefaan

Bruneel uit Maldegem. Uitvaart op

zaterdag 2 februari om 12 uur in de

kerk van Damme.

Kerkelijke uitvaarten

Op zondag 10 februari wordt in de

kerk van Moerkerke om 10.30 uur

een eucharistieviering opgedragen

voor alle KVLV-leden van Damme,

Lapscheure, Moerkerke en Sint-Ri-

ta.

Het is een mooie intentie om dit sa-

men te vieren en zo ook onze part-

ners (LG) bij deze viering uit te no-

digen, we gedenken er tevens onze

overleden leden.

KVLV

Zaterdag 9 februari

13:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Lyona Caere, dochter van

Jessie De Wolf en Dimitri Caere uit

Den Hoorn

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Denis Goossens,

echtgenoot van Elisabeth

Timmerman en overleden familie,

alsook voor Roger Vanpoucke,

echtgenoot van Gerarda Pieters en

overleden familie, alsook voor Maria

Bleyaert, echtgenote van Valère

Ronse en overleden familie

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 18.50 uur)

19:00 Sijsele Sint-Martinus:

Jeugdviering, vormselaanvraag,

viering opgeluisterd door het MéGà

Jeugdkoor

Zondag 10 februari

Vijfde zondag door het jaar C

Collecte Actie 'Kerkopbouw Bisdom Brugge'

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, fundatiemis voor

overleden ouders (L.T.–C.Bl.)

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor leden en

overleden leden van de afdelingen

KVLV en Landelijke Gilde van groot-

Damme, alsook voor Irmgard

Wrobel, Erich Scholz, Elke D'Hondt,

Willy D'Hondt, Julien D’Hondt,

Regina Deine, Roger Vercammen en

Janine Cammaerts

14:00 Vormselcatechese groep

Moerkerke

14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Charlotte Goderis, dochter

van Ellen van Dijk en Pieter-Jan

Goderis uit Gent

Dinsdag 12 februari

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor een overleden

priester

Woensdag 13 februari

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 14 februari

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Vrijdag 15 februari

15:00 Gezongen mis in WZC De Stek

Zaterdag 16 februari

13:30 Sijsele Sint-Martinus: Doop van

Elize Myncke, dochter van Céline

Neyt en Robin Myncke uit Sijsele

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis uit dankbaarheid

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 17 februari

Zesde zondag door het jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Eerste

instapviering, fundatiemis voor

overleden familie (A.M.)

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Eerste instapviering, gezongen mis

voor André De Naeghel en Eveline

Vandeursen, Josiane, Filip en

overleden familie, alsook voor Aimé

Tilleman, echtgenoot van Jeannine

Van Den Broucke

WEEKAGENDA

Gevraagd voor onze missiewerking

schone breiwol in lichte kleuren,

ook resten zijn welkom!

Brillen, postzegels en katoen DMC

om te haken kun je bezorgen bij

Lieve Verniest, Dorpsstraat 114, Sij-

sele. Nu al dank!

Missiewerking
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Lichtmis

Het waren gezellige, kindvriendelijke lichtmisvieringen met een lichtritus aan de bron van leven, met het uitdelen van de doopkruikjes,

de kinderzegen en een hartelijke receptie met, jawel, pannenkoeken als hapje.

Dank aan alle medewerkers om de receptie mogelijk te maken; het voorbereiden, het bedienen, de afwas en het opruimen.
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'Als een schakel in de ketting'

Aanstelling pastoor-deken Lieven Soetaert

Zondag 3 februari werd een mooie dag. Na een donkere periode van regen en sneeuw kwam de zon door de wolken te voorschijn.

Ook voor ons decanaat en de Pastorale Eenheid Sint-Donatianus was het een stralende dag. We mochten er onze nieuwe pastoor-deken verwelkomen.

Met zijn allen waren we getuige bij de aanstelling van Lieven Soetaert door bisschop Lode. Er heerste een hartelijke en warme sfeer in de kathedraal.

Allemaal zijn we als een schakel in de ketting. Foto's: Marc Vercnocke

Misdienaars van her en der dienden mee aan de zinvolle en verzorgde

viering die werd opgeluisterd door het kathedraalkoor o.l.v. Ignace

Thevelein en organist, Pieter Van Waesberghe.

Omringd door de teamleden en in aanwezigheid van alle aanwezigen

hernieuwde priester Lieven de geloften als priester en sprak hij zijn

voornemen om het pastoors- en deken ambt op zich te nemen uit.

Aansluitend beloofde het team samen te werken met de nieuwe pastoor en

samen verantwoordelijkheid te dragen in volle toewijding aan God en in

dienst van de pastorale eenheid.

In de gaven processie brachten we een witte stola aan. We nodigen priester

Lieven uit om deze te dragen wanneer hij getuige is bij een huwelijk. We

vragen hem om gehuwden op te roepen om elkaar te beminnen en ons er zo

aan te herinneren dat alle liefde zijn oorsprong heeft in God.

Tijdens het eucharistisch gebed werd gebeden voor degenen die een

bijzondere plaats innemen in ons hart en voor hen die door de dood van

ons zijn heengegaan. In het bijzonder de vader van Lieven, Omer, zijn

overleden oom-pastoor en alle overleden familieleden en vrienden.

Er was een grote verbondenheid met elkaar bij het bidden van het

Onzevader. Hierbij werd er een grote ketting gevormd doorheen de

kathedraal.

Na de viering was het aangenaam om elkaar te ontmoeten op de feestelijke

verzorgde receptie. Deken Lieven werd hartelijk verwelkomd met talrijke

attenties.
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SIJSELE

Zaterdag 16 februari

13:30 Sijsele Sint-Martinus: Doop van

Elize Myncke, dochter van Céline

Neyt en Robin Myncke uit Sijsele

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis uit dankbaarheid

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 17 februari

Zesde zondag door het jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Eerste

instapviering, fundatiemis voor

overleden familie (A.M.)

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Eerste instapviering, gezongen mis

voor André De Naeghel en Eveline

Vandeursen, Josiane, Filip en

overleden familie, alsook voor Aimé

Tilleman, echtgenoot van Jeannine

Van Den Broucke

Dinsdag 19 februari

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

Woensdag 20 februari

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 21 februari

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor overleden zuster

(M.D.W.)

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Vrijdag 22 februari

15:00 Gezongen mis in WZC Huyze

Den Hoorn

Zaterdag 23 februari

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, gedachtenismis voor

de overledenen sinds 1 december;

Risette Welvaert, Lucrece Van

Hullebusch, Nico Opdenakker,

alsook voor de weldoeners van de

parochie, alsook voor Suzanne

Cherlet, overleden ouders, broers en

neef (verkoop van vastenkalenders)

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 24 februari

Zevende zondag door het jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis (verkoop van

vastenkalenders)

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis, gedachtenismis voor

de overledenen sinds 1 december;

René Borrey, Georges Cherlet, Clara

Maenhout, Cecilia Groosman,

Angèle Eelbode, Julia Cocquyt,

alsook voor Georges Vandeursen en

echtgenote Maria De Schepper,

Gerard Vandeursen en echtgenote

Nelly De Schepper (verkoop van

vastenkalenders)

12:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

van Louka en Louise Sneppe,

dochters van Cindy Reybrouck en

Johnny Sneppe uit Maldegem

14:00 Vormselcatechese in de Kring

WEEKAGENDA

Met de “soep is hot” (=winterweer!)

gaan we in Damme van start voor

onze 1e kookdemo. We weten on-

dertussen dat soep klaarmaken niet

moeilijk is, een goeie manier is om

voldoende groenten te verwerken

en ook een ideale restjesverwerker

is maar bovendien ook caloriearme

hongerstiller! Vergeet ook even de

klassieke soepen en beleef bij deze

kookdemo een echt soepavontuur,

want wat is er heerlijker dan veel

variatie voor te schotelen aan je ta-

fel. Het wordt dus een waar festijn

door te werken met verrassende in-

gredieënten o.l.v onze nieuwe les-

geefster Veronique.

We verwelkomen jullie graag op

woensdag 20 februari as om

13.30 uur in ’t Schuurtje.

Op deze workshop zijn alle

kookgrage dames uitgeno-

digd: IEDEREEN is welkom!

Meer info hierover bij Mieke 050

50 06 20.

DAMME

HOEKE
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Gedoopt aan de bron van leven

9 februari in Moerkerke: Lyona Caere, dochter van Jessie De Wolf en Dimitri Caere uit Den Hoorn 10 februari in Moerkerke: Charlotte Goderis, dochter van Ellen van Dijk en Pieter-Jan Goderis uit Gent

Vormselcatechese groep Moerkerke

Op zondag 10 februari was er de catechese met het bijwonen van een doopviering. De vormelingen kregen o.a. doopwater mee naar huis... (c) Hilde Pauwaert
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Vormselaanvraagviering groep Sijsele
Op zaterdag 9 februari konden de vormelingen hun hart volgen (want dat klopt) en zich laten tekenen met het gezegende water uit de doopbron.

Zo gaven ze uitdrukking dat ze zich door het verhaal van Jezus willen laten vormen. Jezus roept ons op om warmhartige mensen te zijn.

In het MéGà Jeugdkoor zongen o.a. enkele vormelingen die het engagement 'koor' kozen, ook de mis werd gediend door enkele vormelingen. (c) Nadine Keirse
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Thema bidden

Tijdens een eerste instapviering

in Sijsele en Moerkerke waren de

toekomstige eerste communicanten

welkom met hun gezin om mee te

vieren rond het thema bidden. Ze

brachten een hartje mee dat inge-

kleurd was of versierd met daarop

hun naam. Hun naam staat immers

geschreven in de palm van Gods

hand.

Rond de tafel van Jezus

Bij het binnenkomen kreeg elk

kindje een rugzak met daarop de

woorden 'rond de tafel van Jezus'.

Het is de bedoeling dat we met hen

samen op weg gaan naar hun eer-

ste communie toe. In die rugzak

verzamelen ze de opdrachten die

in de vieringen worden uitgedeeld.

Zo kregen ze een kleurprent mee

waarop Jezus bidt voor het dage-

lijks brood. Thuis kunnen ze ook

een kubusje in elkaar lijmen met

daarop het gebed van het Onzeva-

der. Dit verwijst naar de evangelie-

lezing waar Jezus zijn leerlingen

leert bidden.

Zonnelied naar Sint-Francis-

cus

In de eerste lezing nodigde het zon-

nelied van Sint-Franciscus hen uit

om God te danken voor het mooie

in de schepping. Zon, maan en ster-

ren, wind, water, vuur en aarde

werden geprojecteerd om hen mak-

kelijker te laten volgen. Dankbare

elementen die zorgen voor verwon-

dering.

Zingen is bidden

De liedjes die gezongen werden,

konden ze vooraf al eens beluis-

teren via de website van de fede-

ratie Damme. Zo werd het inoefe-

nen tijdens de viering een stukje

makkelijker, met dank aan Sabine

en Roland! De communie zelf werd

voor hen al een eerste oefenmoment

met een hartvormig stukje brood.

Stilaan raken ze zo meer en meer

vertrouwd met verhalen en ritue-

len tijdens de eucharistie. Samen op

weg naar hun eerste communie!

(HildePauwaert)

Eerste instapvieringen eerste communie

Instapviering in Sijsele

Foto's (c) Patrick Vienne

FEDERATIE DAMME

&leven
KERK



Zoals bij de meeste verenigingen

werd ook bij ons Federaal koor Da-

MoRi een feestje georganiseerd om

het Nieuwjaar goed in te zetten. Op

dinsdagavond 5 februari kwamen

we samen met de partners in een

warm aangekleed Schuurtje, waar

het een blij weerzien was met onze

koorleden.

We mochten aanzitten aan mooi ge-

dekte tafels en werden verwend met

een glaasje bubbels. Een woordje

uitleg over onze samenwerking en

enkele praktische afspraken hoor-

den er tevens bij (zie foto). Daarna

was het aanschuiven voor een lek-

kere maaltijd, een glaasje wijn, des-

sert en koffie.

Ondertussen werden de volksspe-

len opgesteld, de scoreblaadjes op-

gemaakt en we mochten ons uitle-

ven aan 7 verschillende spelen. Een

leuk vertier en amusement onder

onze leden.

Winnaar met de meeste scores (209

pnt) werd Johan gevolgd door 2 da-

mes nl Linda en Maria C met 197

pnt. Zo werd dit een mooie, aange-

name avond en kwam dit alles ten

goede aan ons “teamwerk”. Op een

deftig uur sloten we dit gezellig sa-

menzijn af.

We starten opnieuw onze wekelijk-

se repetities vanaf 5 maart en op As-

woensdag verzorgen we de avond-

viering in Moerkerke. Mochten er

mensen zijn die zich graag willen

vervoegen bij onze DaMoRi groep,

je bent welkom. Wil je echter op

voorhand wat informatie, je kan

hiervoor terecht bij Carlos op 050

50 02 71 of bij Daniël, daniel.den-

dooven@skynet.be

DaMoRi

Zaterdag 23 februari

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, gedachtenismis voor

de overledenen sinds 1 december;

Risette Welvaert, Lucrece Van

Hullebusch, Nico Opdenakker,

alsook voor de weldoeners van de

parochie, alsook voor Suzanne

Cherlet, overleden ouders, broers en

neef (verkoop van vastenkalenders)

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 24 februari

Zevende zondag door het jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis (verkoop van

vastenkalenders)

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis, gedachtenismis voor

de overledenen sinds 1 december;

René Borrey, Georges Cherlet, Clara

Maenhout, Cecilia Groosman,

Angèle Eelbode, Julia Cocquyt,

alsook voor Georges Vandeursen en

echtgenote Maria De Schepper,

Gerard Vandeursen en echtgenote

Nelly De Schepper (verkoop van

vastenkalenders)

12:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

van Louka en Louise Sneppe,

dochters van Cindy Reybrouck en

Johnny Sneppe uit Maldegem

14:00 Vormselcatechese in de Kring

Dinsdag 26 februari

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

Woensdag 27 februari

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 28 februari

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

20:00 Vergadering Federale

Stuurgroep in de pastorie

Zaterdag 2 maart

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis (verkoop van

vastenkalenders)

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 3 maart

Achtste zondag door het jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor de parochianen

(verkoop van vastenkalenders)

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Anthony

Demon, zoon van Eric Demon en

Martine Barremaeker en voor

overleden familie, alsook voor Omer

De Baere en Alice Gillis (verkoop van

vastenkalenders)

WEEKAGENDA

Zondag 10 februari was naar jaar-

lijkse traditie de trekking van de

Lourdesbeurzen.

Er werden 9 winnaars uitgeloot

die 500 euro wonnen. De winnaars

worden persoonlijk op de hoogte

gebracht.

De winnende loten zijn 1033, 1057,

1069, 1249, 1394, 1419, 1487, 1865,

1888.

Dank aan allen die ons initiatief

steunden, namens "de vrienden

van Lourdes".

VRIENDEN VAN LOURDES

Trekking winnende loten
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Instapviering in Sijsele

Foto's (c) Patrick Vienne

Meer foto's via de federatiewebsite...

Instapviering in Moerkerke

Foto's (c) Jacques Goedgebeur

Meer foto's via de federatiewebsite...
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Vasten is een rare tijd. We weten er

eigenlijk niet goed weg mee. Is het

niet snoepen? Of minder eten? Ver-

stervingen doen? Broederlijk De-

len?

Het kan dat alles zijn, en toch ook

meer.

Laat ons even zoeken wat vasten

zoukunnenzijn?

Dekringloopdoorbreken

Vasten… Je zou dit eens moeten

proberen: niet een beetje minder

eten, maar niet eten. Een of meer-

dere maaltijden overslaan. Honger-

stakendus.

Hongerstaken betekent: de kring-

loop doorbreken van driemaal per

dag te moeten eten. Honger of niet.

En tussenin bezig zijn met de vol-

gende maaltijd en vragen als: wat

gaan we eten, hoe gaan we het be-

reiden, wat moeten we in huis heb-

ben… en vooral zien dat er genoeg

is…

De kringloop van het eten staat

symbool voor de kringloop van het

hebben: je moet genoeg hebben. En

je hebt nooit genoeg… En willen of

niet: jemoetmeeindiemolen.

Misschien kan dat vasten zijn: eens

per week de kringloop van het eten

(en van het hebben) doorbreken om

je aandacht en je tijd op andere din-

genterichten.

Verbinden

Vasten is kringloop doorbreken om

mij te verbinden: in de eerste plaats

met mezelf, met mijn diepste be-

stemming, mijn roeping mens te

zijn, zoals God mij droomt, en zo-

als Jesaia het verwoordde in zijn

lied van de dienaar (Jesaia 42, 1-9).

Verbinden: al die banden die in de

loop van de tijd ontrafeld zijn, die

mij losgemaakt hebben van mijn

diepste bestemming, die mij ver-

vreemdhebbenvanmezelf.

Het is tevens mij verbinden met

hen die niet in de kringloop van het

hebben staan, omdat zij kozen voor

solidariteitmetdeminsten.

Verbinden om weer eenheid te vin-

den met mezelf,met God in mij en

metmijnmedemensen.

Vasten is verbonden raken met al-

len die op zoek zijn naar echte men-

selijkheid en naar Godsverbonden-

heid.

Mij verbinden met de lijdende

Mens

Vasten is ook de tijd om mij te ver-

binden met de lijdende Christus die

mij vandaag tegemoet komt in de

lijdende mens in onze wereld. De

bezinning op de kruisweg van Je-

zus is de bezinning op de weg die

vandaag door zoveel kruisdragers

gegaan wordt. De lijdende Christus

ontmoet je vandaag in de dakloze

van Brussel, in de ondervoede kin-

deren in Jemen, de vluchtelingen,

in de vereenzaamde appartements-

bewoner, in de zieke zonder toe-

komst,... Daar hoor je zijn appèl: Ik

heb honger, ik heb dorst, ik ben

naakt, dakloos, ik ben vluchteling

ensanspapiers, illegaal…

Op dit appel kan je drie verschillen-

deantwoordengeven:

Je hoort: Ik heb honger, en je denkt:

ik niet. God zij dank ben ik in een

ander midden geboren, heb ik meer

geluk… Of: ik heb ervoor gewerkt,

ik heb dus recht omhet goed te heb-

ben…

Je kan ook zeggen: ik wil daar iets voor

doen, ik doe een gift, doe mee aan

een actie van Broederlijk Delen, of

ikprobeermijte informeren…

Je kan ook zeggen: ik ook. Ik heb ook

mijn honger, ik heb ook mijn pijn,

mijn gekwetstheid, mijn gevangen

zijn.

Ik kan proberen mij in te voelen wat

dat voor jou moet zijn: honger heb-

ben, aan je lot overgelaten zijn, niet

meetellen…

Het is niet genoeg om iets te doen,

het is niet genoeg om kennis te heb-

benvanonrechtsituaties,

het is belangrijk om mij ook ge-

voelsmatig met slachtoffers te ver-

binden. Je kan je maar verbinden

als we zelf in onze eigen honger

gaan staan, in onze kwetsbaarheid

en onze pijn. Dan kunnen we zeg-

gen: ik ben niet beter dan jij. Dan

worden wij lotgenoten onder het

kruis.

MetzichtopPasen

Vasten is geen doel op zich,maar

een middel om mij (opnieuw) te ver-

binden. Daarom eindigt de vasten

op Pasen. Of liever: het spant mij

op naar Pasen. Pasen is leven, herle-

ven. Pasen is leven voorbij de dood,

voorbij de zonde. Pasen is verrijze-

nis vieren, de verrijzenis van Jezus

Christus.

Laat het ook zijn: onze verrijzenis

vieren. Of liever: zijn verrijzenis in

ons.

Pasen is de geboorte van de Nieuwe

Mens in ons, de Dienaar van Jahwe,

de mens die, Goede Vrijdag voorbij,

uit de kringloop van het hebben is

gestapt herboren is tot solidariteit,

tot breken en delen, tot lichaam van

Christus.

Vastentijdisoefentijd

Iswakkerwordennawinterslaap

en jeopengeeuwen

uitdebeslotenheidvanelk-voor-zich.

Is jeogenopentrekken

voorwataanhetgebeuren is

inhetdiepstevanjezelf

en indewereldomjeheen,

enzichtkrijgenophetgroteLicht

datdoorbreektaandehorizon.

Is invoorjaarsstilte

je eigengrondomspitten

enklaarmakenvooreennieuwelente,

enhetzaadvanvrede

enmenswaardigheid

ontkiemenlaten in jehart.

Vastentijd is trainingtijd:

hart enhandensoepelmaken

voorverbondenheid

metGodenmensen,

vingeroefening

insolidariteit.

Datenzoveelmeer

isvastentijd:

degroteopwarming

omteherleven.

(Carlos Desoete, pastoor-emeritus, dit

artikel verschijnt in alle edities van

KERK&leven van het decanaat Brugge)

Vasten

FEDERATIE DAMME
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Zaterdag 2 maart

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis (verkoop van

vastenkalenders)

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 3 maart

Achtste zondag door het jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor de parochianen

(verkoop van vastenkalenders)

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Anthony

Demon, zoon van Eric Demon en

Martine Barremaeker en voor

overleden familie, alsook voor Omer

De Baere en Alice Gillis (verkoop van

vastenkalenders)

Dinsdag 5 maart

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in 't

Schuurtje (einde 21.30 uur)

Woensdag 6 maart

Aswoensdag

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Aswoensdagviering, gezongen mis

voor overleden zuster (M.D.W.)

17:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Vormselcatechese groep Moerkerke

19:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Aswoensdagviering, viering met

vormselkandidaten, viering

opgeluisterd door het koor DaMoRi

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 7 maart

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Vrijdag 8 maart

15:15 Gezongen mis in WZC De Stek

Zaterdag 9 maart

14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Maxim De Leyn, zoon van

Olga Malynovska en Hendrik De

Leyn uit Den Hoorn

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Denise Bleyaert,

echtgenote van Adrien Vandecasteele

en overleden familie, alsook voor

Therèse Van den Berghe, echtgenote

van Hugo Watelle

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:00 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 10 maart

Eerste zondag in de veertigdagentijd jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, fundatiemis voor

overleden ouders (L.T.–C.Bl.)

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Hector Janssens

en Madeleine Van Massenhove en

schoonzoon Edgard Verhelst, alsook

voor een overleden echtgenoot,

ouders en familie (T), alsook voor

Raymond Van Parys, echtgenoot van

Erna De Sutter, alsook voor Herman

De Sutter en overleden familie,

alsook voor Etienne Dobbelaere,

Godelieve Inghelbrecht en overleden

familie

WEEKAGENDA
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Doop aan de bron van leven

Sijsele 16 februari: Elize Myncke, dochter van Céline Neyt en Robin Myncke uit Sijsele Sijsele 24 februari: Louka Sneppe, dochter van Cindy Reybrouck en Johnny Sneppe uit Maldegem

Sijsele 24 februari: Louise Sneppe, dochter van Cindy Reybrouck en Johnny Sneppe uit Maldegem Doopkruikjes vervaardigd in het keramiekatelier van de Arkgemeenschap in de Vissersstraat in Moerkerke

Groepsfoto vormelingen Sijsele

(c) Shana Sarasyn
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Engagement Solidariteit vormelingen groep Sijsele

Spelletjesnamiddag op woensdag 20 februari in het WZC De Stek (c) Roland Van De Velde

Catechesenamiddag vormelingen groep Sijsele

Op zondag 24 februari was er catechese met o.a. zang, knutsel, interview, rondleiding in de kerk... (c) Shana Sarasyn
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Uniekeuitvoeringvan

de Mattheuspassie

van J. S. Bach

in de Sint-Jozefskerk,

8000 Brugge

Op zaterdag 30 maart

om 15 uur

Matthäus-Passion wordt in kerk-

dienst uitgevoerd door Collegium

de Dunis, solisten, koor en orkest

o.l.v. Ignace Thevelein, pr. Met een

duiding door Henk Opdebeeck, au-

teurvan“Troost inmuziek”

Praktisch

Deurenom14.15uur.

Ontmoetingsmoment

indekerknahetconcert.

Indepauze

zijnextratoilettenvoorzien.

Ticketseninfo:

Tickets:

VVV35euro

ADD40euro

Online: toccante.bookfast.me

ofBoekhandelRaaklijn,

Kuipersstraat1–8000Brugge

Info:

toccanteconcerten.weebly.com

Contact:

toccanteconcerten@gmail.com

Vanwege het Toccante Team: Dirk

Demaeght, priester - Renaat Lowa-

gie - Michèle Nachtergaele - Karla

Lieve Savat - Ann Van Wassenhove,

Koen Vandewalle, arts - Benoit Ver-

meyen-JorisWeyts,priester

Matteüspassie – J.S. Bach

Velen beschouwen de Matteüspas-

sie van J.S. Bach als de mooiste

en belangrijkste compositie uit de

evangelische kerkmuziek. De auto-

graaf waarover we beschikken gaat

terug op een relatief late versie, na-

melijk de uitvoering in de Thomas-

kerk van Leipzig op 30 maart 1736,

tijdens de vespers van Goede Vrij-

dag. In 1727 en 1729 waren er ook

reeds uitvoeringen geweest, maar

in verschillende versies. Blijkbaar

was Bach niet tevreden met deze

versies en was hij op zoek naar

verbeteringen. Het uitvoeringsap-

paraat dat ingezet wordt is indruk-

wekkend: dubbel koor en dubbel or-

kest (strijkers, hobo’s, fluiten en

continuo), zes solisten en een af-

zonderlijk knapenkoor voor de ko-

raalmelodie van het openingsdeel.

De tekst bestaat uit de hoofdstuk-

ken 26 en 27 van het Matteüsevan-

gelie, koralen en vrije gedichten,

gemaakt door de dichter Christi-

an Friedrich Henrici (pseudoniem

Picander). De evangelist, vertolkt

door een tenorstem, vertelt het ver-

haal in de stijl van een secco-recita-

tief (begeleiding door cello en klave-

cimbel of orgel). De Christuswoor-

den worden gezongen door een bas-

stem en krijgen een soort aureool

doordat ze telkens begeleid worden

door de strijkers. Het koor brengt

de stem van het volk (turbakoren)

totklinken.

Koralen zijn evangelische kerklie-

deren, door Luther als genre in

zijn liturgische diensten binnen-

gebracht. Bij Bach zijn ze uitdruk-

king van de stem van het gelovi-

ge volk. De vrije gedichten zijn een

soort bezinnende commentaar op

de gebeurtenissen in het evange-

lieverhaal. Ze zijn op muziek ge-

zet in koorgedeelten, recitatieven

en aria’s. Deze koorgedeelten ko-

men voor als opening en afsluiting

van de twee grote delen van de pas-

sie. De recitatieven en aria’s worden

vertolkt door solisten die daarin be-

geleid worden door een van de twee

orkesten en dit in een zeer gevari-

eerdeinstrumentatie.

(IgnaceThevelein)

Ten voordele van de Arkgemeenschap Moerkerke

FEDERATIE DAMME
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Suzanne Cocquyt, 85j, (°23 september

1933 + 4 februari 2019), echtgenote

van André Demaecker uit de

Waterhoek in Moerkerke. Uitvaart

op zaterdag 16 februari om 10.30 uur

in de kerk van Moerkerke.

André Labat, 95j, (°7 februari 1924

+ 12 februari 2019), uit het WZC De

Morgenster, voorheen Oude Dos-

weg in Sijsele. Uitvaart op woens-

dag 20 februari om 10 uur in de kerk

van Sijsele.

Bertrand Debaene, 80j, (°27 novem-

ber 1938 + 16 februari 2019), echtge-

noot van Bernadette Braet, uit het

WZC De Stek, voorheen Slagveld-

straat in Moerkerke. Uitvaart op za-

terdag 23 februari om 10.30 uur in

de kerk van Moerkerke.

Ivonne Bourguignon, 89j, (°16 fe-

bruari 1930 + 24 februari 2019),

weduwe van Achiel Buffel uit het

WZC Huyze Den Hoorn, voorheen

Middelburgsesteenweg in Moer-

kerke .Uitvaart op donderdag 28 fe-

bruari om 10 uur in de kerk van

Moerkerke.

Eric Borginjon, 79j, (°21 maart 1939

+ 24 februari 2019), echtgenoot van

Iréna De Maertelaere uit de Potten-

bakkersstraat in Damme. Uitvaart

op vrijdag 1 maart om 11 uur in de

kerk van Damme.

Kerkelijke uitvaarten

Zaterdag 9 maart

14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Maxim De Leyn, zoon van

Olga Malynovska en Hendrik De

Leyn uit Den Hoorn

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Denise Bleyaert,

echtgenote van Adrien Vandecasteele

en overleden familie, alsook voor

Therèse Van den Berghe, echtgenote

van Hugo Watelle

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 18.50 uur)

19:00 Jeugdviering,

vormselaanvraag, viering

opgeluisterd door het MéGà

Jeugdkoor (einde 20 uur)

20:00 Carnavalsfeestje MéGà

Jeugdkoor en vormelingen groep

Sijsele in De Kring

Zondag 10 maart

Eerste zondag in de veertigdagentijd jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, fundatiemis voor

overleden ouders (L.T.–C.Bl.)

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Hector Janssens

en Madeleine Van Massenhove en

schoonzoon Edgard Verhelst, alsook

voor een overleden echtgenoot,

ouders en familie (T), alsook voor

Raymond Van Parys, echtgenoot van

Erna De Sutter, alsook voor Herman

De Sutter en overleden familie,

alsook voor Etienne Dobbelaere,

Godelieve Inghelbrecht en overleden

familie

Dinsdag 12 maart

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in 't

Schuurtje (einde 21.30 uur)

Woensdag 13 maart

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 14 maart

10:30 Sijsele Sint-Martinus:

Schoolviering bij het thema van

Broederlijk Delen

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis voor Germain

Moeraert en Georgette Schoonbaert,

overleden ouders en familie

Zaterdag 16 maart

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor de weldoeners

van de parochie, alsook voor Jerome

Willems en Maria Rotsaert, alsook

voor Eric Neyt, echtgenoot van

Linette Demeester en voor Herman

Demeester, Maria Brutyn en

overleden familie, voor Roger Bonte,

echtgenoot van Cecile Neyt, alsook

voor Walter Bleyaert en echtgenote

Simonne Coene

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 17 maart

Tweede zondag in de veertigdagentijd jaar

C

08:30 Fietsenzegening aan De

Cultuurfabriek

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Tweede

instapviering, fundatiemis voor

overleden familie (A.M.)

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Tweede instapviering, gezongen mis

voor Gentiel Verleye en echtgenote

Magdalena De Clerck en overleden

familie

12:00 Sijsele: Solidariteitsmaaltijd in

De Kring

Om nu al te noteren

Zondag 7 april

Geen viering om 9 uur in Sijsele,

want om

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Aanstellingsviering door deken

Lieven Soetaert van Hilde Pauwaert

als parochieassistente van de

federatie Damme, gevolgd door een

receptie in de kerk

WEEKAGENDA

We mochten burgemeester Joachim

Coens, schepen Bart Desutter en ge-

meenteraadslid Geert Cherlet ver-

welkomen. Ze ervaarden een soci-

ale en gezellige middag. Ze bena-

drukten dat de evenementen die het

Feestcomité inricht als zeer positief

ervaren worden om het sociale le-

ven en de verbondenheid in Hoeke

te verhogen. Het Feestcomité wordt

dan ook door het voltallige gemeen-

tebestuur erg gewaardeerd.

Na een openingsronde werden de

hongerigen bediend met koffie en

gebak. Daarna werden nog enke-

le rondes afgewerkt. De vele mooie

prijzen werden verdeeld en nie-

mand vertrok met lege handen.

FEESTCOMITÉ HOEKE

Bingo

KVLV Lapscheure
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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

1 vacature is binnen de kerkraad

van de kerkfabriek Sint-Rita in Den

Hoorn (gemeente Damme). Enkel

de personen die beantwoorden aan

de hierna volgende voorwaarden,

komen in aanmerking om lid te

zijnvandekerkraad:

1°rooms-katholiekzijn;

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-Rita in

Den Hoorn betreft het de gemeente

Damme).

Uitsluitend schriftelijke kandida-

turen komen in aanmerking. Zij

moeten vóór 31 maart 2019 inge-

diend zijn bij: Kerkfabriek Sint-Ri-

ta te Den Hoorn (gemeente Dam-

me) ter 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 ervanmet

adresgegevens), dit met het oog op

de controle van de voorwaarden 2°

en3°.

Na 31 maart 2019 zullen de naam,

voornaam en volledig adres van de

kandidaten bekendgemaakt worden

door uithanging in het berichten-

kastje aan de parochiekerk van de

parochie Sint-Rita in Den Hoorn.

Opgemaakt op 28 februari 2019 te

Moerkerke,

Pastoor Pradip Smagge, door de bis-

schop aangestelde verantwoordelij-

ke van de parochie Sint-Rita in Den

Hoorn(gemeenteDamme).

Vacature

kerkraad

Den Hoorn

3FEDERATIE DAMME

Aan alle leden van KVLV, Vrouwen

metVaart,GrootDamme:

zoals jullie kunnen lezen zijn op

deze toch wel belangrijke voor-

drachtookdepartnerswelkom.

Wie hier even tijd voor vrijmaakt

zal verwonderd zijn wat we alle-

maal verkeerd doen, niet weten of

niet kennen, maar vooral: hoe het

wel moet! Een echte opfrissing van

dewegcode.

Zoals vermeld schrijf je best in bij je

eigenafdeling.

We hopen echt dat veel van onze

leden aandacht geven aan deze

belangrijke informatieve bijeen-

komst, door politie inspecteur Chr.

Van Wynsberghe in zaal Carina te

Moerkerke.

KVLV DAMME



Aswoensdag

Met de vormelingen groep Moerkerke hebben we oude palmtakken verbrand

tot as en tijdens de aswoensdagviering de start van de vasten aangekondigd. (c)

Sofie Degroote
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Roger Baene, 72j, (°18 april 1946 + 1

maart 2019), echtgenoot van Linda

Van Landschoot uit Maldegem,

voorheen Engelse Straat in

Moerkerke. Uitvaart op donderdag 7

maart om 10 uur in de kerk van Den

Hoorn.

Anita Hören, 73j, (°20 juli 1945 +

5 maart 2019), echtgenote van Con-

stant Martens uit de Eienbroeks-

traat in Oostkerke. Uitvaart op za-

terdag 9 maart om 12.30 uur in de

kerk van Oosterkerke.

Kerkelijke

uitvaarten

KVLV gaat er op uit

Een namiddag gezelligheid in de

Cultuurfabriek pikken we bij Kvlv

Damme graag mee. Vorig jaar was

dit een toneel bijwonen, dit jaar

nostalgie troef met vzw Blindevink

die de liedjes van Toon Hermans

weer tot leven brengt. Luister, ge-

niet en zing mee met de leuke deun-

tjes van o.a Méditerranée, de tan-

go van het…., ballonnetje en uiter-

aard 24 rode rozen. De liedjes blij-

ven actueel omwille van hun rijke

inhoud.

Wij hebben kaarten gereserveerd

waardoor we genieten van een voor-

deeltarief voor onze leden en part-

ners. Kvlv trakteert je nadien op een

consumptie in het foyer. Zeer aan-

bevolen voor onze leden die graag

een zondagnamiddag willen genie-

ten in de Cultuurfabriek. Maar

vooral een waardige hommage aan

wijlen Toon Hermans.

Afspraak: zondag 14 april om 15 uur

in de Cultuurfabriek te Sijsele.

Wie dit wilt bijwonen: graag in-

schrijven tegen ten laatste 17 maart

(kaart reservatie!) bij Mieke 050 500

620 of mieke.cocquyt@skynet.be

KVLV DAMME

Liedjes van

Toon Hermans
Infosessie

“Je darmen doorgelicht” is het on-

derwerp dat mevr. Liesbeth Mattard

ons vandaag brengt om 14 uur in ’t

Schuurtje.

We weten allen dat onze darmen

een belangrijk onderdeel vormen

van het verteringsproces. Ondanks

hun belangrijke functie kan het

zijn dat de darmen hun werk niet

perfect uitvoeren. Dan kunnen er

darmklachten ontstaan.

Maar wat weten wij over onze dar-

men, wanneer loopt het mis, wat

kunnen we doen om klachten te

voorkomen, enz…

Tijdens deze interessante infosessie

komen we al heel wat te weten.

Vandaar dat we graag iedereen hier-

toe uitnodigen; je steekt er op zo’n

informatieve bijeenkomst wel altijd

iets van op! En zegt men niet “Het

is beter voorkomen dan genezen…”

KVLV DAMME

Mooi

en gezond

Zaterdag 16 maart

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor de weldoeners

van de parochie, alsook voor Jerome

Willems en Maria Rotsaert, alsook

voor Eric Neyt, echtgenoot van

Linette Demeester en voor Herman

Demeester, Maria Brutyn en

overleden familie, voor Roger Bonte,

echtgenoot van Cecile Neyt, alsook

voor Walter Bleyaert en echtgenote

Simonne Coene

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 17 maart

Tweede zondag

in de veertigdagentijd jaar C

08:30 Fietsenzegening aan De

Cultuurfabriek

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Tweede

instapviering, fundatiemis voor

overleden familie (A.M.)

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Tweede instapviering, gezongen mis

voor Gentiel Verleye en echtgenote

Magdalena De Clerck en overleden

familie

12:00 Sijsele: Solidariteitsmaaltijd in

De Kring

Dinsdag 19 maart

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor André Gobeyn,

echtgenoot van Simonne Verstrynge,

overleden ouders, broer, zus en

schoonbroer, S.V.

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in 't

Schuurtje (einde 21.30 uur)

Woensdag 20 maart

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 21 maart

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor overleden zuster

(M.D.W.)

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Vrijdag 22 maart

15:15 Gezongen mis in WZC De Stek

Zaterdag 23 maart

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Gaston Van

Belleghem en Clara De Groote,

schoondochter Lucrese Van Houcke

en zoon Lucien Van Belleghem,

alsook voor Annelies Blancke,

echtgenote van Etienne Chaves

Daguilar

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 24 maart

Derde zondag

in de veertigdagentijd jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, opgeluisterd door

het Sint-Martinuskoor

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Eduard Meire en

echtgenote Hilda Hongenaert

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Aline Deroo, dochter van

Geneviève Timmerman en Kenny

Deroo uit Varsenare

WEEKAGENDA

We geven graag volgende data mee

om te prikken in je agenda:

Zondag 7 april om 10.30 uur in

de kerk van Moerkerke: Aanstel-

lingsviering van Hilde Pauwaert

als parochieassistente van de federa-

tie Damme, na de viering is er een

receptie in de kerk.

Donderdag 25 april om 20 uur:

Ontmoetingsavond met de parochi-

ale vrijwilligers van de federatie

Damme in het OC Sint-Rita in Den

Hoorn. Een persoonlijke uitnodi-

ging volgt.

Woensdag 15 mei om 20 uur in de

kerk van Sijsele: Geloofsavond met

Roland Van De Velde (zang, vertel-

stem en gitaar), Sofie Dhaens (voor-

dracht en zang) en Marie Ponseele

(cello). Meer info volgt.

Data om te prikken

Op dinsdag 19 maart om 14 uur in de

Cultuurfabriek.

Een ideale workshop om in groep,

in een ontspannen sfeer uw ver-

keerskennis op te frissen. Net als

bij het theorie-examen om een rij-

bewijs te behalen (maar dan zon-

der stress) krijgen de deelnemers

25 meerkeuzevragen voorgescho-

teld. Iedereen krijgt de kans om het

antwoordformulier in te vullen. Na

afloop worden alle vragen en ant-

woorden overlopen en toegelicht

met extra uitleg bij de verschillen-

de thema’s die aan bod komen. Wel-

licht zullen velen opgelucht zijn

dat het 'niet geslaagd' alleen op de

workshop slaat en niet op een echt

rijexamen!

Dit is een activiteit georganisserd

door de Gezinsbond - Femma en

KWB.

Leden betalen 2 euro,

niet-leden 4 euro.

Inlichtingen en inschrijven bij

Magda Keirse: 050 35 96 66

of magda.keirse@hotmail.com

Magda Blomme: 050 36 32 55

Ignace Dobbelaere: 050 35 18 26

Verkeersquiz
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Vormselcatechese rond stilte

Op aswoensdag was er een catechesebeurt met de vormelingen groep Moerkerke. Daarna werd hen tijdens de viering een askruisje opgelegd. (c) Sofie Degroote
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Jeugdviering

Op zaterdagavond 9 maart was er een jeugdviering. De vormelingen groep Sijsele en het MéGà Jeugdkoor gaven het beste van zichzelf. Enkele sfeerbeelden... (c) Nadine Keirse
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Tweede instapviering

Op zondag 17 maart kwamen de kinderen die zich voorbereiden op hun eerste communie terug samen voor de tweede instapviering met als thema 'luisteren'.

Ze brachten hun groene rugzakje mee. Parochieassistente Hilde Pauwaert vertelde hen een mooi verhaal.

Foto's door Patrick Vienne en Jacques Goedgebeur.

FEDERATIE DAMME
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Zaterdag 23 maart

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Gaston Van

Belleghem en Clara De Groote,

schoondochter Lucrese Van Houcke

en zoon Lucien Van Belleghem,

alsook voor Annelies Blancke,

echtgenote van Etienne Chaves

Daguilar

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 24 maart

Derde zondag

in de veertigdagentijd jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, opgeluisterd door

het Sint-Martinuskoor

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Eduard Meire en

echtgenote Hilda Hongenaert

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Aline Deroo, dochter van

Geneviève Timmerman en Kenny

Deroo uit Varsenare

Dinsdag 26 maart

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor André Gobeyn,

echtgenoot van Simonne Verstrynge,

overleden ouders, broer, zus en

schoonbroer, S.V.

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in 't

Schuurtje (einde 21.30 uur)

Woensdag 27 maart

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

20:00 Vergadering parochieraad

Sijsele in De Kring

Donderdag 28 maart

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor de Heilige Jozef,

voor een bijzondere intentie, S.V.

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

20:00 Vergadering federale

stuurgroep in de pastorie

Vrijdag 29 maart

15:00 Gezongen mis in WZC Huyze

Den Hoorn

Zaterdag 30 maart

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Els Colpaert,

echtgenote van Claude Respaillie

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 31 maart

Vierde zondag

in de veertigdagentijd jaar C

Collecte Broederlijk Delen

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Matthis Mus, zoon van

Mirandolina Mus uit Brugge

14:00 Sijsele Sint-Martinus:

Vormselcatechese in de kerk

WEEKAGENDA

Vrouwen met Vaart uit Groot Dam-

me, hebben jullie er zin in om weer

iets nieuws te ontdekken?

Onze enthousiaste dames hebben

alweer het beste van zichzelf gege-

ven om een damse 3-daagse in me-

kaar te steken, olv gids Roland. Was

de busreis vorig jaar ietsje te ver dan

houden we het dit jaar wat dich-

terbij, nl. de Rijn- en Moezelval-

lei, één van de mooiste streken in

Duitsland. Denken we daarbij aan

pittoreske stadjes, prachtige kaste-

len, mooie wijngaarden en adem-

benemende landschappen… Allicht

klinken ook bij jullie Bernkastel,

Rüdesheim, Koblenz en zelfs Bonn

als mooiste plaatsen langs de ri-

vier? Maar bovenal zal hier weer

het enthousiasme, de hartelijkheid

en vriendschap onder onze lande-

lijke vrouwen primeren. Het hotel,

met binnenzwembad en welness, is

gelegen tegen het oude centrum aan

van Rüdesheim.

Noteer alvast: 3 t.e.m. 5 september

2019 op jullie agenda! Wacht niet

lang om over te schrijven (cfr. uit-

nodigingen) want er zijn al heel

wat geïnteresseerden. Namens het

KVLV reisteam.

KVLV GROOT DAMME

Mee op reis met KVLV

Nieuwe presentatiepanelen

Op deze nieuwe panelen is het voortaan mogelijk om in de kerk (en niet alleen in de inkom) één en ander te tonen.

Bijvoorbeeld over eerste communie en vormselcatechese...
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Diensten Goede Week

Bij deze doen we een warme oproep om naar de diensten van De Goede Week

tekomenenzetevolgenalseenaaneensluitend geheel.Nietvoornietsworden

in andere talen gesproken over De Goede Week als Heilige Week, Grote Week.

Deze week is heilig en groots, omdat we herdenken hoe Jezus in zijn liefde tot

het uiterste is gegaan. Met Palmzondag starten we met een ouverture waarin

al een vooruitblik wordt gemaakt op Goede Vrijdag. Op dinsdag stellen we

ons tijdens de paasbiecht nederig op en vragen God om vergiffenis en tonen

we ons grote vertrouwen op Gods barmhartigheid. Op Witte Donderdag

herdenken we de instelling van de eucharistie en Jezus' oproep tot

dienstbaarheid. Op Goede Vrijdag gaan we de kruisweg en overwegen we het

lijden van Jezus, maar ook het lijden op zich. Na de stilte van zaterdag mogen

we in alle vreugde tijdens de paaswake het vuur en het water wijden, sterke

symbolen van verrijzenis. Op paaszondag vieren we de kracht van het leven

en dat wij verrijzenismensen mogen zijn. Een goede, gevulde week dus om

intens te beleven en ons christenzijn te verdiepen en te vernieuwen...

(priester Pradip)
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Hilde nodigt uit...

Tijdens de aanstellingsviering bevestigen de leden van de vernieuwde stuurgroep

verder samen te werken in deze federatie die op weg is om een pastorale eenheid te vormen.

De leden van de stuurgroep zijn, behalve de twee vrijgestelden

(parochieassistente Hilde Pauwaert en pastoor Pradip Smagge):

Andrea Lamote, Geert Slabbinck, Annemie Snauwaert,

Roland Van De Velde, Anne-Marie Viaene en Patrick Vienne.

In de hoop dat je er kan bij zijn om dit heugelijke moment samen te vieren!

FEDERATIE DAMME
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Beste vrienden

Welkom aan nieuwe leden!

Goed nieuws!

In de federatie Damme

is er een afdeling

van C.M. Samana

(Ziekenzorg) in Moerkerke.

Voor wie is Samana bedoeld?

Wij staan open voor alle mannen en

vrouwen die er van houden, nu en

dan eens een leuke namiddag te be-

leven en er nog wat bij te leren ook.

Er moet geen lidgeld betaald wor-

den, iedereen is welkom!

Paasviering

Na een lange winter doet de len-

te haar intrede. De vroege bloeme-

tjes sieren reeds onze tuinen en het

zonnetje komt ons nu en dan reeds

verwennen.

Hoera, het is bijna Pasen en dit vie-

ren we met Samana op dinsdag 2

april in zaal De Lieve. We begin-

nen om 14 uur met een eucharis-

tieviering met ziekenzalving voor

wie dat wenst. Daarna genieten we

van een prettige namiddag met een

heerlijke koffietafel. Er moet inge-

schreven worden bij één van de be-

stuursleden voor 29 maart.

Hopende u allen

te mogen ontvangen!

Meer info bij

Godelieve Van Damme

050 50 00 96

Samana

Moerkerke

Zaterdag 30 maart

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Els Colpaert,

echtgenote van Claude Respaillie

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 31 maart

Vierde zondag

in de veertigdagentijd jaar C

Collecte Broederlijk Delen

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Matthis Mus, zoon van

Mirandolina Mus uit Brugge

14:00 Sijsele Sint-Martinus:

Vormselcatechese in de kerk

Maandag 1 april

20:00 Vergadering kerkraad

Moerkerke

Dinsdag 2 april

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor overleden zuster

(M.D.W.)

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21 uur)

Woensdag 3 april

19:00 Vergadering

vormselcatechisten groep

Moerkerke bij Sofie

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 4 april

09:00 Lapscheure H. Drievuldigheid

en Sint-Christianus: schoolviering bij

het paasfeest

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

10:45 Vivenkapelle O.L.Vrouw

Geboorte: schoolviering bij het

paasfeest

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gebedsdienst met communiedeling

Zaterdag 6 april

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Guillaume De

Coussemaker en overleden

echtgenote Helena Caboor, alsook

voor Marie-Louise De Bruyckere,

echtgenote van Antoon De Craemer

en overleden familie

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 7 april

Vijfde zondag

in de veertigdagentijd jaar C

09:00 geen mis in de kerk van Sijsele want

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Aanstellingsviering van Hilde

Pauwaert als parochieassistente

van de federatie Damme door

priester Marc Steen, bisschoppelijk

gedelegeerde voor de parochies,

gezongen mis voor André De Lille en

echtgenote Irma Wintein, dochter

Thérèse en voor Augusta en Prudent

De Lille, alsook voor Hubert

Pauwaert en Monique Van der

Jeught, alsook voor Eugenie Lutters,

echtgenote van Etienne Breemersch

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Receptie in de kerk

WEEKAGENDA

Vacature koster parochie Sint-Martinus Sijsele

Voor wie in aanmerking komt

of indien je geïnteresseerden kent:

graag deze vacature bekend maken...
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SINT-MARTINUSPAROCHIE

SJSELE

MISSIEWERKING

Dringend gevraagd voor onze mis-

siewerking schone breiwol in lich-

te kleuren, ook resten zijn welkom!

Allerlei naaibenodigdheden, garen,

knopen, alles wordt met dank aan-

vaard en kun je afgeven bij Lieve

Verniest, Dorpsstraat 114, Sijsele.

Oproep missiewerking Sijsele

Vormelingen Sijsele in actie
Zaterdag 23 maart:

"De vormelingen klaar voor de zwerfvuilactie! Proficiat!"

(Foto via facebookbericht van burgemeester Joachim Coens)

(Foto via facebookbericht van priester Pradip)

3FEDERATIE DAMME

Gedoopt aan de bron van leven

Moerkerke 9 maart: Maxim De Leyn, zoon van Olga Malynovska en Hendrik De Leyn uit Den Hoorn Moerkerke 24 maart: Aline Deroo, dochter van Geneviève Timmerman en Kenny Deroo uit Varsenare



Op zondag 28 apr. 2019 organiseert

Pasar Sijsele een lentewandeling in

het kader van het thema PAK JE

TIJD.

Start om 14u30 aan Zaal De Kring,

Vredesplein (naast de kerk) in Sijse-

le.

Afstand +/- 8 km. Wij wandelen in

groepaanenrustigtempo.

Na de wandeling gelegendheid voor

deelname aan een koffietafel met

heerlijkepannenkoeken.

Deelnameprijs wandeling:leden 1

euro, niet-leden 1,50 euro per per-

soon,kinderen-12jaargratis.

Deelnameprijs koffietafel: 3 euro

perpersoon.

Inschrijven bij de start van de wan-

deling.

Info:A.Soenentel050356908.

Iedereenvanhartewelkom.

LENTEWANDELTOCHT

De Naturenblomme (vereniging

voor activiteiten rond erfgoed, na-

tuur en cultuur in Groot-Damme,

het Brugs Ommeland en het Mee-

tjesland) nodigt u uit op zondag 7

april van 14u voor een wandeling in

hetstilleBrugge

Tijdens deze wandeling kom je echt

tot rust. Je bewondert de windmo-

lens op de vesten. Je ontdekt een

groene oase van rust met de schut-

tersgilden. Je wandelt langs het mu-

seum voor Volkskunde, het Kant-

centrum, de Jeruzalemkerk en de

Sint-Annakerk. Je kuiert voorbij

het Engels klooster en het Guide

Gezellemuseum. Onderweg loodst

gids Yanik ons binnen in het oud-

stecafévandestad.

Wandeling in samenwerking met

ZwinenZwaan.

.

Praktischeinfo:

Start van de wandeling aan de

Kruisport teBrugge

Inschrijving verplicht door over-

schrijving van 6 euro per persoon

op rekening BE 32 7360 3899 7502

van De Naturen Blomme, ten laatste

op 4 april 2019 met vermelding van

telefoonnummer

Aantalplaatsenbeperkt.

Consumptie tijdens de pauze on-

derwegopeigenkosten

Honden aan de leiband zijn wel-

kom

WANDELEN IN BRUGGE
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Zaterdag 6 april

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Guillaume De

Coussemaker en overleden

echtgenote Helena Caboor, alsook

voor Marie-Louise De Bruyckere,

echtgenote van Antoon De Craemer

en overleden familie

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 7 april

Vijfde zondag

in de veertigdagentijd jaar C

09:00 geen mis in de kerk van Sijsele want

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Aanstellingsviering van Hilde

Pauwaert als parochieassistente van

de federatie Damme door priester

Marc Steen, bisschoppelijk

gedelegeerde voor de parochies,

gezongen mis voor André De Lille en

echtgenote Irma Wintein, dochter

Thérèse en voor Augusta en Prudent

De Lille, alsook voor Hubert

Pauwaert en Monique Van der

Jeught, alsook voor Eugenie Lutters,

echtgenote van Etienne Breemersch

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Receptie in de kerk

Maandag 8 april

20:00 Vergadering kerkraad Sijsele

Dinsdag 9 april

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor overleden zuster

(M.D.W.)

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21 uur)

Woensdag 10 april

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 11 april

08:00 Vormselcatechese groep

Moerkerke (dagactiviteit in het

Karmelklooster te Brugge, einde 17

uur)

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Vrijdag 12 april

15:15 Gezongen mis met

ziekenzalving in WZC De Stek

Zaterdag 13 april

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Palmzondagviering, gezongen

mis voor Fernand Bottelier,

echtgenoot van Georgette

Verschoote en overleden kleinzoon

Koen, alsook voor de leden en

overleden leden van KWB en Femma

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 14 april

Palmzondag - Passie van de Heer

Collecte Broederlijk Delen

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Palmzondagviering, gezongen

mis voor de parochianen, alsook

fundatiemis voor overleden ouders

(L.T.–C.Bl.), alsook voor Achiel Van

Nevel en Agnes De Bruyckere en

overleden familie

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Palmzondagviering, gezongen

mis voor Cyriel Calus en Julia

D’Haens en overleden familie

12:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

van Julian Bogaerts, zoon van Mieke

Longueville en Joachim Bogaerts uit

Maldegem

14:30 Sijsele Sint-Martinus: Doop van

Lucas Meire, zoon van Barbara

Clerick en Ruben Meire uit Sijsele

WEEKAGENDA
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Aanstellingsviering Hilde Pauwaert als parochieassistente

Tijdens de feestelijke, federale viering op zondagmorgen 7 april, heeft priester Marc Steen, de bisschoppelijk gedelegeerde voor de parochies, Hilde aangesteld tot parochieassistente van onze federatie.

SamenmetpastoorPradipendeledenvandefederalestuurgroep zalzijmeezorgdragenvoordepastoraal.Deledenvandestuurgroep zijn:pastoorPradipSmagge,parochieassistente HildePauwaert,

Andrea Lamote, Geert Slabbinck, Annemie Snauwaert, Roland Van De Velde, Anne-Marie Viaene en Patrick Vienne. Foto's: Sofie Degroote
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Maurice Desnyder, 89j, (°1 juni 1929 +

17 maart 2019), echtgenoot van Agnes

Decoster uit het WZC O.L.V. van

Troost in Westkapelle, voorheen

Hoogstraat in Lapscheure. Uitvaart

op zaterdag 23 maart om 10 uur in de

kerk van Lapscheure.

Yvonna Tilleman, 89j, (°4 januari

1930 + 1 april 2019), echtgenote van

Maurits Stroo uit het WZC O.L.V.

van Troost in Westkapelle, voor-

heen Oude Sluissedijk in Damme.

Uitvaart op zaterdag 6 april om 10.30

uur in de kerk van Damme.

Anna Dhoore, 99j, (°18 januari 1920

+ 2 april 2019), weduwe van Charles

Claeys uit het WZC De Stek in Sijse-

le, voorheen Meibosweg. Uitvaart

op dinsdag 9 april om 10.30 uur in

de kerk van Sijsele.

Kerkelijke uitvaarten

Zaterdag 13 april

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Palmzondagviering, gezongen

mis voor Fernand Bottelier,

echtgenoot van Georgette

Verschoote en overleden kleinzoon

Koen, alsook voor de leden en

overleden leden van KWB en Femma

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 14 april

Palmzondag - Passie van de Heer

Collecte Broederlijk Delen

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Palmzondagviering, gezongen

mis voor de parochianen, alsook

fundatiemis voor overleden ouders

(L.T.–C.Bl.), alsook voor Achiel Van

Nevel en Agnes De Bruyckere en

overleden familie

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Palmzondagviering, gezongen

mis voor Cyriel Calus en Julia

D’Haens en overleden familie

12:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

van Julian Bogaerts, zoon van Mieke

Longueville en Joachim Bogaerts uit

Maldegem

14:30 Sijsele Sint-Martinus: Doop van

Lucas Meire, zoon van Barbara

Clerick en Ruben Meire uit Sijsele

Maandag 15 april

20:00 Vergadering kerkraad Hoeke

Dinsdag 16 april

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor de Heilige

Antonius, S.V., alsook voor overleden

zuster (M.D.W.)

19:00 Sijsele Sint-Martinus:

Biechtviering

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21 uur)

Woensdag 17 april

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 18 april

Witte Donderdag

19:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Witte Donderdagviering

Vrijdag 19 april

Goede Vrijdag

15:00 Sijsele Sint-Martinus:

Kruisweg

19:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Lijdensoverweging en kruishulde

Zaterdag 20 april

19:00 Sijsele Sint-Martinus:

Paaswake, viering met wijding van

vuur en water, viering met

vormselkandidaten groepen

Moerkerke en Sijsele, viering

opgeluisterd door het MéGà

Jeugdkoor

Zondag 21 april

Hoogfeest Pasen

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Paasviering, gezongen mis,

fundatiemis voor overleden familie

(A.M.), alsook voor overleden ouders

(M.D.B.-R.V.), oor Rose May Isabelle

als aandenken voor haar H.

Communie en voor Angela Gaspard,

moeder van Janetta Gaspard, alsook

voor overleden echtgenoot en familie

M.V.H., alsook voor overleden

ouders en familie T.S., alsook voor

overleden ouders en broer, viering

opgeluisterd door het Sint-

Martinuskoor

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Paasviering, gezongen mis voor

Magdalena Weyn, alsook voor

Lucien Tilleman, echtgenoot van

Aline Stroo, viering opgeluisterd

door het koor DaMoRi

12:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Vic Claeys, zoon van Sara

Vanhaecke en Jeroen Claeys uit

Sijsele

WEEKAGENDA

De Pastorale Eenheid Effeta Brug-

ge is op zoek naar een parochieas-

sistent(e) om, in nauwe samenwer-

king met de pastoor en het team de

pastorale werking te ondersteunen

en verder uit te bouwen.

Taak

- Actieve deelname aan het team van

de pastorale eenheid

- Gedeelde verantwoordelijkheid in

de zorg voor de pastorale eenheid

en verbindingsfiguur naar de loka-

le gemeenschappen

- Meewerken in de werkgroep litur-

gie:

• uitwerken van de zondagsvierin-

gen (teksten, opmaak, PowerPoint)

• uitwerken van gebedsmomenten

voor vormingsavonden of voor bij-

zondere groepen

• eventueel op langere termijn: op

rouwbezoek gaan, de voorberei-

ding van een uitvaart opmaken en

leiden van uitvaarten in Woord- en

gebedsviering

- Meewerken en of coördineren van

de werkgroep vormsel, doopsel, en

eerste communie

- Meewerken aan of coördineren

van de werkgroep zorg :

• rouwbezoek

• ziekenbezoek

• uitreiken van de communie

- Meewerken in de werkgroep com-

municatie

• meewerken aan de redactie van

Kerk en Leven (af en toe een bijdra-

ge schrijven, foto’s maken, eindre-

dactie…)

• helpen bij het beheer van de web-

site

• helpen bij het beheer van de

nieuwsbrief

De taakomschrijving wordt verder

aangevuld of bijgestuurd, afhanke-

lijk van de interesses en talenten

van de kandidaat. Een voltijds taak

als Parochieassistente omvat 38 uur

per week.

Profiel

- Katholiek en Kerk betrokken zijn

- Minimum 5 jaar werkervaring

- Bij voorkeur een diploma hoger

onderwijs

- Basisvaardigheden op vlak van in-

formatica – ontwerpen van druk-

werk

- Communicatief vaardig zijn

- In staat zijn groepen en taken te co-

ördineren

- Kennis hebben van sociale media

- Onverenigbaar met een politiek of

syndicaal mandaat

- Teamgericht en zelfstandig kun-

nen werken

- Flexibel, bereid tot avond- en

weekendwerk

- Beschikt over rijbewijs B en eigen

wagen

- Bij voorkeur ter plaatse wonend

- Bereid tot het volgen van de voor-

ziene vorming

- Bereid om bij aanwerving een ge-

sprek te voeren met een psycholoog

Modaliteiten

- Indiensttreding: 1 september 2019

- Verloning als bedienaar van de

eredienst

- Een basisopleiding wordt door het

bisdom Brugge ingericht

Informatie

- jobinhoud: bij priester Carmino

Bohez 0468 14 20 37

- statuut, wedde en basisopleiding:

Trees Lavens – 050 33 59 05 - trees-

.lavens@bisdombrugge.be

Sollicitatie

Stuur vóór 1 juni 2019 uw schrifte-

lijke sollicitatie met bijhorende CV

naar bisschoppelijk gedelegeerde

Marc Steen, Heilige Geeststraat 4,

8000 Brugge of marc.steen@bis-

dombrugge.be

Vacature voor een voltijdse parochie-assistent(e)

in de Pastorale eenheid Effeta Brugge

Op paasmaandag 22 april, vieren we

naar jaarlijkse gewoonte ons Paas-

feest in De Kring.

Om 13u30 is er een korte bezinning

door onze pastoor Pradip.

Dan is er koffie met gebak gevolgd

door een spelletje BINGO waar er

voor elke deelnemer een prijs voor-

zien is.

Om af te ronden worden er belegde

broodjes opgediend.

De bijdrage is 10 euro. Inschrijven

tegen 15 april bij Machteld: 050/35

61 87 - Rita: 050 35 48 34 of Eric:

0479 44 96 93. We hopen jullie te

mogen verwelkomen!

Paasfeest
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Levenslijn Damme besteed bijzondere aandacht aan veilig verkeer. Denken we hierbij terug aan de actie aan het

rondpunt te Vivenkapelle waar symbolisch het verkeer enkele minuten werd stilgelegd. Vandaar dat Levenslijn er

voor koos om Sabine Cocquyt (afkomstig van Vivenkapelle) uit te nodigen bij het verschijnen van haar 4e boek

rond de problematiek van verkeersslachtoffers. Met een veelzeggende titel “Het spijt me” , wordt vooral de kracht

van bemiddeling aangetoond. Een veelzeggend onderwerp dat voor iedereen een aanbeveling is, de inkom is dan

ook GRATIS.

Woensdag 24 april van 14 uur tot

16.30uur

Bonem is één van de oudste plaats-

namen in Damme en gaat terug tot

de13deeeuw.

De hoeve is nog omringd door wa-

ter en het grote domein bestaat uit

tuinkamers die de bezoekers tel-

kens verrassen. Deze prachtige tui-

nen zijn anders niet toegankelijk.

Praktischeinfo

Start aan de hoeve Bonem, Bonem-

straat1te8340Damme

Goedewandelschoenen

Inschrijving verplicht door over-

schrijving van 10 euro per persoon

op rekening BE 32 7360 3899 7502

van De Naturen Blomme, ten laatste

op 20 april 2019 – met vermelding

telefoonnummer

Aantal inschrijvingen beperkt – tij-

diginschrijvenisdeboodschap

Na de wandeling bieden wij u ter

plaatsenogeendrankjeaan

Kinderenonderde16jaargratis

Hondenaandeleibandwelkom

Bonem
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De aanstellingsviering van Hilde

als parochieassistente werd opge-

luisterd door de drie koren van

onze federatie. Koorleden die het

jaar door elke week hun repetities

houden op dinsdag, woensdag of

zaterdag. De drie dirigenten en or-

ganist Marnix Annys hebben de

zang goed voorbereid en de nodige

afspraken gemaakt. Het klonk heel

mooi in de kerk van Moerkerke.

Dankomjullie inbreng!

koorDaMoRi

o.l.v. JohanDeRoeck

MéGàJeugdkoor (JeugdenPlus)

o.l.v.SabineWittevrongel

Sint-Martinuskoor

o.l.v.PatrickVienne

Dezesamenzang

smaaktnaarmeer...

wieweet?

We danken ook enkele leden van

de leiding KSA Moerkerke en Chiro

Sint-Rita om hun helpende handen

bij het verzorgen van de receptie.

Dank!

(priester Pradip, parochieassistente Hilde

ende federale stuurgroep)

Dank om de geslaagde samenwerking

Samenzang: koor DaMoRi en Mégà Jeugdkoor en Sint-Martinuskoor
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Een leerling uit een van mijn klas-

sen zesdes secundair, vroeg me

naar de betekenis van Pasen: ‘Wat

betekent Pasen voor christenen?’.

Ik antwoordde dat wij op Pasen

de kern van ons christelijk geloof

vieren: God heeft Jezus uit de dood

doenopstaan.

Terwijl ik mezelf hoorde, vermoed-

de ik dat ik waarschijnlijk voor hem

wereldvreemde taal sprak.Om het

nog iets concreter – en begrijpelij-

ker - voor hem te maken, probeerde

ik:

‘Pasen gaat over liefde die sterker is

dan haat, over leven dat sterk is dan

de dood, over hoop die sterker is dan

wanhoop’.

Toen zei de leerling: ‘Dat klinkt

mooi, maar gelooft u dat Jezus op

Pasen echt uit het graf is opgestaan?

Is dat wel een historisch feit?’ Ik

antwoordde: ‘Jazeker, ik geloof dat

dit opstaan uit de dood echt heeft

plaatsgevonden.’ De leerling keek

meverbaasdaan…

Meer dan een symbolisch ver-

haal…

Voor mij is Pasen meer dan enkel

een symbolisch verhaal van nieuw

leven, nieuwe hoop en nieuwe toe-

komst. Jezus is ook werkelijk uit de

dood opgestaan. Het graf was leeg.

Het ongeloof van de apostelen is

verstaanbaar. Immers, soms is hun

ongeloofookmijnongeloof.

Geloven zal nooit een zeker we-

ten zijn, geloven is altijd verwe-

ven met twijfel, onbegrip en onge-

loof.En toch: op Pasen is het meest

onwaarschijnlijke gebeurd. Toen

heeft een wending in de geschiede-

nis plaatsgevonden. Die gebeurte-

nis is de kern van ons geloof. Omdat

de verrijzenis toen werkelijk is ge-

beurd, kunnen wij er vandaag nog

vreugdevol en dankbaar om zijn.

En kan de boodschap van Pasen

blijven klinken: ‘De Heer is werke-

lijkverrezen’.

Het evangelie is een woord van

leven

Bovendien gaat het op Pasen niet

alleen over Jezus, maar over heel

de Blijde Boodschap. Was Jezus niet

verrezen, dan was deze boodschap

waarschijnlijk met Hem in het graf

verdwenen. Dan waren zijn leer-

lingen waarschijnlijk naar huis te-

ruggekeerd en hadden ze de draad

van hun gewone leven weer opge-

nomen om zo hun verdriet te ver-

werken. Dan waren Jezus’ woorden

en gebaren in een vergeethoek van

de geschiedenis terecht gekomen.

Dan hadden we hoogstens nog over

Jezus en zijn leerlingen kunnen

lezen in een of ander geschiede-

nisboek. Hoogstwaarschijnlijk dan

nogalseenrandfenomeen…

Bovendien, omdat Jezus werkelijk

uit de dood is opgestaan, is elke

bladzijde van het evangelie nog

steeds een woord van leven. Wat Je-

zus vóór Pasen gezegd en gedaan

heeft, dat doet Hij na Pasen ver-

der met steeds nieuwe en andere ge-

neraties van mensen. Wat gebeurt

in het evangelie, gebeurt vandaag

nog steeds, omdat Jezus met al zijn

woorden en gebaren uit de dood is

opgestaan.

Het evangelie gebeurt nog

steeds

Wat het evangelie verhaalt, gebeurt

bijgevolg nog steeds. Jezus roept

nog steeds mensen zoals Hij eer-

tijds de leerlingen aan het meer van

GalileariepomHemtevolgen.

Jezus vergeeft nog steeds, zoals Hij

eertijds aan tollenaars zoals Zache-

üs en de overspelige vrouw hun

zonden vergaf en hen een nieu-

we kans en leven bood. Jezus kiest

nog steeds voor het kansarme en be-

dreigde leven. Hij staat nog steeds

aan hun kant, zoals Hij eertijds

naar de melaatse en de bezetene toe-

ging. Jezus spreekt nog steeds de-

zelfde scherpe woorden tegen de fa-

rizeeën en Schriftgeleden van onze

tijd.

Bidt Jezus nog steeds tot zijn Va-

der? Ja, nu Hij zelf bij de Vader is,

is Hij meer dan ooit onze voorspre-

ker en nodigt Hij ons uit om met

Hem te blijven bidden tot zijn en

onze Vader. Wast Jezus nog steeds

de voeten van zijn leerlingen? Ja,

nog steeds overal waar mensen voor

elkaar zorgen en elkaars lief en leed

dragen. Zit Jezus met Zijn leerlin-

gen vandaag aan tafel tijdens het

laatste avondmaal? Ja, nog steeds

overal waar we samen komen rond

woord en brood. Wordt Jezus nog

steeds gemarteld en veroordeeld? Ja,

Hij draagt nog steeds zijn kruis,

overal waar mensen omHem bespot

envervolgdworden.

En… Hij verrijst nog steeds overal

waar mensen in zijn Naam samen

zijn en hoop en leven uitdragen en

ondanks alles blijven geloven in de

krachtvanhetgoede.

Pasen gebeurt ook vandaag

Doordat Jezus uit de dood verrezen

is, is het evangelie ook vandaag een

levend boek. Wat Jezus toen deed,

doet Hij nog steeds. Wat Hij eertijds

deed met zijn leerlingen, doet Hij

numetchristenen,metons.

Jezus’ woorden en gebaren leven

verder door jou en mij…. En aan jou

en mij om hiervan in onze woor-

den en gebaren te getuigen… Da’s

ookPasen.

IkwensjealvasteenzaligPasen!

‘t is zalig Pasen vieren als mensen die

dood waren voor elkaarw eer spreken gaan.

’t is zalig Pasen vieren als huizen die ge-

sloten waren voor elkaar weer open gaan.’

t is zalig Pasen vieren als muren die we

bouwen tussen elkaar weer neer gaan.

t is zalig Pasen vieren als Jezus’ levensver-

haal steeds verder gaat.’

t is zalig Pasen vierenals mensen die Je-

zus’ verhaal hebben aanhoord,het weten

te beleven met elkaar.

Carmino

PASEN

Werkelijk uit de dood opgestaan... ook vandaag

FEDERATIE DAMME

&leven
KERK



Patrick De Smet, 56j, (°16 juli 1962

+ 6 april 2019), echtgenoot van Ré-

gine Vanmiddelem uit de Gentse

Steenweg in Sijsele. Uitvaart op za-

terdag 13 april om 10.30 uur in de

kerk van Damme.

Kerkelijke uitvaarten

Zaterdag 20 april

19:00 Sijsele Sint-Martinus:

Paaswake, viering met wijding van

vuur en water, viering met

vormselkandidaten groepen

Moerkerke en Sijsele, viering

opgeluisterd door het MéGà

Jeugdkoor

Zondag 21 april

Hoogfeest Pasen

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Paasviering, gezongen mis,

fundatiemis voor overleden familie

(A.M.), alsook voor overleden ouders

(M.D.B.-R.V.), alsook voor Rose May

Isabelle als aandenken voor haar H.

Communie en voor Angela Gaspard,

moeder van Janetta Gaspard, alsook

voor overleden echtgenoot en familie

(M.V.H.), alsook voor overleden

ouders en familie T.S., alsook voor

overleden ouders en broer, alsook ter

ere van Sint-Rita, viering

opgeluisterd door het Sint-

Martinuskoor

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Paasviering, gezongen mis voor

Magdalena Weyn, alsook voor

Lucien Tilleman, echtgenoot van

Aline Stroo, viering opgeluisterd

door het koor DaMoRi

12:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Vic Claeys, zoon van Sara

Vanhaecke en Jeroen Claeys uit

Sijsele

Maandag 22 april

12:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

van Alixe Verhaeghe, dochter van

Pauline Cordonnier en Alexander

Verhaeghe uit Berchem

14:30 Sijsele Sint-Martinus: Doop van

Jelina Hernou, dochter van Jolien

Hofmans en Jören Hernou uit Sijsele

Dinsdag 23 april

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

13:30 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis bij het paasfeest van

Okra

15:00 Gezongen mis bij het paasfeest

in WZC Huyze Den Hoorn

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21 uur)

Woensdag 24 april

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

20:00 Vergadering kerkraad Den

Hoorn

Donderdag 25 april

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor overleden zuster

(M.D.W.)

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

20:00 Ontmoetingsavond met de

vrijwilligers van de federatie Damme

in het OC Sint-Rita in Den Hoorn

Vrijdag 26 april

15:15 Gezongen mis in WZC De Stek

Zaterdag 27 april

10:30 Zangrepetitie eerste communie

in parochiezaal De Kring (einde 12

uur)

14:00 Damme O.L.Vrouw

Hemelvaart: Huwelijk van Elise

Surinx en Albrecht Graf Yorck von

Wartenburg uit Brugge

14:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

van Ilian Hutjens, zoon van Vicky

Derycker en Niels Hutjens uit Sijsele

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, gedachtenismis voor

de overledenen sinds 1 februari;

André Labat, alsook voor de

weldoeners van de parochie, alsook

voor André Sarazyn, echtgenoot van

Eveline De Meyere en overleden

dochter Gerda en overleden familie

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 28 april

Tweede Paaszondag (beloken Pasen) jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Derde

instapviering, gezongen mis voor

René De Baere en Margriet

Dombrecht en overleden familie,

alsook ter ere van de Barmhartige

Jezus

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Derde instapviering, gezongen mis

voor Paul Braet en familie, alsook

voor Richard Nobus en echtgenoten

Irma Huyghebaert en Amanda De

Zayer

WEEKAGENDA

Aankondiging in Kerk en Leven

Brugge en randgemeenten “La no-

che sin estrellas”

Op zondag 28 april brengt het in-

clusiefkoor Cantare con Amore, on-

der leiding van Elke Poppe, samen

met het gemengd Brugs Concert-

koor Bryghia Cantat , geleid door

Reinhilde Uyttendaele, een duo-

concert. Dit benefietconcert gaat

door in de kerk van Maria As-

foto Stefaan Reuse

sumpta, Koningin Elisabethsquare

te 8310 Assebroek om 16 uur.

Het werk “La noche sin estrellas”

is een werk gecomponeerd door Se-

bastiaan van Steenberge op tekst

van Jan Coeck. Het is specifiek –

op vraag van Koor en Stem – be-

doeld om mensen met een beper-

king kansen te geven om deel te ne-

men aan een koorwerking. Het stuk

wordt nu voor de eerste maal uit-

gevoerd in Brugge en is een duo-

concert ten voordele van Speling

vzw. Cultuurplatform Speling vzw

is een sociaal artistieke experimen-

tele onderneming die mensen met

een beperking de kans geeft zich ge-

makkelijker en beter te integreren

in de maatschappij. De algemene lei-

ding van dit project is in handen

van Reinhilde Uyttendaele. Adri-

aan Debbaut zorgt voor de begelei-

ding op piano. Naast deze composi-

tie brengen beide koren ook nog een

eigen programma.

Praktisch: tickets 12 euro / 5 euro

(-12jaar) via info@bryghia-cantat.be

of www.bryghia-cantat.be; tevens

via GSM-nummers 0494 48 40 18

en 0499 71 17 67; BE16 9796 5538

7474

Koor Bryghia

ITALIAANSE SPECIALITEITEN

bij KVLV DAMME

Wij nodigen elkeen uit die interes-

se heeft in de Italiaanse keuken.Lek-

ker koken met eenvoudige ingredi-

ënten... zo tover je een lekkeremaal-

tijd op tafel voor je gasten. Met een

fris wijntje erbij, lekker! WELKOM

in ’t SCHUURTJE – Burgstraat 16 –

DAMME

MAANDAG 29 april om 19 uur.

KVLV Kookt
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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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Gedoopt aan de bron van leven

Moerkerke 31 maart: Matthis Mus, zoon van Mirandolina Mus uit Brugge Sijsele 14 april: Julian Bogaerts, zoon van Mieke Longueville en Joachim Bogaerts uit Maldegem
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Groepsfoto vormelingen groep Moerkerke

Vormselcatechesedag in het Karmelklooster te Brugge
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In 1964 riep paus Paulus VI de 4de

zondag na Pasen, de zondag waar-

in de Goede Herder centraal staat in

het Evangelie, uit tot de Wereldge-

bedsdag voor roepingen. Sindsdien

geven de pausen jaarlijks een speci-

ale boodschap om aspecten van de

roeping uit te leggen of onder de

aandacht te brengen. Dit jaar her-

innert paus Franciscus ons aan dit

goede nieuws: we zijn niet aan het

toeval overgelaten, maar God komt

ons tegemoet en gaat met ons op

weg naar de volheid van geluk. Aan

ons om zijn Woord te horen, te her-

kennen en te beleven. God komt op een

stille en discrete manier, zijn roep-

stem is niet opvallend. Het is daar-

om nodig dat we ons openstellen

om op een dieper niveau te luis-

teren naar zijn stem en ons ope-

nen voor de nauwelijks op te mer-

ken goddelijke bries. Vervolgens

kan ieder van ons zijn of haar roe-

ping alleen ontdekken door gees-

telijke onderscheiding: doorheen

plaatsen, middelen en situaties zoe-

ken naar wat God ten diepste met

ons wil. Tenslotte houdt elke roe-

ping ook een zending in. Gehoor

geven aan de stem die ons roept, is

met de Heer leven, maar ook over

Hem getuigen en ten dienste staan

van onze broeders en zusters. Daar-

bij herhaalt paus Franciscus regel-

matig zijn overtuiging dat gebed

een heel belangrijke plaats moet in-

nemen binnen roepingenpastoraal.

Natuurlijk mag dat niet begrepen

worden als een gemakkelijk middel

om zich te onttrekken aan het werk

tot evangeliseren. Voor roepingen

bidden, veronderstelt in de eerste

plaats bidden en werken om trouw

aan een roeping. Maar ook levens-

kaders scheppen waar het mogelijk

is de roepstem van de Heer te horen

en op weg gaan om het “evangelie

vanderoeping”teverkondigen.

In het decanaat Brugge houden we

een gebedsviering op 7 mei. De

Pastorale Eenheid Sint-Trudo stel-

de zich open om de viering in de

Maria-Assumptakerk te Assebroek

te houden. De voorbereidingsavon-

den met de werkgroep liturgie wer-

den vier spiritueel boeiende bij-

eenkomsten waarbij er dieper werd

ingegaan op “roepen”. Zo werd

het lied van Antoine Oomen op

tekst van Huub Oosterhuis, ‘Hoor.

Maar ik kan niet horen’, leidraad

voordegebedsavond.

Er werden enkele fundamentele ge-

dachten geformuleerd die ons tot

nadenken aanzetten. Iedere mens

is geroepen, maar om dit te besef-

fen, moeten we willen horen. Zo

zijn er verschillende wijzen van

horen. Kunnen we horen, willen

we horen, wat willen we horen, en

geven we gehoor aan wat we ho-

ren? Het ‘selectief luisteren’ van-

uit onze eigen sjablonen is nogal

eens een valkuil. Vooral daar waar

we zelf oplossingen en antwoor-

den formuleren, soms uit het ver-

leden, waar ze destijds het goede

antwoord waren. Maar we houden

er ons strak aan vast en luisteren

niet meer. Onze modellen zijn de

norm geworden. En toch God blijft

roepen op Zijn manier. Durven wij

openstaan voor Zijn roepen, zien

wat Hij ziet en ons laten zenden

waar Hij een antwoord is? Gods roe-

pen is altijd duidelijk, maar vraagt

veelal een indringend en radicaal

antwoord. Kijk maar naar de roe-

pingsverhalen uit de Bijbel. Wegge-

roepen worden uit vertrouwde ze-

kerheden. God roept vaak mensen

die niet meetellen in de bestaan-

de structuren en vraagt hen onge-

hoorde dingen te doen. Te schud-

den aan heilige huisjes. Telkens

weer lopen we het risico dat we

vanuit onze eigen ‘sjablonen’ ant-

woorden geven en dat we zelfs God

niet meer nodig hebben. Durven we

openstaan voor mensen die zich ge-

roepen weten om nieuwe wegen te

gaan, verrassend anders? Durven

we loskomen van onze eigen afge-

sleten paden? Durven we loskomen

van onze bekende kerkelijke struc-

turen waarbinnen we ons veilig wa-

nen, en denken dat we zo de storm

wel zullen overleven om dan terug

tekerennaardeordevandedag?

En toch, er is hoop, want God

blijft mensen roepen, en telkens

weer vindt Hij mensen die zijn weg

durven gaan. Want eens zijn stem

gehoord kunnen zij niet anders.

Al weten zij dat ze wellicht eerst

een roepende in de woestijn zullen

zijn. Maar de echo dijt uit, onweer-

staanbaar, tot de einden der aarde.

Ondanksonsinitiëleverzet.

Gods roepen beperkt zich niet tot

christenen alleen. Iedereen is kind

van God en naar zijn beeld gescha-

pen. God vraagt geen lidkaart om ie-

mand aan te spreken om zijn visi-

oenmetonsgestaltetegeven.

Met dank aan Nathalie Verstraete en

aan de Werkgroep Liturgie die de

voorbereidingopzichnam.

diakenBartVerhelle

Decanale gebedsavond roepingen

FEDERATIE DAMME
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'Wat is een lichtstrijder?'

'Dat weet je wel,' antwoordde ze met een glimlach.

'Het is iemand die in staat is

om het wonder van het leven te begrijpen.

Schrijf over die strijder.'

Voor Paulo Coelho is zelfonderzoek een sleutel tot het vinden van geluk.

"Ik ben een strijder, geen wijs man,' zei hij eens in een interview.

In De strijders van het licht verzamelde Coelho 133 levenswijsheden.

Dit boek openbaart de strijder die zich in ieder van ons verschuilt;

een strijder van het licht, die weet dat hij kan vechten voor zijn dromen.

Sinds september 2018 wordt voor de viering zo'n levenswijsheid

getoond op het scherm bij wijze van bezinningsmoment.

Sommigen vroegen zich al af uit welk boek die teksten kwamen...

Uit 'De strijders van het licht - een handboek' van Paulo Coelho.

Het strijden heeft niets met vechten of geweld van doen,

maar het gaat wel om de innerlijke strijd die elke mens voert

tegen de machten van de duisternis...

De wijze Lao-Tse

zegt over de tocht van de strijder van het licht het volgende:

‘De Weg is eerbied voor al wat klein en zacht is.

Weet te allen tijde de juiste houding aan te nemen.

Ook al heb je reeds vele malen met pijl en boog geschoten,

let steeds op hoe je de pijl plaatst, en hoe je de pees uitrekt.

Een beginneling die zich bewust is van zijn noden,

is uiteindelijk wijzer dan de verstrooide wijsgeer.

Liefde oppotten brengt geluk, haat oppotten, ongeluk.

Wie problemen niet herkent, laat de deur openstaan

en rampspoed dringt zijn huis binnen.

Het gevecht heeft niets met ruzie van doen.’

Zaterdag 27 april

10:30 Zangrepetitie eerste communie

in parochiezaal De Kring (einde 12

uur)

14:00 Damme O.L.Vrouw

Hemelvaart: Huwelijk van Elise

Surinx en Albrecht Graf Yorck von

Wartenburg uit Brugge

14:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

van Ilian Hutjens, zoon van Vicky

Derycker en Niels Hutjens uit Sijsele

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, gedachtenismis voor

de overledenen sinds 1 februari;

André Labat, alsook voor de

weldoeners van de parochie, alsook

voor André Sarazyn, echtgenoot van

Eveline De Meyere en overleden

dochter Gerda en overleden familie

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 28 april

Tweede Paaszondag

(beloken Pasen) jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Derde

instapviering, gezongen mis voor

René De Baere en Margriet

Dombrecht en overleden familie,

alsook ter ere van de Barmhartige

Jezus

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Derde instapviering, gezongen mis

voor Paul Braet en familie, alsook

voor Richard Nobus en echtgenoten

Irma Huyghebaert en Amanda De

Zayer

Maandag 29 april

20:00 Vergadering kerkraad

Vivenkapelle

Dinsdag 30 april

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21 uur)

Donderdag 2 mei

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Zaterdag 4 mei

15:00 Sijsele Sint-Martinus: Huwelijk

van Nausikaä Dauwens en Timothy

Verschoote uit Beernem

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Prudent

Willems, Marcella Lameire en

overleden familie

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 18.50 uur)

19:00 Sijsele Sint-Martinus:

Jeugdviering, viering opgeluisterd

door het MéGà Jeugdkoor

Zondag 5 mei

Derde paaszondag jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor de parochianen,

alsook voor Henri Labat en Leonie

Sarazyn en kinderen Lucien en Julia,

voor kleinzoon Lucien en voor

Georges Vannevel, echtgenoot van

Agnes Roose, alsook voor overleden

echtgenoot Marc Decoene en familie

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Eerste Communie

12:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Henri Smets, zoon van

Jessica De Wilde en Luis Smets uit

Moerkerke

13:30 Sijsele Sint-Martinus: Doop van

Noud Rogiers, zoon van Ellen

Debruyckere en Bart Rogiers uit

Maldegem

WEEKAGENDA

Op het einde van de viering,

nu zaterdag 27 april,

spreekt de voorzitter

van de kerkfabriek

een dankwoord uit bij het afscheid

van Ben Maelbrancke

als koster-organist

van de Sint-Martinuskerk.

45 jaar dienst is niet niets!

Ben, dank om wat je,

op zoveel vlakken,

voor onze kerk mocht betekenen.

Afscheid van Ben Maelbrancke als koster-organist
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Onze nu 80-jarige koster-organist

Ben Maelbrancke heeft na 60 jaar

kosterschap - waarvan 45 jaar trou-

we dienst in Sijsele - beslist om de-

finitief op rust te gaan. We zullen

hem als bekwaam organist en goede

zanger missen. We kunnen alleen

maar dankbaar zijn dat hij zich zo-

veel jaren heeft ingezet voor onze

parochie Sint-Martinus. Dat Ben zo

lang zijn taken kon blijven doen is

mede te danken aan de grote hulp

van zijn vrouw Nele en zijn fa-

milie. De laatste vijf jaar was Nele

méér dan alleen maar zijn rech-

terhand… In 1932 kwam Bens va-

der, Jozef Maelbrancke uit Poperin-

ge, in Sijsele werken als koster-or-

ganist. Daar Jozef twee zonen had

werd het niet meer dan normaal ge-

vonden dat één van beiden de va-

der zou opvolgen. Beide zonen gin-

gen studeren aan de Normaalschool

te Torhout en waren daar op inter-

naat. De opleiding onderwijzer en

die van koster waren de eerste twee

jaar gelijklopend. Ben zou koster

worden. Hij bekwaamde zich in de

kosterschool twee jaar in het Grego-

riaans en de liturgie en volgde daar-

na nog conservatorium en voor-

dracht. Zijn eerste opdrachten wa-

ren korte interims, eerst in Sint-

Pieters en daarna in Vivenkapelle.

Hij zou lange tijd de vaste koster-

organist van Vivenkapelle blijven.

Een tijd lang verzorgden vader en

zoon de diensten in Vivenkapelle

en in Sijsele. Toen stond Ben er al-

leen voor en combineerde het werk

op de twee parochies. Zijn taak als

koster hield o.a. in: de nauwkeu-

rige voorbereiding van alle heili-

ge missen en liturgische plechtig-

heden zoals doopsels, huwelijks-

missen, uitvaartmissen en dergelij-

ke meer. Hij was bovendien verant-

woordelijk voor het openen en slui-

ten van de kerk en het luiden van

de klokken. Daarnaast moest hij ook

nog de muziek en zang verzorgen.

In die beginjaren was er nog elke

dag een heilige mis en op zondag

ook een hoogmis, vespers en een

lof. Hoeveel liederen zou Ben in al

die jaren niet begeleid hebben? Het

koor zal er hem heel dankbaar om

zijn, zowel voor de repetities als

voor de voortreffelijke begeleiding.

Op 1 juni aanstaande, na 45 jaar

trouwe dienst in Sijsele, beëin-

digt Ben de vele taken als kos-

ter-organist. Aan een periode van

87 jaar “koster Maelbrancke” komt

een eind. We zijn Ben heel dankbaar

voor zijn jarenlange inzet voor de

kerk, de parochie en het koor, als-

ook voor de goede samenwerking

met het parochiaal team en de kerk-

fabriek. Na al die jaren kent nie-

mand onze kerk, “zijn” kerk, be-

ter dan Ben. Zijn werk in de kerk,

heel plichtbewust en met veel liefde

vervuld,werd enorm gewaardeerd.

Eén van de parochianen verwoordt

het treffend: “Wat me altijd ver-

heugd heeft en me zal bijblijven is

hoe mooi Ben en Nele de ruimte

in het koor van de kerk verzorgden

en smaakvol versierden: het juis-

te groen aangepast aan de feestda-

gen en seizoenen, de bloemen op

en voor het altaar, de kandelaars

en brandende kaarsen op de juiste

plaats, zodat het één geheel was van

stemmig licht en eerbied voor het

gebeurenrondhetaltaar…"

Omteeindigen

haal ikRudgerKoplandaan:

"Weggaankunjebeschrijven

alseensoortvanblijven.

Niemandwacht

wantjebenternog.

Niemandneemtafscheid

wantjegaatnietweg."

We gunnen Ben zijn welverdiende

rust en we wensen hem van harte

nog vele jaren van ‘zich goed voe-

len’ en genieten van het samenzijn

met zijn vrouw Nele, zijn steun en

toeverlaat. Ben en Nele, het ga jullie

goed!

(Luc De Meyer, voorzitter Kerkfabriek

Sint-Martinus Sijsele)

Welke Dammenaar heeft het meest

aantal uren in een kerkgebouw op

Dams grondgebied doorgebracht?

Dat weet ik niet, is wellicht het ant-

woord. Na enige tijd zullen som-

migen de namen van de pastoors

van weleer proberen op een rijtje

te plaatsen en de priester, die het

langst als pastoor benoemd was in

één van de parochies, noemen. En

toch is je antwoord verkeerd! Als

jonge gast, een goeie zestig jaar

geleden, volgde Ben Maelbrancke,

wonende in de Stationsstraat in Sij-

sele, in Torhout de opleiding kos-

ter-organist waar hij met heel veel

precisie de verschillende facetten

van de liturgie instudeerde en orgel

en muzieklessen volgde in functie

van de liturgische vieringen. In Vi-

venkapelle mocht hij in de voetspo-

ren van één der broeders treden en

werd daar de titulaire koster-orga-

nist in 1960. Ben was, doordat zijn

vader deze taak in de Sint-Marti-

nusparochie invulde, al van meet af

aanheel sterk vertrouwdmet het ge-

beuren in en rond de kerk. Het was

Ben Maelbrancke en Nele De Baere (c) Gudrun Feys

dan ook logisch dat Ben in Sijsele

in de voetsporen van zijn vader trad

en tot op vandaag deze taak met een

sterke gedrevenheid op zich nam.

Het was nog de tijd dat er extra veel

aandacht ging naar het opplooien

van alben en veel koorkledij met be-

faamde plooien vast en strak gebon-

den weggeborgen werd. Het was de

tijd voor het tweede Vaticaans con-

cilie waarbij de priester de toen cou-

rante "viool" kazuifels met goud

geborduurde stoffen droeg. Het was

de tijd van een pastoor en onder-

pastoor. Het was een tijd van veel

missen op zondag, later aangevuld

met zaterdagavond vieringen. Zelfs

van Vespers op zondagnamiddag.

Het was de tijd, tot enkele jaren te-

rug, van heen en weer rijden met

de wagen om zo wel in Sijsele als

Vivenkapelle de erediensten mee in-

houd te geven. Het klaar leggen,

het opbergen diende met veel voor-

zichtigheid te gebeuren en de zorg

voor dit alles maakte Ben zich met

veel ijver eigen. Meer nog, het werd

zijn visitekaartje. Bij het binnenko-

men in de kerk zal je zelden Ben be-

zig zien. Immers, vooraf wordt er

voldoende tijd vrijgemaakt om alles

klaar te zetten voor de eredienst. En

het mag vermeld worden: Nele zijn

echtgenote en soms ook zijn kin-

deren hielpen indien nodig. Zelden

nam Ben verlof, gewoon weg omdat

hij zich zo concentreerde op zijn

taak, er van hield en geen behoefte

had aan vrije tijd. Altijd beschikbaar

zijn, op drukke momenten durven

op de tanden bijten en met de nodi-

ge precisie voor het liturgische ge-

beuren, zullen tot op zijn laatste

werkdag zijn motivatie blijven. Be-

dankt Ben, je hebt niet alleen het re-

cord van het meest aantal uren inzet

in een kerkgebouw, je bent vooral

een niet te vergeten persoon gewor-

den in de Damse kerkgeschiedenis!

(André Maeghe, diaken op rust)

Afscheid van Ben Maelbrancke als koster-organist
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Zaterdag 4 mei

14:00 Sijsele Sint-Martinus:

Huwelijk van Nausikaä Dauwens en

Timothy Verschoote uit Beernem

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Prudent

Willems, Marcella Lameire en

overleden familie

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 18.50 uur)

19:00 Sijsele Sint-Martinus:

Jeugdviering, viering opgeluisterd

door het MéGà Jeugdkoor

Zondag 5 mei

Derde paaszondag jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor de parochianen,

alsook voor Henri Labat en Leonie

Sarazyn en kinderen Lucien en Julia,

voor kleinzoon Lucien en voor

Georges Vannevel, echtgenoot van

Agnes Roose, alsook voor overleden

echtgenoot Marc Decoene en familie

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Eerste Communie

12:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Henri Smets, zoon van

Jessica De Wilde en Luis Smets uit

Moerkerke

13:30 Sijsele Sint-Martinus: Doop van

Noud Rogiers, zoon van Ellen

Debruyckere en Bart Rogiers uit

Maldegem

Dinsdag 7 mei

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor overleden zuster

(M.D.W.), alsook voor Raymond

Vlaminck, Margaretha Van Hulle en

schoonzoon Jozef

14:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21 uur)

Woensdag 8 mei

19:00 Sijsele: Mariaviering aan de

kapel in de Zwaanstraat, viering

opgeluisterd door het Sint-

Martinuskoor

Donderdag 9 mei

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Vrijdag 10 mei

15:00 Gezongen mis in WZC De Stek

Zaterdag 11 mei

15:45 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Arnaud Van Ryckeghem,

zoon van Evelyne Matthys en Cédric

Van Ryckeghem uit Damme

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor de weldoeners

van de parochie, alsook voor

burgemeester Dirk Bisschop

Zondag 12 mei

Vierde paaszondag jaar C

Collecte Roepingenzondag

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, fundatiemis voor

overleden ouders (L.T.–C.Bl.)

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis, gedachtenismis voor

de overledenen sinds 1 februari;

Angèle Cocquyt, Isabelle Van Acker,

Suzanne Cocquyt, Bertrand

Debaene, Ivonne Bourguignon, Eric

Borginjon, Roger Baene, Anita

Hören, Maurice Desnyder, alsook

voor Hector Janssens en Madeleine

Van Massenhove en schoonzoon

Edgard Verhelst, alsook voor Ester

Sys en familie, alsook voor

Boudewijn Martens, alsook voor

Willy Van Hoorenweder, echtgenoot

van Simone Nobus, Camiel Nobus en

Magdalena Matthys, Alois Van

Hoorenweder en Alice Boussemaere

15:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

van Baptiste Roelandts, zoon van

Laure Buysse en Sébastien Roelandts

uit Sijsele

WEEKAGENDA

Dit zijn de 21 kinderen die hun eer-

ste communie zullen ontvangen:

Albert Sien, Beausaert Niels, Bul-

cke Rachel, Caudron Jennifer, De

Baets Siel, De Busscher Matthe-

o, Devoghel Imke, Erasmus Set-

h, Hanssens Rémy, Hilderson Re-

née, Jervis Colin, Legroe Enora,

Matthys Ruben, Mestdagh Djovy,

Pynenbrouck Senne, Sanders Lisa,

Sierens Lauwke, Standaert Robine,

Tommelein Brianna Alessia, Van-

daele Niels, Vanden Berghe Céryl.

We wensen hen en hun ouders, ge-

zinnen en familie een mooi feest

toe!

Eerste communie Moerkerke

Geslaagde ontmoetingsavond 25 april
(c) Louise Campe
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“Uze vrouwen inviteren”

Zie je vrie vriedag den 17ste meie

rond te zeven in Schuertje? We

hebben 2 prominente heren uit-

genodigd voor een ludieke voor-

dracht. Nico Blontrock en Hedwig

Dacquin illustreren hoe kleurrijk

het dialect was en nog steeds is.

Er wordt o.a uitgelegd waar popu-

laire gezegden vandaan komen, we

worden getest op specifieke woor-

den zoals er zijn “dopper”, “moar-

te” of een “spekke” enzomeer. Kort-

om er zijn boeiende verhalen over

de oorsprong van bepaalde dialect-

woordenenuitdrukkingen.

Elk jaar zorgen onze landelijke ver-

enigingen, Kvlv en LG, voor een ge-

zellig samenzijn met uiteraard een

natje en een droogje. Dit jaar bieden

wij deze unieke voordracht, aperi-

tief, boerenbrood met brugse spe-

cialiteiten en een brugs biertje aan

een voordelige prijs van 13 euro pp

(niet ledenbetalen16euro).

Opgelet : inschrijven kan tot 11 mei

bij: Mieke 050 50 06 20 (ook info)

of mieke.cocquyt@skynet.be, Dirk

050 50 00 08 of dirk.grootaert@tele-

net.be

Kom j’oke? Niet vo joen? Toet, toet

zie mo dat je d’er ziet, ’t wordt dub-

bel geestig met uze mannen… Toe

tonne: vrijdag 17 mei om 19 u. in ’t

Schuurtje, Burgstraat 16. Iedereen

iswelkom!

LG EN KVLV-DAMME

De paashaas had heel wat werk om

alle bewoners in Hoeke een bezoek-

je te brengen. Hij stopte aan ieder

huis, deed de klokken eens luiden,

en gaf een zakje lekkere paaseitjes

aan de bewoners. Door het warme

weer moesten de hazen zich rep-

pen om de snoepeitjes niet te laten

smelten. Moeilijke opdracht, maar

de snelle hazen hadden er geen en-

kel probleem mee. Op de foto zien

we de hazen samen met de oud-

ste mannelijke bewoner van Hoe-

ke. Urbain Kindt wordt op 28 mei

90 jaar. De boom van Urbain is al

al die jaren geworteld in Hoeke. Hij

woont nog steeds in het huis waar

hij geboren is. Van een vaste stek

gesproken. Op de foto zien we (vl-

nr.) de hazen Maureen Vantuyck-

om en Mieke Vandenberghe, Ur-

bain Kindt met z’n vrouw Paula en

HaasFrankyVerplaetse.

PAASHAAS HOEKE

De Naturenblomme (vereniging

voor activiteiten rond erfgoed, na-

tuur en cultuur in Groot-Damme,

het Brugs Ommeland en het Mee-

tjesland) nodigt u uit op zondag 5

mei om 14 u. voor een wandeling

naar het Fort van Beieren. Tussen

Brugge en Damme vinden we een

aarden fort met een Duitse naam,

door de Fransen gebouwd… en aan-

gelegd tijdens de Spaanse successie-

oorlog! Samen met de mooie natuur

zijn dit boeiende elementen om met

onze gids dit gebied te verkennen.

Praktischeinfo

Gratis

Start aan de parking van de tea-

room, Gemene Weidestraat 51 te

8000Brugge

Honden aan de leiband zijn wel-

kom

Goedewandelschoenen

Afstand3.5km

We hopen u te mogen verwelko-

men!

DE NATURENBLOMME
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KVLV-LAPSCHEURE

KVLV-team Damme nodigt uit: Op

vrijdag 10 mei om 20 u. gaat de jaar-

lijkse bedevaart voor overleden le-

den van LG en Kvlv door in Ver-

Assebroek. Dit jaar gedenkt onze

Kvlv afdeling het overlijden van

mevrouw Erna Heyns, bestuurslid.

Uwaanwezigheidwaarderenwe.

KVLV

Het is weer zo ver, op zaterdag 11

mei, viert het MéGà Jeugdkoor feest

en daar mag ook jij bij zijn! We star-

ten met het allerbelangrijkste om

19u30: lekkeretenendrinken.

Daarna reizen we met het koor door

de tijd tijdens ons mini-concertje

u gebracht door het Jeugd en plus-

koor!

En niet te missen op deze leuke

avond: een tombola voor de groten

en een visput voor de allerklein-

sten. We sluiten de avond af met een

dessertbuffet om je vingers van af te

likken.

Inschrijven is noodzakelijk! Prijs

per volwassene: 22 euro. Prijs per

kind – 12 jaar: 15 euro (incl. aperi-

tief, lasagnebuffet en dessertbuffet

met koffie of thee) Dus heb jij zin

om een oermens of prins te ontmoe-

ten,schrijf jedanzeker in!

Tickets en info via onze dirigente

Sabine Wittevrongel 0474 74 54 29

of info@megajeugdkoor.be

MéGà feest!
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Derde instapviering

(c) Wouter Trenson en Jacques Goedgebeur
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Proficiat aan de eerste communicanten!

Op zondag 5 mei hebben 21 kinderen voor het eerst volledig deelgenomen aan het sacrament van de eucharistie.

Jezus geeft kleur aan ons leven!

Het werd een drukbijgewoonde viering. Dank aan alle medewerkers voor en achter de schermen...

(c) Moeders Mooiste

FEDERATIE DAMME
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Zaterdag 11 mei

15:45 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Arnaud Van Ryckeghem,

zoon van Evelyne Matthys en Cédric

Van Ryckeghem uit Damme

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor de weldoeners

van de parochie, alsook voor

burgemeester Dirk Bisschop, alsook

voor overleden ouders, kinderen en

kleinkinderen

Zondag 12 mei

Vierde paaszondag jaar C

Collecte Roepingenzondag

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, fundatiemis voor

overleden ouders (L.T.–C.Bl.)

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis, gedachtenismis voor

de overledenen sinds 1 februari;

Angèle Cocquyt, Isabelle Van Acker,

Suzanne Cocquyt, Bertrand

Debaene, Ivonne Bourguignon, Eric

Borginjon, Roger Baene, Anita

Hören, Maurice Desnyder, alsook

voor Hector Janssens en Madeleine

Van Massenhove en schoonzoon

Edgard Verhelst, alsook voor Ester

Sys en familie, alsook voor

Boudewijn Martens, alsook voor

Willy Van Hoorenweder, echtgenoot

van Simone Nobus, Camiel Nobus en

Magdalena Matthys, Alois Van

Hoorenweder en Alice Boussemaere

15:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

van Baptiste Roelandts, zoon van

Laure Buysse en Sébastien Roelandts

uit Sijsele

Maandag 13 mei

18:30 Den Hoorn Sint-

Rita:Gezongen mis eerste dag in de

noveen ter ere van Sint-Rita

Dinsdag 14 mei

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis tweede dag in de

noveen ter ere van Sint-Rita

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21 uur)

Woensdag 15 mei

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis derde dag in de

noveen ter ere van Sint-Rita

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 19.45 uur)

20:00 Sijsele Sint-Martinus:

Geloofsavond

Donderdag 16 mei

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis voor overleden zuster (M.D.W.)

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis vierde dag in de

noveen ter ere van Sint-Rita

20:00 Vergadering centraal

kerkbestuur in de pastorie

Vrijdag 17 mei

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis vijfde dag in de

noveen ter ere van Sint-Rita

Zaterdag 18 mei

14:00 Lapscheure H. Drievuldigheid

en Sint-Christianus: Huwelijk van

Maureen Meurant en Arnaud

Keuller uit Brussel

15:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Azaya Kimpe, dochter van

Emmelie Depicker en Wesley Kimpe

uit Zevekote

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Lucien Braems,

echtgenoot van Cecile Bonte

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis zesde dag in de

noveen ter ere van Sint-Rita

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 19 mei

Vijfde paaszondag jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, fundatiemis voor

overleden familie (A.M.), viering

opgeluisterd door het Sint-

Martinuskoor

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis uit dank (G.M.),

alsook voor overleden ouders,

grootouders en familie

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Sien Snauwaert, dochter

van Lisa-Marie Defauw en Briek

Snauwaert uit Den Hoorn

14:00 Vormselcatechese in de Kring

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis zevende dag in de

noveen ter ere van Sint-Rita

WEEKAGENDA

Marie-José De Bruyne, 78j, (°20

oktober 1940 +14 april 2019),

echtgenote van Gerard Deblauwe uit

de Brouwerijstraat in Sijsele,

voorheen Masschersheule in

Damme. Uitvaart op dinsdag 23 april

om 10 uur in de kerk van Damme.

Camiel Timmerman, 88j, (°16 fe-

bruari 1931 +16 april 2019), echtge-

noot van Agnes De Leyn uit het

WZC Morgenster in Sijsele, voor-

heen Waterpolder in Den Hoorn.

Uitvaart op woensdag 24 april om

10.30 uur in de kerk van Den

Hoorn.

Paul Bekemans, 85j, (°30 juli

1933 +24 april 2019), weduwnaar

van Thérèse Rosseneu uit Brug-

ge, voorheen Speystraat in Damme.

Uitvaart op donderdag 2 mei om

10.30 uur in de kerk van Oostkerke.

Arsène Meire, 84j, (°19 april 1935

+30 april 2019), uit het WZC De Stek

in Sijsele, voorheen Hoogstraat in

Lapscheure. Uitvaart op zaterdag 4

mei om 10.30 uur in de kerk van Lap-

scheure.

Kerkelijke uitvaarten

100 jaar Landelijke Gilde Vivenkapelle

Op zondag 28 april was er bij deze feestelijke gelegenheid een heerlijk ontbijtbuffet in de kerk.

(c) Bart Abelshausen
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Gedoopt aan de bron van leven

Moerkerke 21 april: Vic Claeys, zoon van Sara Vanhaecke en Jeroen Claeys uit Sijsele Sijsele 22 april: Alixe Verhaeghe, dochter van Pauline Cordonnier en Alexander Verhaeghe uit Berchem

Sijsele 22 april: Jelina Hernou, dochter van Jolien Hofmans en Jören Hernou uit Sijsele Sijsele 27 april: Ilian Hutjens, zoon van Vicky Derycker en Niels Hutjens uit Sijsele

Moerkerke 5 mei: Henri Smets, zoon van Jessica De Wilde en Luis Smets uit Moerkerke Sijsele 5 mei: Noud Rogiers, zoon van Ellen Debruyckere en Bart Rogiers uit Maldegem
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Jeugdviering vormselkruisje groep Sijsele
Op zaterdagavond 4 mei werden tijdens de jeugdviering de vormselkruisjes gezegend en meegegeven aan de vormselkandidaten...

Vrede in mijn hart is de nieuwe start. Ik deel vrede uit aan iedereen. (c) Nadine Keirse
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Op woensdagavond 8 mei hielden

we een stemmige Mariaviering aan

de Zwaankapel. Het Sint-Martinus-

koor luisterde deze viering op. Tij-

dens de voorbede probeerden we

kaarsen aan te steken, wat met de

wind niet zo eenvoudig was... Maar

het gebaar en de intentie telde! Hier-

onder de tekst van de voorbede en

lichtritus.

We gaan nu Maria eren en hulde

brengen, licht aansteken op kaar-

sen met een kleur, elk kleur heeft

een symbolische waarde die Maria

typeert.

Maria, wat ons boeit in jou is je be-

reidheid om te delen; je spontane

dienstbaarheid. Je vindt het zo van-

zelfsprekend dat je tijd maakt om

te luisteren, dat je tijd maakt om te

helpen, dat je tijd maakt om lief te

hebben...

(c) Gudrun Feys

blauwe kaars wordt aangestoken…

Daarom ontsteken we deze blauwe

kaars, je eigen kleur Maria, de kleur

van water en lucht, van de horizon,

blauw is de kleur van verlangen,

van hemel en van verten, blauw

voor je onbevangen keuze voor het

leven, omdat je steeds ja hebt ge-

zegd, je hele leven lang. Laten we je

dankenenzingendbidden…

groene kaars wordt aangestoken…

Maria, groen is de kleur van hoop

en van leven, van de jeugd. Groen

is de kleur van leven, natuur en

van rust. Licht op de groene kaars

voor je luisterend oor, want jij be-

waart onze woorden diep in je hart

en geeft hoop en geloof, als we zijn

verstard. Laten we je danken en zin-

gendbidden…

purperen kaars wordt aangestoken…

Purper, een wat droeve kleur, Ma-

ria van smarten. Een kleur vol be-

zinning en omkeer. Het is de kleur

van verdriet. Soms sterker dan wan-

kel licht. Maar de glans van vertrou-

wen en stille hoop schijnt er door-

heen. Het is de kleur ook van de

mantel die Jezus kreeg omgelegd, de

kleur van pijn, maar ook van geloof

in Pasen. Laten we je danken en zin-

gendbidden…

rode kaars wordt aangestoken…

Maria, we geven jou licht op de rode

kaars, de kleur van liefde en van

strijd, de kleur van het volk en van

solidariteit. Rood is de kleur van de

warme trouw, voor een vrouw als

een rots in de branding. In ons rus-

ten en in ons werken, voor oud en

jong blijf jij herkenbaar als mede-

mens in ons midden. Laten we je

dankenenzingendbidden…

witte kaars wordt aangestoken…

Maria, jij bent voor velen als het

veelkleurige licht, een toevlucht en

een hulp, alle kleuren passen daar-

bij, een echte regenboog van kleu-

ren. Daarbij hoort deze witte kaars,

alle kleuren in het witte licht, de

glans van een ster in de nacht. Laten

we je danken en zingend bidden…

(c) Gudrun Feys

Mariaviering aan de Zwaankapel
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Zaterdag 18 mei

14:00 Lapscheure H. Drievuldigheid

en Sint-Christianus: Huwelijk van

Maureen Meurant en Arnaud

Keuller uit Brussel

15:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Azaya Kimpe, dochter van

Emmelie Depicker en Wesley Kimpe

uit Zevekote

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Lucien Braems,

echtgenoot van Cecile Bonte

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis zesde dag in de

noveen ter ere van Sint-Rita

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 19 mei

Vijfde paaszondag jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, fundatiemis voor

overleden familie (A.M.), viering

opgeluisterd door het Sint-

Martinuskoor

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis uit dank (G.M.),

alsook voor overleden ouders,

grootouders en familie

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Sien Snauwaert, dochter

van Lisa-Marie Defauw en Briek

Snauwaert uit Den Hoorn

14:00 Vormselcatechese in de Kring

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis zevende dag in de

noveen ter ere van Sint-Rita

Maandag 20 mei

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis achtste dag in de

noveen ter ere van Sint-Rita

20:00 Vergadering centraal

kerkbestuur in de pastorie

Dinsdag 21 mei

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis

18:30 Den Hoorn Sint-Rita

Gezongen mis negende dag in de

noveen ter ere van Sint-Rita

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21 uur)

Woensdag 22 mei

16:00 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis Feestdag heilige

Rita met rozenzegening, viering

opgeluisterd door het koor DaMoRi

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis Feestdag heilige

Rita met rozenzegening

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 23 mei

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

20:00 Vergadering federale

stuurgroep in de pastorie

Vrijdag 24 mei

15:15 Gezongen mis in WZC De Stek

Zaterdag 25 mei

14:00 Hoeke Sint-Jacobus-de-

Meerdere: Huwelijk van Tine Kindt

en Glenn De Milde uit Mortsel

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Gabriel

Spenninck, echtgenoot van Rita De

Naeghel, voor de overleden ouders

van Gabriel en Rita en voor Magda

De Naeghel en voor Germain

Goethals, alsook voor Edgard

Janssens, echtgenoot van Odette

Demeulenaere en overleden familie

18:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Vormselcatechese groep Moerkerke

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

20:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Vormselwake met

vormselkandidaten, hun ouders,

gezinnen, meter of peter

Zondag 26 mei

Zesde paaszondag jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis

WEEKAGENDA

Je geroepen weten, heeft te ma-

ken met kunnen en willen horen.

Dat was de leidraad voor de deca-

nale gebedsviering voor roepingen

op dinsdagavond 7 mei in de Ma-

ria-Assumptakerk in Assebroek. De

avond was opgebouwd rond de Bij-

belse roepingsverhalen van Mozes

en van Samuël, met hun aarzeling

en twijfel om de zending op te ne-

men die God hen toevertrouwt.

Koor - en alsmaar meer aanwezi-

gen - hernamen doorheen de vie-

ring het lied 'Hoor. Maar ik kan niet

horen'. Zo weerklonk de ervaring

van niet kunnen horen of niet wil-

len horen, die dank zij Gods blij-

vend roepen toch uitmondt in een

opnieuw geboren worden.

Als sprekende toets in het decor kon

dankzij de bereidwilligheid van de

gemeenschap van de Sint-Godelie-

veabdij het beeld 'De Horende' van

Toni Zenz worden opgesteld.

Mieke De Jonghe

Decanale gebedsavond roepingen

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
Rosita Bleyaert
Marnix Henneman
Régine Lameire
Hilde Pauwaert
Pradip Smagge
Anita Van Ammel

FEDERATIE DAMME
www.groeneweiden.be
050 50 06 61
Vissersstraat 56, 8340 Moerkerke

Pradip Smagge, pastoor
0473 71 12 01
info@groeneweiden.be

Hilde Pauwaert, parochieassistente
0493 43 54 07
hilde@groeneweiden.be

Misintenties Moerkerke
en Den Hoorn
kunnen aangevraagd worden
via info@groeneweiden.be
of 050 50 06 61
Misintenties Sijsele
via Lieve Verniest
op weekdagen (behalve de donderdag)
van 9 tot 11 uur,
050 35 00 32
Dorpsstraat 114, 8340 Sijsele

Gelezen mis = 11 euro
Gezongen mis = 15 euro

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



Vrijdag14juni

Zin in leuke shopping en een leer-

rijk bezoek? Schrijf je dan vlug in!

8u30 Vertrek op de Markt – Sijsele

Opwegnaar...

10u Famiflora te Moeskroen ver-

wacht ons... Meer dan 23 000 vier-

kante meter winkelplezier - de

grootste keuze aan bloemen en

planten - mooiste seizoendecoratie

- tuin- en decoratieafdeling, dieren-

afdeling - bakkerij - versmarkt – ta-

baks-enlederwarenzaak

Restaurant ‘Le Bistro’ met uitge-

breidkaartaanbod

13u30 Op naar onze volgende be-

stemming: Rabarberhoeve Het Wa-

randehof Gijverinkhove. Een be-

zoek aan dit intensief groentebe-

drijf (met specialiteit rabarber) is

een mix van informatie en ontspan-

ning... Een sterk programma over

'groenten van grond tot mond' en

proeverijen: koffie + rabarbertaart –

rabarberijsen-wijnen

17u15 Met volgeladen tassen en

hopelijk geen ‘lege’ portemonnee

richtinghuiswaarts

Deelnameprijs: Leden 30 euro en

niet-leden 40 euro (busrit + gids en

proeverijen (hoeve))

Inschrijven: uiterlijk zondag 9

juni bij Jenny Geirnaert 050 35 12

04(na18uur)

Voorafbetaling op rekening Femma

BE27777596607973

Daguitstap Femma Sijsele

3FEDERATIE DAMME

Gedoopt aan de bron van leven

Sijsele 7 mei: Noor Pauwaert, dochter van Ilse Broos en Stijn Pauwaert uit Sint-Kruis Moerkerke 11 mei: Arnaud Van Ryckeghem, zoon van Evelyne Matthys en Cédric Van Ryckeghem uit Damme

Sijsele 12 mei: Baptiste Roelandts, zoon van Laure Buysse en Sébastien Roelandts uit Sijsele

Maandag 27 mei om 19 uur in de

Cultuurfabriek

Niet dat we iets hebben tegen die

platte schijf vandeegmetmeestal to-

matensaus en kaas van de Pizza-hut

of één of andere Italiaanse eettent!

Eigen creaties smaken meestal beter

(alzeggenwehetzelf!).

Een 5-tal gevarieerde en lekkere cre-

atieswordenklaargemaakt:

Rucola-parmezaanpizza

Pizzametscampi

Pizzametchorizo

Slaatjebijpizza

Chiabattametpancettaenbrie

Deelnameprijs: les 7 euro leden en

12euroniet-leden

Inschrijven en info uiterlijk tegen

zondag 19mei viaDorine Van Pamel

050356040

Evenherinneren:

Ontmoetingsnamiddag

donderdag 23 mei van 14 uur tot

16.30uurindeCultuurfabriek

Jebentwelkom!

Pizza's de luxe
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Laat je verrassen door de Pas Par-

tout! Eén van de leukste dingen aan

een stad zijn haar verborgen parels.

Je weet wel, van die plekken waar

je, eens je ze hebt leren kennen,

niet meer weg te slaan bent. Som-

mige ervan sluipen ongemerkt bin-

nen in je dagelijkse leven en ma-

ken er op den duur gewoon deel van

uit. De Pas Partout is er zo eentje die

Martin en Lieve jaren geleden bei-

den los van elkaar ontdekten. Het

is een plek waar ze zich op vandaag

zó thuis voelen, dat ze die beleving

graag ook delen met de lezers van

dezekrant.

Het begon allemaal vele jaren gele-

den, op 1 maart 2001. Die dag open-

de de Pas Partout, toen nog gele-

gen op de hoek van de Jeruzalem-

straat en de Carmersstraat in hart-

je Brugge, haar deuren. Ondertus-

sen verhuisde het restaurant naar

de Kruitenbergstraat 11 (gelegen

aan het Astridpark) en blies er re-

cent18kaarsjesuit.

De Pas Partout is een budgetvrien-

delijke lunchplek met een dubbel

sociaal karakter: de uitbater is So-

bo, een maatwerkbedrijf uit Brugge

waar personen met een afstand tot

de arbeidsmarkt via aangepaste te-

werkstelling terug hun plaats vin-

den in de maatschappij. Een oplei-

ding op het werk, verdere persoon-

lijke groei en maatschappelijke in-

tegratiestaandaarbijcentraal.

Naast demeerwaarde op vlak van te-

werkstelling, is de Pas Partout dé

plek bij uitstek waar personen met

een verlaagd inkomen aan een sterk

verlaagd tarief toch gezond en ge-

varieerd kunnen lunchen. Hiertoe

sloot Sobo een overeenkomst af met

het OCMW van Brugge. Wie in aan-

merking komt voor een vermin-

derd sociaal tarief betaalt enkel het

verlaagde. Het OCMW past nadien

het verschil bij. Om te weten of jij

ook van deze tussenkomst kan ge-

nieten ga je best langs bij de socia-

le dienst van je mutualiteit of hulp-

organisatie. Vergeet niet een bewijs

van je inkomen mee te nemen (als-

ook van je kadastraal inkomen of

huurinkomsten). Iedereen is ech-

ter welkom in de Pas Partout: onge-

acht je inkomen ben je er altijd aan

het juiste adres voor een gezonde

lunch in een leuk en ongedwongen

kader.

Zelf ontmoette ik er onlangs Mar-

tin en Lieve, twee trouwe klanten,

op een blind date. Martin vertelt me

hoe hij het restaurant heel toeval-

lig leerde kenden. De ongedwongen

sfeer waardoor je je meteen thuis

voelt en jezelf mag zijn verklaart

zijn regelmatig terugkerende be-

zoekjes. Ook Lieve heeft het over

diezelfde sfeer die haar zo nauw aan

het hart ligt: in de Pas Partout be-

kijkt men je niet wanneer je in je

eentje een tafeltje inneemt, en zie je

vaak mensen na de lunch nog een

beetje nagenieten. Soms zelfs al le-

zend in een boek, vergezeld van een

kopje koffie. Martin en Lieve voe-

len zich er ondertussen helemaal

thuis. De medewerkers van het res-

taurant kennen zelfs hun naam en

zijn helemaal ingespeeld op hun

voorkeuren. Zelf kennen ze ook de

namen van iedereen die er werkt, en

dragenheneenwarmharttoe.

Lieve deelt als vrijwilligster en-

thousiast folders en posters uit bin-

nen haar ruime netwerk. Ze hoopt

dat op die manier zoveel mogelijk

anderen de weg vinden naar dit

bijzonder restaurant. Zowel zij als

Martin zijn vol lof over de vrien-

delijkheid van het personeel; over

de maaltijden zelf; over de sfeer en

over de porties. Zij weten dat er al-

tijd een plek is waar ze naartoe kun-

nen én waar ze zich thuis voelen, of

ze nu alleen zijn of niet: ze voelen

er zich nooit eenzaam en altijd wel-

kom.Wie in de Pas Partout gaat lun-

chen gaat zonder honger van tafel!

Wie wil krijgt er zomaar een twee-

de portie soep, en kies je voor de

dagschotel dan kan je steevast reke-

nen op een repasse van aardappelen

en groentjes. Ook vegetariërs vin-

den er een aangepast aanbod. Enwie

eens niet wil koken maar toch liever

thuis eet, die heeft keuze tussen een

ruim aanbod aan ingevroren diep-

vriesmaaltijden. Wil je toch liever

een warme maaltijd afhalen, dan re-

serveer je best vóór 11u en heb je

keuze uit bepaalde gerechten waar-

onderdedagschotelenquiche.

En hoe zit het met de aankleding

van het restaurant? Wie gevoelig

is voor donkere ruimten en liever

het zonnetje in huis haalt, is er op

het juiste adres: dankzij de glazen

tussendaken schijnt het daglicht

ruimschoots naar binnen. Wisse-

lende, tijdelijke kunstwerken ver-

sieren de muren. Op die manier

werkt de Pas Partout enthousiast sa-

men met plaatselijke kunstenaars

enmet artistiek talent. Bij goedweer

kan je ook buiten zitten. De plaat-

sen op het terras zijn gegeerd, want

beperkttoteenviertal tafeltjes.

Wist je trouwens dat zelfs toeris-

ten (meestal backpackers of nieuws-

gierige meerwaardezoekers) al re-

gelmatig de weg vinden naar de Pas

Partout? En dat groepen ook wel-

kom zijn? (mits reservatie). Pas Par-

tout is ook te vinden op Trip Advi-

sor en op Facebook, en is op die ma-

nier actief aanwezig op sociale me-

dia. Online vind je onder andere de

weeksuggesties, alsook de aankon-

diging van bijzondere activiteiten

ofevenementen.

Ook op Brugse activiteiten laat de

Pas Partout zich niet onbetuigd: vo-

rig jaar was het restaurant vertegen-

woordigd op Heerlijk Brugge. Ook

dit jaar zijn ze terug van de par-

tij op dit Food-event dat doorgaat

op 26 mei. Pas Partout laat er het

publiek in primeur kennis maken

met een eigen product datwerd ont-

wikkeld in samenwerking met ho-

geschool Vives. Hoogwaardig voed-

sel dat terecht komt in de rest-

stromen (bijvoorbeeld groenten die

niet aan de uiterlijke vormvereisten

voldoen) krijgt op een verrassende

wijze een heel nieuwe bestemming

in de vorm van een lekker eindpro-

duct.

Benieuwd? Zin om de Pas Partout te

leren kennen? Spring gewoon eens

binnen voor een lekkere lunch, of

bezoek de stand op Heerlijk Brugge

enlaat jeverrassen!

https://www.sobo.be/pas-partout

https://www.facebook.com/

restaurantpaspartout/.

Kom gerust langs in de Kruitenbergstraat

11 te 8000 Brugge. We zijn elke dag open

van 11.45 uur tot 14 uur (behalve zon-

en feestdagen). Een tafeltje reserveren kan

via restaurant@sobo.be of 050 33 51 16

Sociaal restaurant
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Geloofsavond "mijn stad mijn thuis"

Op 15 mei brachten Roland Van De Velde, Sofie Dhaens en Marie Ponseele met woord en muziek een pakkend getuigenis over het wel en wee van Abdul, een vluchteling die in Sijsele warm onthaald

werd. Sterke teksten werden afgewisseld met passende liederen. Op het scherm werden aquarellen getoond uit het boek 'Bede aan de zee'. Wie dit boek koopt steunt het vluchtelingenwerk...

FEDERATIE DAMME

&leven
KERK



De devotie-artikelen zijn uitslui-

tend te koop voor of na de viering.

Nieuw artikel: een afdruk in kleur

van het brandglas Sint-Rita zoals

die te zien in het genadeoord. Ge-

drukt op keramiek, beschikbaar met

haakje of magneetje. (6 cm breed,

8,5 cm hoog, kostprijs 6 euro)

Devotie Sint-Rita

Zaterdag 25 mei

14:00 Hoeke Sint-Jacobus-de-

Meerdere: Huwelijk van Tine Kindt

en Glenn De Milde uit Mortsel

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Gabriel

Spenninck, echtgenoot van Rita De

Naeghel, voor de overleden ouders

van Gabriel en Rita en voor Magda

De Naeghel en voor Germain

Goethals, alsook voor Edgard

Janssens, echtgenoot van Odette

Demeulenaere en overleden familie

18:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Vormselcatechese groep Moerkerke

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

20:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Vormselwake met

vormselkandidaten, hun ouders,

gezinnen, meter of peter

Zondag 26 mei

Zesde paaszondag jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis uit dank (G.M.),

alsook voor overleden ouders,

grootouders en familie

Maandag 27 mei

20:00 Vergadering kerkraad Damme

20:00 Viering vruchten der aarde,

hoeve Mouton, Doornstraat 25,

viering opgeluisterd door het Sint-

Martinuskoor

Dinsdag 28 mei

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21 uur)

20:00 Viering vruchten der aarde,

hoeve Georges De Leyn, Damweg 1

Woensdag 29 mei

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis Onze Lieve Heer

Hemelvaart

20:00 Viering vruchten der aarde,

hoeve Lierman, Oude Sluissedijk 5

Donderdag 30 mei

Hoogfeest Hemelvaart van de Heer

10:30 Sijsele Sint-Martinus: Eerste

Communie

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis Onze Lieve Heer

Hemelvaart

Vrijdag 31 mei

15:00 Gezongen mis in WZC Huyze

Den Hoorn

Zaterdag 1 juni

13:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Georges Verstraeten, zoon

van Stefanie Rogge en Tom

Verstraeten uit Moerkerke

15:00 Damme O.L.Vrouw

Hemelvaart: Huwelijk van Charlotte

Van Achter en Laurent Hinoul uit

Moerkerke

16:00 Hoeke Sint-Jacobus-de-

Meerdere: Huwelijk van de Mélanie

Looz-Corswarem en Nicolas Jacobs

uit Elsene

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 2 juni

Zevende paaszondag jaar C

Collecte Mediazondag

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor de parochianen,

alsook voor Herman Cherlet, Angèle

Meire en dochter Christa

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Etienne Rabaut

WEEKAGENDA

Dit zijn de 42 kinderen die hun eer-

ste communie zullen ontvangen:

Balas Ema, Boucquez Saar, Buyck

Lisa, Casteleyn Tibo, Corty Mauri-

ce, D’hooghe Melvin, De Smet Lau-

ra, Demeulenaere Vic, Dendooven

Marie, Desoete Pauline, Dewispe-

laere Arwout, Dezwaef Vincent,

Duboccage Rémi, Gevaert Noor,

Gobert Manon, Grammens Lotte,

Gryp Emmelyn, Hernou Andres,

Knockaert Janne, Lagace Colette, La-

housse Jay, Laleman Luna, Laleman

Nina, Lammens Ella-Noor, Lamo-

te Brent, Laruelle Janne, Pauwaert

Noor, Pauwaert Stan, Poelman Mi-

lan, Reubens Méraud, Reybrouck

Céryl, Six Teagan, Sneppe Louka,

Standaert Nils, Theys Julien, Tren-

son Zoe, Van Hoornweder Remi,

Vandaele Feline, Vanmarcke Seppe,

Vanthournout Jenna, Vercruysse

Louis, Verwilst Maxim.

We wensen hen en hun ouders, ge-

zinnen en familie een mooi feest

toe!

Eerste communie Sijsele

Het is een mooie, jaarlijkse, traditie

samen te bidden in de kruisdagen,

te velde, om zegen over de vruchten

van de aarde.

Op maandag 27 mei om 20 uur

in hoeve Mouton,

Doornstraat 25 te Sijsele.

Op dinsdag 28 mei om 20 uur

in hoeve Georges De Leyn,

Damweg 1 te Moerkerke.

Op woensdag 29 mei om 20 uur

in hoeve Lierman,

Oude Sluissedijk 5 te Damme.

Alle vieringen worden georgani-

seerd door de plaatselijke afdelin-

gen van KVLV- en Landelijke Gil-

de. Na de vieringen zijn telkens een

drankje en een hapje aan democrati-

sche prijzen voorzien.

Iedereen is van harte welkom.

Eucharistievieringen

"vruchten der aarde"

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
Rosita Bleyaert
Marnix Henneman
Régine Lameire
Hilde Pauwaert
Pradip Smagge
Anita Van Ammel

FEDERATIE DAMME
www.groeneweiden.be
050 50 06 61
Vissersstraat 56, 8340 Moerkerke

Pradip Smagge, pastoor
0473 71 12 01
info@groeneweiden.be

Hilde Pauwaert, parochieassistente
0493 43 54 07
hilde@groeneweiden.be

Misintenties Moerkerke
en Den Hoorn
kunnen aangevraagd worden
via info@groeneweiden.be
of 050 50 06 61
Misintenties Sijsele
via Lieve Verniest
op weekdagen (behalve de donderdag)
van 9 tot 11 uur,
050 35 00 32
Dorpsstraat 114, 8340 Sijsele

Gelezen mis = 11 euro
Gezongen mis = 15 euro

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



2222
WEEKKRANT

29 MEI

JAARGANG 80

EDITIE 1180

2 0 1 9

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

Vormselcatechese groep Sijsele

Op zondag 19 mei was er de laatste catechesenamiddag. Er was een zangmoment en knutselmoment in De Kring. In de kerk was er catechese rond het vormselsacrament en een kort

bezinningsmoment. Op zondag 9 juni er dan de vormselviering voor deze twaalfjarigen: Baert Amy, Beernaert Anouk, Bleyaert Matheo, Bleyaert Milan, Bourguignon Chogan, Brusselle Anouk, Claeys

Amelle, D’hondt Louise, D’hooghe Feline, De Buck Jarno, Debusschere Amy, Decoene Clarisse, Dermul Siene, Grammens Elize, Gryp Janelle, Honorez Nieke, Janssens Tine, Lannoo Tom, Leliaert

Leonie, Longueville Timo, Longueville Yarne, Lonneville Victor, Piceu Olive, Reybrouck Ninke, Roeland Renzo, Roets Sara, Soetaert Vital, Van Nieuwenhuyse Diego, Van Oost Myrte, Van Speybrouck

Letizia, van Vooren Laure, Vanden Brande Matteo, Vandewoestyne Emiel, Vanhee Luna, Vanvuchelen Miel, Vereecke Simon, Verhaeghe Tiebe, Verleye Marit, Verlynde Sien, Watelle Seppe. We wensen

hen en hun familie een mooi vormselfeest toe. (c) Shana Sarasyn
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Op zondag 2 juni van 14 uur tot 16

uur, is er een geleid bezoek aan de

Onze-Lieve-Vrouw-kerk van Dam-

me die met zijn platte toren van ver

het uitzicht van de stad bepaald.

Het interieur van de kerk is echt

de moeite waard en bezit enkele

zeldzame stukken. Onze gids ver-

telt u er alles over. Activiteit n.a.v. de

Open Kerkdagen.

Praktische info

Start aan de ingang van de kerk.

Kerkstraat – 8340 Damme

Inschrijving verplicht door over-

schrijving van 5 euro per persoon

op rekening BE 32 7360 3899 7502

van De Naturen Blomme, ten laatste

op 30 mei

Een aanrader: na de rondleiding

kan de toren bezocht worden tegen

een meerprijs van 2 euro ter plaatse

te betalen aan de torenwachter.

WANDELEN MET NATUREN BLOMME

Bezoek aan Onze Lieve

Vrouwkerk in Damme

Zaterdag 1 juni

13:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Georges Verstraeten, zoon

van Stefanie Rogge en Tom

Verstraeten uit Moerkerke

15:00 Damme O.L.Vrouw

Hemelvaart: Huwelijk van Charlotte

Van Achter en Laurent Hinoul uit

Moerkerke

16:00 Hoeke Sint-Jacobus-de-

Meerdere: Huwelijk van de Mélanie

Looz-Corswarem en Nicolas Jacobs

uit Elsene

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

Zondag 2 juni

Zevende paaszondag jaar C

Collecte Mediazondag

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor de parochianen,

alsook voor Herman Cherlet, Angèle

Meire en dochter Christa

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Etienne Rabaut

Maandag 3 juni

18:00 Sijsele Sint-Martinus: Repetitie

vormselviering groep Sijsele

Dinsdag 4 juni

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis voor overleden zuster (M.D.W.)

19:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Repetitie vormselviering

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21 uur)

Woensdag 5 juni

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 6 juni

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

19:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Repetitie vormselviering groep

Moerkerke

Vrijdag 7 juni

15:15 Gezongen mis in WZC De Stek

18:00 Sijsele Sint-Martinus: Repetitie

vormselviering groep Sijsele

19:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Repetitie vormselviering groep

Moerkerke

Zaterdag 8 juni

11:00 Hoeke Sint-Jacobus-de-

Meerdere: Huwelijk van Ann-Sophie

Samsom en Loïc Maldague uit

Edegem

14:30 Damme O.L.Vrouw

Hemelvaart: Huwelijk

15:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Vormselviering groep Moerkerke

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 9 juni

Hoogfeest Pinksteren jaar C

10:30 Sijsele Sint-Martinus:

Vormselviering groep Sijsele

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis, fundatiemis voor

overleden ouders (L.T.–C.Bl.)

14:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

van Febe Lamote, dochter van Julie

Vermeersch en Kevin Lamote uit

Maldegem

WEEKAGENDA

Stekfeest op 7 juli

In woonzorgcentrum De Stek

wordt op zondag 7 juli het tradi-

tionele Stekfeest georganiseerd. Dat

is een dag waarop bewoners, vrien-

den en sympathisanten samen fees-

ten en genieten.

Vanaf 11.30 uur kan er worden aan-

geschoven aan de saladebar met

warme beenham.

Kaarten hiervoor kosten 16 euro.

Kinderen tot 12 jaar betalen 8 eu-

ro. De kaarten zijn vanaf 3 juni op

weekdagen tussen 8.30 en 17 uur te

koop in het woonzorgcentrum aan

de Bouwerijstraat in Sijsele.

Het namiddagprogramma van 13.30

tot 18 uur is gevuld met muziek,

dans, tombola, kinderanimatie, ijs-

jesverkoop, een koude en warme

bar en veel gezelligheid.

De bewoners en medewerkers nodi-

gen jullie van harte uit.

Stekfeest
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Gedoopt aan de bron van leven

Moerkerke 18 mei: Azaya Kimpe, dochter van Emmelie Depicker en Wesley Kimpe uit Zevekote Moerkerke 19 mei: Sien Snauwaert, dochter van Lisa-Marie Defauw en Briek Snauwaert uit Den Hoorn

Vormselcatechese en vormselwake groep Moerkerke

Op zaterdag 25 mei was er de laatste vormselcatechesebeurt. Afsluitend was er ook een vormselwake samen met de gezinnen, vormselmeters en vormselpeters. De vormelingen werden op weg gezet

met 'sterke' woorden op de voetstappen. Zo mogen zijn de geestige tocht verderzetten in Jezus' goede Geest. Op zaterdag 8 juni is er dan de vormselviering voor deze twaalfjarigen: Beausaert Lena,

Bienstman Daimen, Bisschop Febe, Boerjan Sen, Calleeuw Kyana, Claeys Laurean, Coene Jelisa, Deblauwe Ilyssa, Degroote Wout, Demey Henri, Dendooven Victor, Dombrecht Fleur, Dombrecht Febe,

Feryn Charlotte, Feys Thomas, Ghyssaert Nora, Hobus Wiebe, Lannoo Jens, Legroe Brent, Matthys Liesbeth, Mestdagh Yari, Meurice Marte, Pattyn Jaron, Renaer Aaron, Terry Feliz, Van Quekelberghe

Kris, Van Vlaenderen Saar, Van Waeleghem Liesbeth, Vanderostyne Kyran, Vandevelde Warre, Vandevelde Lucas. We wensen hen en hun familie een mooi vormselfeest toe.
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Hieronder de volledige lijst om duidelijk te stellen dat in alle deelgemeenten een bijzondere viering doorgaat doorheen het jaar.

Wij bidden om de geest van wijsheid, dat wij leren luisteren naar de woorden van Jezus en daarin een weg vinden om naar te leven.

Wij bidden om de geest van inzicht, dat wij nieuwe ogen krijgen om dieper en verder te zien dan onze neus lang is.

Wij bidden om de geest van raad, dat wij dankbaar zouden zijn voor goede raad en dat wij ook anderen daarmee zouden helpen.

Wij bidden om de geest van sterkte, dat wij sterk zouden staan met onze zwakheden, dat we onszelf en de anderen leren aanvaarden.

Wij bidden om de geest van kennis, dat wij nieuwsgierig blijven om bij te leren en dat wij belangrijke kennis nooit vergeten.

Wij bidden om de geest van vroomheid, dat wij eenvoudig van hart zouden blijven en dankbaar zijn om alles wat we zomaar elke dag krijgen.

Wij bidden om de geest van eerbied voor God, dat wij, ook al zijn we nog zo jong, leren omgaan met God en Hem toelaten in ons drukke leven.
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Proficiat aan de eerste communicanten!

Op Hemelvaartsdag hebben 42 kinderen voor het eerst volledig deelgenomen aan het sacrament van de eucharistie.

Jezus geeft kleur aan ons leven!

Het werd een drukbijgewoonde viering. Dank aan alle medewerkers voor en achter de schermen...

(c) Moeders Mooiste

FEDERATIE DAMME

&leven
KERK



Koster-organist Ben Maelbrancke

wordt opgevolgd door organist

Marnix Annys en koster Marc

Moens. Beiden zijn vanaf deze

maand officieel in dienst voor de

kerkfabriek van Sint-Martinus Sij-

sele. We zijn verheugd dat beide

heren vanuit deze bezoldigde op-

dracht de liturgie verder helpen

verzorgen.

Marnix Annys gaat na zijn bereikte

pensioenleeftijd gelukkig door met

orgelspelen in de wekelijkse zon-

dagsmis in de kerk van Sint-Diony-

sius in Moerkerke en de donderdag-

avond in de kerk van Sint-Rita in

Den Hoorn.

We wensen Marnix en Marc

veel werkvreugde toe.

Marnix Annys

Organist

en koster

Agnes De Leyn, 89j, (°1 februari 1930

+7 mei 2019), weduwe van Camiel

Timmerman uit het WZC

Morgenster in Sijsele, voorheen

Waterpolder in Den Hoorn. Uitvaart

op zaterdag 11 mei om 10.30 uur in de

kerk van Den Hoorn.

Elisabeth Otten, 95j, (°4 juli 1923 +

22 mei 2019), weduwe van Jan Ha-

zenberg uit het WZC Belle Epoque

in Knokke-Heist, voorheen Klaver-

laan in Knokke-Heist. Uitvaart op

dinsdag 28 mei om 11 uur in de kerk

van Hoeke.

Leon Maenhoudt, 89j, (°10 juni

1929, +25 mei 2019), echtgenoot van

Laura Dendooven, uit het WZC Re-

gina Coeli in Sint-Andries, voor-

heen Pereboomstraat in Oostkerke.

Uitvaart op zaterdag 1 juni om 10.30

uur in de kerk van Oostkerke.

Kerkelijke uitvaarten

Zuster Lieve De Schacht

°Loppem 1940

+Brugge 27 mei 2019

Uitvaart vond plaats op dinsdag 4

juni in de kerk van O.L.Vrouw ter

Potterie in Brugge. Naar wens van

zuster Lieve werd de dienst opge-

luisterd door ons federaal koor Da-

MoRi.

In 1979 is zuster Lieve naar Damme

gekomen vanuit de Potterie, dit sa-

men met zuster Bernadette. Zuster

Bernadette kwam om moeder Mart-

ha te vervangen als overste en di-

rectrice, zuster Lieve verving zus-

ter Paula als bejaardenhelpster. Op

dat moment waren er nog 5 ande-

re zusters: Rosa, Benedicta, Moni-

ca, Anna en Jozefa. Zuster Rosa was

de enige nog werkende zuster (keu-

kenhelpster), de anderen waren ge-

pensioneerd.

Zuster Lieve was afkomstig van

Loppem en een beenhouwersdoch-

ter. Haar vader heeft ook vele ja-

ren verbleven in het rusthuis en is

er ook gestorven. Zuster Lieve was,

naast bejaardenhelpster, al die ja-

ren de duivel-doet-al van het rust-

huis. Ze kende heel het rusthuis

van binnen en van buiten, volgde al

het technische op, was huisbewaar-

der en portier, verzorgde de nacht-

dienst, idem voor het pastorale en

de zorg voor zieken en stervenden.

Ze was tevens penningmeester van

de animatiewerking. Niets in het

huis passeerde of ze had het gezien.

Ze had ook groene vingers. Het

jaarlijkse tuinfeest was haar hoog-

dag. Ze was ook actief in het paro-

chiaal koor en in Ziekenzorg enz.

Ze figureerde als in het koor in

de Bloedprocessie en in de Blinde-

kensprocessie.

Als jongste zuster stond ze in voor

al het werk van de kloosterhuis-

houding. Ze zat er wel dikwijls op te

speculeren dat ze als allerlaatste zou

overblijven en dat er dan niemand

meer zou zijn om voor haar te zor-

gen. Uiteindelijk bleven enkel nog

zuster Bernadette en zuster Lieve

over, en zij zijn niet mee verhuisd

naar de Stek (mei 2014). In 2012 zijn

ze teruggekeerd naar het moeder-

klooster Ter Potterie. Zuster Berna-

dette is ondertussen ook al overle-

den.

(Marc Dalle)

Zuster Lieve De Schacht

Zaterdag 8 juni

11:00 Hoeke Sint-Jacobus-de-

Meerdere: Huwelijk van Ann-Sophie

Samsom en Loïc Maldague uit

Edegem

14:30 Damme O.L.Vrouw

Hemelvaart: Huwelijk

15:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Vormselviering groep Moerkerke

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 9 juni

Hoogfeest Pinksteren jaar C

10:30 Sijsele Sint-Martinus:

Vormselviering groep Sijsele

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis, fundatiemis voor

overleden ouders (L.T.–C.Bl.)

14:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

van Febe Lamote, dochter van Julie

Vermeersch en Kevin Lamote uit

Maldegem

Dinsdag 11 juni

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21 uur)

Woensdag 12 juni

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 13 juni

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Zaterdag 15 juni

14:30 Sijsele Sint-Martinus: Doop van

Lev Vandenberghe, zoon van Joyce

Verplaetse en Sven Vandenberghe uit

Sijsele

15:30 Sijsele Sint-Martinus: Doop van

Emile De Rouck, zoon van Julie

Kerckhof en Bram De Rouck uit

Sijsele

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor de weldoeners

van de parochie

18:00 Instapmoment voor eerste

leerjaar of ouder bij de Samenzang

Jeugd Zangzolder (einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 16 juni

Hoogfeest Heilige Drie-eenheid jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, fundatiemis voor

overleden familie (A.M.), alsook voor

Julia Demeester, haar overleden

ouders Leon en Irma Lonneville en

haar broers André, René en Laurent,

alsook voor Julia Labat en zoon

Lucien en voor Georges Vannevel,

echtgenote van Agnes Roose, viering

opgeluisterd door het Sint-

Martinuskoor

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Angele Lefevre,

echtgenote van Robert Nobus

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Jérôme Cornilly, zoon van

Aline Dutrieux en Nico Cornilly uit

Sluis

WEEKAGENDA

Vrijdag 14 juni

Zin in leuke shopping en een leer-

rijk bezoek? Schrijf je dan vlug in!

8u30 Vertrek op de Markt – Sijsele

Op weg naar...

10u Famiflora te Moeskroen ver-

wacht ons... Meer dan 23 000 vier-

kante meter winkelplezier - de

grootste keuze aan bloemen en

planten - mooiste seizoendecoratie

- tuin- en decoratieafdeling, dieren-

afdeling - bakkerij - versmarkt – ta-

baks-en lederwarenzaak

Restaurant ‘Le Bistro’ met uitge-

breid kaartaanbod

13u30 Op naar onze volgende be-

stemming: Rabarberhoeve Het Wa-

randehof Gijverinkhove. Een be-

zoek aan dit intensief groentebe-

drijf (met specialiteit rabarber) is

een mix van informatie en ontspan-

ning... Een sterk programma over

'groenten van grond tot mond' en

proeverijen: koffie + rabarbertaart –

rabarberijs en -wijnen

17u15 Met volgeladen tassen en

hopelijk geen ‘lege’ portemonnee

richting huiswaarts

Deelnameprijs: Leden 30 euro en

niet-leden 40 euro (busrit + gids en

proeverijen (hoeve))

Inschrijven: uiterlijk zondag 9

juni bij Jenny Geirnaert 050 35 12

04 (na 18 uur)

Voorafbetaling op rekening Femma

BE27 7775 9660 7973

Femma Sijsele

Daguitstap
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Vieringen om zegen over de vruchten van de aarde

In de kruisdagen mochten we op verschillende plaatsen samen vieren en bidden rond de vier natuurelementen.

De plaatselijke afdelingen van KVLV en Landelijke Gilde zorgden voor een goede organisatie en voorzagen ook in een hapje en een drankje.

Aarde, water, vuur en lucht Hoeve Mouton, Sijsele

Hoeve Georges De Leyn, Moerkerke (c) Marc Mus Hoeve Lierman, Damme
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Damme

organist Marnix Annys

koster Marc Vande Cavey

Den Hoorn

organist Marnix Annys

koster Emma Spinnewijn

Hoeke

organist Beny vandepitte

koster Emma Spinnewijn

Lapscheure

organist Beny vandepitte

koster Godelieve Goemaere

Moerkerke

organist Marnix Annys

koster Cyriel Maenhout

Oostkerke

organist Frans Tytgat

koster Anita Van Ammel

Sijsele

organist Marnix Annys

koster Marc Moens

Vivenkapelle

organist Marnix Annys

koster Laurent Ghekiere

Organisten

en kosters

Zaterdag 15 juni

14:30 Sijsele Sint-Martinus: Doop van

Lev Vandenberghe, zoon van Joyce

Verplaetse en Sven Vandenberghe uit

Sijsele

15:30 Sijsele Sint-Martinus: Doop van

Emile De Rouck, zoon van Julie

Kerckhof en Bram De Rouck uit

Sijsele

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor de weldoeners

van de parochie

18:00 Instapmoment voor eerste

leerjaar of ouder bij de Samenzang

Jeugd Zangzolder (einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 16 juni

Hoogfeest Heilige Drie-eenheid jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, fundatiemis voor

overleden familie (A.M.), alsook voor

Julia Demeester, haar overleden

ouders Leon en Irma Lonneville en

haar broers André, René en Laurent,

alsook voor Julia Labat en zoon

Lucien en voor Georges Vannevel,

echtgenote van Agnes Roose, viering

opgeluisterd door het Sint-

Martinuskoor

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Angele Lefevre,

echtgenote van Robert Nobus

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Jérôme Cornilly, zoon van

Aline Dutrieux en Nico Cornilly uit

Sluis

Maandag 17 juni

20:00 Vergadering kerkraad Sijsele

Dinsdag 18 juni

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21 uur)

Woensdag 19 juni

20:00 Vergadering kerkraad Hoeke

Donderdag 20 juni

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis voor overleden zuster (M.D.W.)

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Vrijdag 21 juni

15:15 Gezongen mis in WZC De Stek

Zaterdag 22 juni

11:00 Damme O.L.Vrouw

Hemelvaart: Huwelijk van Emilie

Danneels en Maarten Ennik uit

Damme

13:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Marie Vanpoucke, dochter

van Eline Decock en Kristof

Vanpoucke uit Den Hoorn

15:00 Oostkerke Sint-Quintinus:

Huwelijk van Marie-Laure Leusen en

Thibaud Herberigs uit Aarlen

16:00 Vivenkapelle O.L.Vrouw

Geboorte: Huwelijk van Ilona

Degraeve en Dominiek Degryse uit

Sint-Kruis Brugge

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Simon Demey,

Simonne Lagast en overleden familie

18:00 Instapmoment voor eerste

leerjaar of ouder bij de Samenzang

Jeugd Zangzolder (einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 23 juni

Twaalfde zondag door het jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor overleden

echtgenoot en familie

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor de Orde van de

Hospitaalridders van Sint-Jan van

Jeruzalem, viering opgeluisterd door

het koor DaMoRi

12:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Ceremonie door de Orde van de

Hospitaalridders van Sint-Jan van

Jeruzalem: opname in de Orde als

donaten en adoubatie tot Ere-

Ridders

14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Vic Van Damme, zoon van

Bieke Deblauwe en Michael Van

Damme uit Middelburg

WEEKAGENDA

Marc Moens, 51 jaar, heeft jaren-

lange ervaring als koster in de

kerk van O.L.-Vrouw ten Hemel-

opneming in Aardenburg, de ge-

kende bedevaartsplaats van O.L.-

Vrouw met de Inktpot. Enkele vrij-

willigers dragen de zorg voor de

kerk en liturgie. Marc blijft dit, in

Marc Moens (c) Pradip Smagge

de mate van het mogelijke, behar-

tigen. Marc is een veelzijdig geta-

lenteerde man, zo speelt hij o.a. in

trombone en bariton in de Konink-

lijke Muzieksociëteit Aardenburg-

sche Fanfaren. Samen zijn vrouw

Dinique Bakkers runnen ze hun

winkel GROEN, groenten, fruit en

bloemen. Omdat Marc dit gewoon is

zal hij ook in de kerk van Sijsele as-

sisteren in de liturgie. Als koster en

volwassen acoliet is hij zo altijd om

en bij het altaar.

We wensen Marc veel werkvreugde

toe.

Nieuwe koster Sint-Martinuskerk Sijsele
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(c) Moeders Mooiste
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Vormselvieringen Moerkerke en Sijsele

Enkele sfeerfoto's. De groepsfoto's staan op blz. 3. (c) Moeders Mooiste

Vormheer Marc Steen Vormelingen dansen tijdens het slotlied

Enkele vormelingen zingen voor Vormelingen met vrede in hun hart

FEDERATIE DAMME
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Fietstocht langs De Lieve op zon-

dag 23 juni van 14 uur tot 17 uur.

De Lieve was in de Middeleeuwen

een belangrijk kanaal tussen Gent

en Damme. Caroline Terryn, his-

torica uit Moerkerke, neemt ons

mee. Na de fietstocht hebben de ter-

men speien, konduit en kazemat

geen geheimen meer. Een aanra-

der voor mensen die echt interes-

se hebben in erfgoed. Praktische in-

fo: Afspraak Dienst Toerisme, Grote

Markt, 8340 Damme. Inschrijving

verplicht door overschrijving van

7,50 euro per persoon op rekening

BE32 7360 3899 7502 van De Natu-

ren Blomme, ten laatste op 20 juni.

Afstand 12 km.

Naturen Blomme

Wie bij Heist enkel denkt aan zee,

strand en dijk heeft het mis! De

Vuurtorenweide, de baai van Heist

en de Sashul bieden zoveel meer…

Er is geen betere inzet van de zo-

mervakantie dan met een gids op

stap te gaan door deze zeldzame na-

tuur van slikken en schorren en

het broedgebied van de strandvo-

gels. Wie hoorde reeds over een

Tapuit, strandplevier, zeevenkel,

zeeweegbree, klein schorrenkruid?

Benieuwd waar we dit alles kunnen

vinden? Stap dan mee met KVLV op

deze gezonde maar tevens leerrijke

namiddag. Onze gids Stefaan wacht

onze leden en partners op aan de

ingang van de Sashul. Alle nodige

info is te vinden op de uitnodigin-

gen – inschrijven is hiervoor wel

nodig (kan tot 25/6)! Achteraf ge-

nieten we samen van een traktaat

bij de plaatselijke horeca en de ge-

zelligheid na deze inspanning! Ui-

teraard komt onze KVLV kassa te-

gemoet voor de leden. Namens ons

KVLV team Damme.

KVLV

Zaterdag 22 juni

11:00 Damme O.L.Vrouw

Hemelvaart: Huwelijk van Emilie

Danneels en Maarten Ennik uit

Damme

13:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Marie Vanpoucke, dochter

van Eline Decock en Kristof

Vanpoucke uit Den Hoorn

15:00 Oostkerke Sint-Quintinus:

Huwelijk van Marie-Laure Leusen en

Thibaud Herberigs uit Aarlen

16:00 Vivenkapelle O.L.Vrouw

Geboorte: Huwelijk van Ilona

Degraeve en Dominiek Degryse uit

Sint-Kruis Brugge

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Simon Demey,

Simonne Lagast en overleden familie

18:00 Instapmoment voor eerste

leerjaar of ouder bij de Samenzang

Jeugd Zangzolder (einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 23 juni

Twaalfde zondag door het jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor overleden

echtgenoot en familie

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor de Orde van de

Hospitaalridders van Sint-Jan van

Jeruzalem

12:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Ceremonie door de Orde van de

Hospitaalridders van Sint-Jan van

Jeruzalem: opname in de Orde als

donaten en adoubatie tot Ere-

Ridders

14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Vic Van Damme, zoon van

Bieke Deblauwe en Michael Van

Damme uit Middelburg

Dinsdag 25 juni

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21 uur)

Woensdag 26 juni

09:00 Lapscheure H. Drievuldigheid

en Sint-Christianus: Schoolviering

bij het einde van het schooljaar

10:45 Den Hoorn Sint-Rita:

Schoolviering bij het einde van het

schooljaar

Donderdag 27 juni

09:30 Sijsele Sint-Martinus:

Schoolviering bij het einde van het

schooljaar

11:00 Vivenkapelle O.L.Vrouw

Geboorte: Schoolviering bij het einde

van het schooljaar

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Vrijdag 28 juni

09:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Schoolviering bij het einde van het

schooljaar

15:00 Gezongen mis in WZC Huyze

Den Hoorn

Zaterdag 29 juni

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Kamiel Van Hecke, zoon

van Virginie Van Acker en Stefan Van

Hecke uit Den Hoorn

15:00 Vivenkapelle O.L.Vrouw

Geboorte: Huwelijk van Bo Lamote

en Gert-Jan Vandeghinste uit

Wingene

15:00 Den Hoorn Sint-Rita: Huwelijk

van Shana De Vroede en Bram

Dedeyne uit Zwevezele

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, gedachtenismis voor

de overledenen sinds 1 april; Anna

Dhoore

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 30 juni

Dertiende zondag door het jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Jozef Devriendt,

echtgenoot van Denise Vanlanckeren

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis, gedachtenismis voor

de overledenen sinds 1 april; Yvonna

Tilleman, Patrick De Smet, Marie-

José De Bruyne, Camiel

Timmerman, Paul Bekemans,

Arsène Meire, Agnes De Leyn,

Elisabeth Otten, alsook voor Arsène

Desutter, echtgenoot van Alice Van

Parys en overleden familie Van Parys-

Desutter

14:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

van Ada D'Hondt, dochter van

Chantal Bisschop en Dries D'Hondt

uit Kessel-Lo

WEEKAGENDA

Samana Moerkerke

Beste vrienden, op dinsdag 25 juni

komen we met Samana opnieuw

bijeen. Een verpleegkundige komt

spreken over slaapproblemen. Af-

spraak in zaal De Lieve om 14 uur.

Deze namiddag is een samenwer-

king met de dienst gezondheidsbe-

vordering Samana Brugge.

Hopende U allen op deze belangrij-

ke bijeenkomst te mogen ontvan-

gen, nog vele genegen groeten van

het bestuur.
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Vormselvieringen

Proficiat aan alle gevormden en hun families! Dank ook aan allen die hen op dit mooie moment hebben voorbereid. (c) Moeders Mooiste

Groep Moerkerke zaterdag 8 juni

Groep Sijsele zondag 9 juni
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Gedoopt aan de bron van leven

1 juni Moerkerke: Georges Verstraeten, zoon van Stefanie Rogge en Tom Verstraeten uit Moerkerke 9 juni Moerkerke: Elodie Allemeersch, dochter van Ellen Blondeel en Davey Allemeersch uit Maldegem

9 juni Sijsele: Febe Lamote, dochter van Julie Vermeersch en Kevin Lamote uit Maldegem 15 juni Sijsele: Lev Vandenberghe, zoon van Joyce Verplaetse en Sven Vandenberghe uit Sijsele

15 juni Sijsele: Emile De Rouck, zoon van Julie Kerckhof en Bram De Rouck uit Sijsele 16 juni Moerkerke: Jérôme Cornilly, zoon van Aline Dutrieux en Nico Cornilly uit Sluis
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‘Vakantie!’ Het is een bijzonder

mooie tijd voor heel wat gezin-

nen. Het strakke tijdsprogramma

van het school- en werkjaar kan in-

geruild worden voor een meer ont-

spannen en rustige aanpak. Kinde-

ren en ouders fleuren tijdens de

vakantie vaak letterlijk op. Genie-

ten, buitenlucht, sporten en spe-

len, zon, tijd om gezellig te eten,

samen fijne activiteiten doen… Ge-

zinnenknappenervanop.

Ook met het gezin op reis gaan is

een deugddoende ervaring. Zeker

wanneer we zenuwachtige toestan-

den tijdens lange files, op overvol-

le stranden en in volgeboekte mas-

sahotels aan ons voorbij laten gaan.

Het is een waardevol aandachts-

punt om de stress en de drukte van

het werkjaar te vermijden op reis.

Intens van vakantie genieten kan

zonder ‘kilometers vreten’ en zon-

der mee te draaien in de doldraaien-

decommerciëlevakantiemolen.

Vakantieweken bieden ook kansen

om spiritueel bij te tanken en zich

gelovig te herbronnen. Enkele tips

hiervoor:

Op de vakantiebestemming deelne-

men aan de zondagsviering in de

plaatselijke kerk en proeven hoe

mensen elders hun geloof vieren.

Een bezoek plannen aan een pel-

grimsplaats, abdij of kathedraal. Of

in een kerk speciaal bidden voor

geliefden en voor hen een kaarsje

branden.

Lees en mediteer over een fragment

uitdeHeiligeSchrift.

Tussen de vakantieboeken kan je

een gebedenboek en een goed spi-

ritualiteitsboek stoppen, ook voor

de kinderen kan een ‘geloofsboek’

meegenomenworden.

Tijdens een boswandeling kan je

heteenhalfuurstilmaken.

Voor tieners en jongeren zijn er

heel wat eigentijdse vakantieactivi-

teiten.

Wegwijzersvoordevakantie

Neemtijdomtegenieten.

Houdt daarbij rekening met de an-

deren.

Vakantie is leven in vrijheid, maar

dit betekent niet dat we zelfzuchtig

leven.

Je neemt nooit vakantie en afstand

van je dierbaren; zorg voor mooie

momentenmethen.

Laat ook God niet terzijde. Blijf

Hem ontmoeten in de eucharistie

eninmomentenvangebed.

Leg de stress af; neem eens een an-

der ritme aan dat je weer bij jezelf

brengt.

Ontdek de schoonheid van Gods

natuurinalzijnaspecten.

Blijf aandacht hebben voor concre-

te mensen. Neem tijd voor ontmoe-

tingendieuitbleven.

Het gebod ‘Bemin uw naaste als

uzelf’ geldt ook in de vakantieperi-

ode.

Doe niet mee aan het opbod van de

duursteenverstevakantie.

Blijf Gods kracht en genade vragen

voorjezelfendeanderen.

Laat de stralen van de zon ook neer-

daleninjeeigenhart.

Eengebedindevakantie

God, geef mij een hart dat vakantie

kan nemen, een hart dat zich laat

drijvenopdewolken.

Geef mij een hart dat kan luisteren

naar de vogels en kan glimlachen

bij de verre geluiden van dieren als

demorgenbegint.

Geef mij een open hart en open han-

den om naar de mensen toe te gaan,

te luisteren naar hun verhalen en

te snoepen van hun vriendschap als

deavondvalt.

Geef mij een hart dat vakantie kan

nemen, God, en dan is het feest al

begonnen.

Vakantie
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In het woonzorgcentrum De Stek

wordt op zondag 7 juli het

traditionele Stekfeest georganiseerd.

Dat is een dag waarop bewoners,

vrienden en sympathisanten samen

feesten en genieten.

Vanaf 11.30 uur kan er worden aan-

geschoven aan de saladebar met

warme beenham.

Stekfeest 2018 (c) Stad Damme

Het namiddagprogramma van 13.30

uur tot 18 uur is gevuld met mu-

ziek, dans, tombola, kinderanima-

tie, ijsjesverkoop, een koude en

warme bar, veel gezelligheid. De

bewoners en medewerkers nodigen

jullie van harte uit.

Stekfeest 7 juli

Denise Mortier, 80j, (°12 februari 1939

+8 juni 2019), echtgenote van André

Lameire, uit het WZC De Stek in

Sijsele, voorheen

Middelburgsesteenweg in

Moerkerke. Uitvaart op zaterdag 15

juni om 10.30 uur in de kerk van

Moerkerke.

Irena Van Damme, 97j, (°5 juni

1922 +8 juni 2019), uit Knokke-

Heist. Uitvaart op zaterdag 15 juni

om 12 uur in de kerk van Lapscheu-

re.

Kerkelijke uitvaarten

Zaterdag 29 juni

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Kamiel Van Hecke, zoon

van Virginie Van Acker en Stefan Van

Hecke uit Den Hoorn

15:00 Vivenkapelle O.L.Vrouw

Geboorte: Huwelijk van Bo Lamote

en Gert-Jan Vandeghinste uit

Wingene

15:00 Den Hoorn Sint-Rita: Huwelijk

van Shana De Vroede en Bram

Dedeyne uit Zwevezele

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, gedachtenismis voor

de overledenen sinds 1 april; Anna

Dhoore

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 30 juni

Dertiende zondag door het jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Jozef Devriendt,

echtgenoot van Denise Vanlanckeren

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis, gedachtenismis voor

de overledenen sinds 1 april; Yvonna

Tilleman, Patrick De Smet, Marie-

José De Bruyne, Camiel

Timmerman, Paul Bekemans,

Arsène Meire, Agnes De Leyn,

Elisabeth Otten, alsook voor Arsène

Desutter, echtgenoot van Alice Van

Parys en overleden familie Van Parys-

Desutter

14:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

van Ada D'Hondt, dochter van

Chantal Bisschop en Dries D'Hondt

uit Kessel-Lo

Dinsdag 2 juli

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis voor overleden zuster (M.D.W.)

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21 uur)

Donderdag 4 juli

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

20:00 Vergadering kerkraad Hoeke

Zaterdag 6 juli

11:30 Vivenkapelle O.L.Vrouw

Geboorte: Huwelijk van Ségolène

Geeraert en Bernard Sacré uit Elsene

15:30 Damme O.L.Vrouw

Hemelvaart: Huwelijk van Céline

Van Maele en Pieter Jan Abeloos uit

Assebroek

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Franz Mattart,

echtgenoot van Rosa Vermeulen en

voor Henri Vermeulen en Julia

Tamsijn en de overleden families

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 7 juli

Veertiende zondag door het jaar C

Collecte Plotse bijzondere noodsituaties

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor de parochianen,

alsook voor Michel Vandenbon en

Julia De Buck en overleden zoon

Gaston Vandenbon en zijn overleden

echtgenote Erna De Clerck en voor

schoondochter Carine Meurice

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Cyriel Cocquyt

en Maria Lamote en dochter Thérèse

en overleden familie

13:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

van Mattis Bourguignon, zoon van

Kimberly Mille en Kevin

Bourguignon uit Sijsele en doop van

Liam Vanderwal, zoon Stefanie

Bourguignon en Bart Vanderwal uit

Bredene

14:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

van Briek Van de Velde, zoon van

Lieselot Bauwens en Nick Van de

Velde uit Overmere

15:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

van Lucas Meire, zoon van Barbara

Clerick en Ruben Meire uit Sijsele

WEEKAGENDA

Compaz

Met COMPAZ organiseren wij voor het derde jaar op rij in de zomervakantie

een Augustinusactiviteit in Brugge. Na de Augustinusmonoloog en de

Augustinuswandeling is het dit jaar een muzikaal laagdrempelig

zangevenement dat doorgaat op zaterdagnamiddag 24 augustus van 14 uur

tot 17 uur in de Sint-Walburgakerk. Augustinus schreef: 'Zing en trek verder'!

Onze doelstelling is door samenzang zoveel mogelijk mensen hun hart

verblijden door samen eenvoudige liederen - met weliswaar een rijke

christelijke inhoud te zingen. Tom Hoornaert is de dirigent en de

zangnamiddag wordt begeleid met piano, orgel en slagwerk.
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deel twee

Dinsdag 9 juli

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gele-

zen mis

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21 uur)

Donderdag 11 juli

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gele-

zen mis

18:30 Den Hoorn Sint-Rita: Gezon-

gen mis

Zaterdag 13 juli

17:00 Sijsele Sint-Martinus: Ge-

zongen mis

18:00 Samenzang Jeugd Zangzol-

der (einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 14 juli

Vijftiende zondag door het jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Ge-

zongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis

Maandag 15 juli

11:00 Oostkerke Sint-Quintinus:

Kermismaandagviering, gezongen

mis, jaarmis waarop de slachtoffers

van beide wereldoorlogen worden

herdacht, gevolgd door een bloe-

menhulde aan het oorlogsmonu-

ment

Dinsdag 16 juli

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gele-

zen mis

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21 uur)

Donderdag 18 juli

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Ge-

lezen mis voor overleden zuster

(M.D.W.)

18:30 Den Hoorn Sint-Rita: Gezon-

gen mis

Vrijdag 19 juli

15:15 Gezongen mis in WZC De

Stek

Zaterdag 20 juli

11:00 Vivenkapelle O.L.Vrouw Ge-

boorte: Huwelijk van Alice Deruwe

en Anthony Martens uit Sint-Kruis

Brugge

17:00 Sijsele Sint-Martinus: Ge-

zongen mis voor de weldoeners van

de parochie

18:00 Samenzang Jeugd Zangzol-

der (einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 21 juli

Zestiende zondag door het jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Ge-

zongen mis, fundatiemis voor

overleden familie (A.M.)

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis

WEEKAGENDA

Gedoopt aan de bron van leven

Moerkerke 22 juni: Marie Vanpoucke, dochter van Eline Decock en Kristof Vanpoucke uit Den Hoorn Moerkerke 23 juni: Vic Van Damme, zoon van Bieke Deblauwe en Michael Van Damme uit Middelburg

Versiering tijdens huwelijken

Telkens weer verrassend en mooi om zien hoe jonge mensen de kerk versieren voor hun huwelijksviering...

Damme, O.L.Vrouw Hemelvaart Oostkerke, Sint-Quintinus



2929
WEEKKRANT

17 JULI

JAARGANG 80

EDITIE 1180

2 0 1 9

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

Vakantie...

De scholen zijn gesloten, de kinderen zijn in vakantie. Ook dit weekblad gaat in vakantie.

De volgende editie kan je op 7 augustus verwachten. Bewaar dus dit nummer en vorig nummer, omdat de weekagenda telkens over drie weken gaat...

FEDERATIE DAMME
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Zaterdag 20 juli

11:00 Vivenkapelle O.L.Vrouw

Geboorte: Huwelijk van Alice

Deruwe en Anthony Martens uit

Sint-Kruis Brugge

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor de weldoeners

van de parochie

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 21 juli

Zestiende zondag door het jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, fundatiemis voor

overleden familie (A.M.)

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis

Dinsdag 23 juli

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis

Donderdag 25 juli

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Vrijdag 26 juli

15:00 Gezongen mis in WZC Huyze

Den Hoorn

Zaterdag 27 juli

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Gaspard en Alexia Smeets,

kinderen van Celine De Baets en

Arnaud Smeets uit Hoeilaart

14:00 Hoeke Sint-Jacobus-de-

Meerdere: Huwelijk van Charlotte

Vande Woestyne en Matthijs

Moeyaert uit Beernem

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

Gezongen mis voor de weldoeners

van de parochie

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 28 juli

Zeventiende zondag door het jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis

12:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

van Julien Keereman, zoon van Eva

Lagrou en Jens Keereman uit Sijsele

Maandag 29 juli

10:00 Lapscheure H. Drievuldigheid

en Sint-Christianus:

Kermismaandagviering, gezongen

mis

Dinsdag 30 juli

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis

Donderdag 1 augustus

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Vrijdag 2 augustus

15:15 Gezongen mis in WZC De Stek

17:00 Den Hoorn Sint-Rita: Huwelijk

van Barbara Constandt en Vincent

Cosyn uit Den Hoorn

Zaterdag 3 augustus

11:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop van

Djulian Vandenheede, zoon van

Jolyn Maes en Jess Vandenheede uit

Sijsele

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Georges Neyt,

echtgenoot van Christiane Braet en

overleden familie

Gezongen mis voor de weldoeners

van de parochie

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 4 augustus

Achttiende zondag door het jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor André Meurice,

Laurette Hoste en dochter Carine,

alsook voor de parochianen, alsook

voor overleden echtgenoot en familie

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Hector Janssens

en Madeleine Van Massenhove en

schoonzoon Edgard Verhelst

Dinsdag 6 augustus

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis voor overleden zuster (M.D.W.)

Donderdag 8 augustus

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Zaterdag 10 augustus

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

VermeulenGezongen mis voor de

weldoeners van de parochie

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 11 augustus

Negentiende zondag door het jaar C

Collecte Bijzondere projecten

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, fundatiemis voor

overleden ouders (L.T.–C.Bl.)

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Pelagie De Witte

en overleden buren, alsook voor

Louis en Febronie Maeghe-

Moeyaert, zoon Roger en overleden

familie

15:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Lennie Lobbestael, dochter

van Veerle Coppejans en Tom

Lobbestael uit Moerkerke

WEEKAGENDA

Kruidenwijding 15 augustus

Wil alvast in je agenda noteren dat we op het Hoogfeest tenhemelopneming van Maria een bijzondere viering houden in de kerk van Damme om 10.30 uur. Er

zijn die morgen uitzonderlijk geen gezongen missen in de kerk van Sijsele en Moerkerke. Oproep: breng een bundeltje welriekende en geurige veldkruiden en

veldbloemen mee, deze zullen tijdens de viering toegewijd worden onder de zegen en bescherming van Maria, Moeder van God, moeder van ons allen.
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Eenzaamheid: een groot probleem.

Tijd maken voor elkaar: een mooi

geschenk... Overal zijn er eenzame

mensen.

Tijd maken voor elkaar is het

mooiste geschenk

Ergens in een home zit een oude

man doelloos door het raam van

zijn sober ingericht kamertje te

kijken. Zijn vrouw is al lang

overleden en de kinderen en

kleinkinderen te druk bezig met hun

eigen leven. Hij ziet geen blaadjes

meer van de bomen vallen en geen

vogeltjes meer vliegen in de lucht.

De tv staat zoals altijd aan. Veel te

luid en toch is het altijd stil, héél

stil, in dat kamertje. Plots rinkelt de

telefoon. Geschrokken neemt hij op:

“Hallo?”. De stem aan de andere

kant zegt: “Sorry, verkeerd

verbonden!” Er komt een glimlach

op het gezicht van de man want nu

kan hij morgen bij het ontbijt aan

zijn tafelgenoten vertellen: “Men

heeft mij gisteren gebeld!”

Bond zonder Naam roept op tot

meer verbondenheid en samenho-

righeid in de strijd tegen vereen-

zaming! Eenzaamheid een groot

probleem is: 1 op 4 Belgen voelt

zich sociaal eenzaam en 1 op 5 Bel-

gen voelt zich emotioneel eenzaam.

Eenzaamheid kan een allesverlam-

mende impact hebben. De mens is

een sociaal wezen, we hebben el-

kaar nodig om ons leven ‘zinvol’ te

kunnennoemen.

Wat is eenzaamheid?

Eenzaamheid is een gevoel dat zijn

oorsprong vindt in een gemis dat

je ervaart in je sociale relaties. Het

voelt voor iedereen anders aan en

is van alle leeftijden. Zowel jonge

mensen als ouderen worstelen er-

mee. Gevoelens van eenzaamheid

ontstaan als er een verschil is tus-

sen de contacten die je werkelijk

hebt of realiseert en de contacten

zoals je die voor jezelf wenst. We

onderscheidentweesoorten:

Sociale eenzaamheid: gemis van so-

ciale contacten met familie, vrien-

den, kennissen. Zowel de kwanti-

teit als de kwaliteit van de contac-

ten met vrienden, kennissen, bu-

ren en familie beschermen tegen so-

cialeeenzaamheid.

Emotionele eenzaamheid: gemis

aan een hechte, affectieve band met

iemand. Vooral een goede partner-

relatie is hier belangrijk en bij af-

wezigheid hiervan, kwaliteitsvolle

bandenmetanderen.

Hoe eenzaam men zich voelt, hangt

samen met kenmerken eigen aan

het individu en zijn omgeving.

Niet iedereen loopt een even groot

risico op eenzaamheid. Uit onder-

zoek blijkt dat gevoelens van een-

zaamheid verschillende negatieve

gevolgen kunnen hebben. Zo is een

slechte gezondheid niet alleen een

risicofactor voor, maar kan het ook

een gevolg zijn van eenzaamheid.

Eenzaamheid gaat tevens gepaard

met een hoger risico op depressie en

andere psychische klachten. Deze

situatie wordt des te erger naarmate

de gevoelens van eenzaamheid uit-

zichtloos lijken.

Getuigenis van een vrouw (42) “Als

je erg ziek bent, valt quasi alles weg.

Op mijn werk draaide de boel

simpelweg door zonder mij. Ik was

NIET onmisbaar en ik voelde dat ik

niks meer bijdroeg. Mijn sociaal

netwerk stortte in elkaar en het

gevoel dat ik iets betekende in de

samenleving viel compleet weg. Ik

plooide terug op mezelf, keerde

helemaal naar binnen.

Twee vragen bleven terugkomen.

‘Wat is de zin van heel dat spelle-

ke hier?’ en ‘Waarom blijf ik nog?’

Er waren momenten waarop enkel

de liefde voor mijn kinderen me

hier hield. De weken zonder kin-

deren in het jonge co-ouderschap,

duwden me dieper dan ooit in de

eenzaamheid. Ik wist al wat een-

zaamheid betekende, maar langdu-

rig ziek zijn én eenzaamheid er-

varen… Wie niet ziek is, zoekt af-

leiding, gaat op stap met vrienden

of trekt naar de winkel. Je hebt de

kracht om je huis uit te komen en

iets te doen. Maar als je ziek bent,

is er enkel de mogelijkheid tot aan-

vaarding, samen met een enorm ge-

voel van machteloosheid. Mijn ou-

ders probeerden elke dag langs te

komen, maar er waren dagen dat

ik met niemand een woord wissel-

de. Dan is het heel confronterend

om jezelf na drie dagen terug te ho-

ren. Wat bèn je dan nog? Soms denk

ik dat ik mezelf zichtbaarder had

moeten maken. Dat ik me had moe-

ten manifesteren op Facebook of zo.

Veel mensen wisten blijkbaar niet

dat ik zo ziek was, of stonden er niet

bij stil dat ik hier afgesneden van

mezelf en de wereld lag. Ik kon me

tijdens mijn ziekte enorm optrek-

ken aan iemand héél eventjes zien

of horen. De komst van de verpleeg-

stermaaktemijndag. Jebestaatmaar

door de ander en ik verlangde in-

tens naar mensen om me heen. Niet

om te praten over mijn ziekte, in-

tegendeel! Ik miste de gesprekken

over koetjes en kalfjes. Als je op be-

zoek gaat bij iemand, mag het in

mijn ogen zo weinig mogelijk over

‘ziek zijn’ gaan. Je moet voelen dat

jenogbestaat endat jenogeenmens

bent. Mijn boodschap is duidelijk:

heb geen angst van zieken. Ga naar

zieke mensen toe en wees niet bang

dat je niks te vertellen hebt. Doe ‘ge-

woon’! En laat bloemen en cadeau-

tjes achterwege. Tijd voor de zieke

maken,dat ishetechtecadeau.”

Eenzaamheid ombuigen naar ver-

bondenheid Tal van initiatieven

zorgen er bij ons voor dat je een so-

ciaal netwerk kan uitbouwen. . Het

verenigingsleven kan mensen sa-

men brengen. Dit kan een sportclub

zijn, een hobbyclub of een socia-

le vereniging zoals Ziekenzorg of

OKRA.

Zo getuigt een vrouw van onze pa-

rochie: “Mijn man is enkele maanden

geleden overleden. Dit is een moeilijke pe-

riode. Je komt altijd thuis in een leeg

huis. Maar ik was vroeger al sterk soci-

aal geëngageerd. Dit doe ik nu verder. Ik

werk actief mee in Ziekenzorg en heb van

daaruit veel contacten. Ik ga regelmatig

op bezoek bij mensen die alleen zijn en

niet meer buiten kunnen. Soms nodig ik

mensen uit bij mij thuis. Ik volg bepaal-

de activiteiten bij OKRA. Dit brengt zeker

mensen samen. Ik werk ook heel graag in

de tuin. Kortom, ik heb geen tijd om me

eenzaam te voelen. Ik heb een ruime kring

van familie, vrienden en kennissen waar-

door ik ook ’s avonds dikwijls een telefoon

krijg. Ik vind dat je het een stuk zelf in

handen moet nemen en niet moet wach-

ten tot je alleen bent om contacten te zoe-

ken en een kring rond je te vormen.”

Ook het vrijwilligerswerk kan lei-

den tot gezellige momenten met an-

deren. Het geeft je niet alleen de

mogelijkheid om je nuttig te ma-

ken voor anderen, maar ook nieuwe

vriendschappen te sluiten. Voorko-

men is beter dan genezen Uit voor-

gaande getuigenis leren we hoe be-

langrijk het is om tijdig een soci-

aal netwerk uit te bouwen. Contact

met vrienden en kennissen uit het

verleden blijft belangrijk. Laat nie-

mand nodeloos wegvallen uit je so-

ciale netwerk. Ook niet als je gaat

samenwonen, trouwt of kinderen

krijgt.

Weet je geen aanknopingspunten

om te starten? Voor veel mensen

in deze situatie heeft het geholpen

om mee doen met bepaalde groeps-

activiteiten. Laat je hobby of je be-

langstelling je leiden. Vooral de ge-

zamenlijke momenten in de pau-

zes en na afloop van de activiteit

zijn belangrijk. Loop niet meteen

weg, maar maak een praatje. Trou-

wens, voor veel mensen loopt het

lidmaatschap van een club of vere-

niging vanzelf over in het vinden

van een aantal kennissen met wie je

nogeenskuntafspreken.

Blijf om alert voor mensen die zich

eenzaam en uitgesloten voelen en

zelf de stap niet kunnen zetten naar

verbondenheid. Als christen heb-

ben wij de verantwoordelijkheid

om ervoor te zorgen dat iedereen

meetelt en kansen moet krijgen om

zich als mens waardevol te weten.

Bron:www.bzn.be

Eenzaamheid
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Op woensdag 11 september om 20

uur brengt VRT-journalist Rob

Heirbaut in de Cultuurfabriek te

Sijsele een lezing over de gezond-

heidstoestand van vrouwe Europa.

Deze activiteit wordt georganiseerd

in een samenwerking van het Da-

vidsfonds Sijsele-Moerkerke-Dam-

me en St.-Kruis. Toegangskaarten

leden Davidsfonds 6 euro - niet-le-

den 10 euro; aan de deur 12 euro.

Kaarten zijn te bekomen bij Geert

Debruyckere, 0471 71 47 61 en door

overschrijving van het desbetref-

fende bedrag op rekeningnummer

BE96 7775 9632 9505 met vermel-

ding naam en aantal kaarten.

Davidsfonds

Georges De Leyn, 85j, (°2 april 1934

+19 juni 2019), echtgenoot van Maria

Lutters uit het WZC Huyze Den

Hoorn in Den Hoorn, voorheen

Boogschutterspad in Moerkerke.

Uitvaart op vrijdag 28 juni om 11 uur

in de kerk van Moerkerke.

Mariette Cherlet, 83j, (°17 janu-

ari 1936 +21 juni 2019), weduwe

van Marcel Blanckaert uit de Gent-

se Steenweg in Sijsele. Uitvaart op

zaterdag 29 juni om 10.30 uur in de

kerk van Sijsele.

Martha Philips, 97j, (°27 augus-

tus 1921 +1 juli 2019), uit het WZC

Morgenster in Sijsele, voorheen

Gentse Steenweg in Sijsele. Uitvaart

op vrijdag 5 juli om 11 uur in de kerk

van Sijsele.

Jozef Hennebert, 78j, (°12 juli

1941 + 14 juli 2019) uit Blankenber-

ge. Uitvaart op vrijdag 19 juli om 11

uur in de kerk van Hoeke.

Kamiel Tamsyn, 88j, (°25 oktober

1930 +14 juli 2019), echtgenoot van

Lea Geernaert uit het WZC De Stek

in Sijsele, voorheen Zwinstraat in

Sijsele. Uitvaart op zaterdag 20 juli

om 10 uur in de kerk van Sijsele.

Yvan Lambrecht, 61j, (°2 decem-

ber 1957 +20 juli 2019), partner van

Rita Van Daele uit Torhout. Uit-

vaart op donderdag 25 juli om 10

uur in de kerk van Sijsele.

Romain Lamote, 90j, (°28 maart

1929 +23 juli 2019) uit Oostkamp,

voorheen Vissersstraat in Moerker-

ke. Uitvaart op vrijdag 26 juli om 10

uur in de kerk van Moerkerke.

Johan Dobbelaere, 70j, (°11 okto-

ber 1948 +18 juli 2019) uit Knokke-

Heist, voorheen Kloosterstraat in

Sijsele. Uitvaart op zaterdag 27 juli

om 10.30 uur in de kerk van Sijsele.

Charles Teirlinck, 82j, (°19 mei

1937 +21 juli 2019), echtgenoot van

Rachel Van Meenen uit de Brou-

werijstraat, voorheen Oedelemse

Steenweg in Sijsele. Uitvaart op

dinsdag 30 juli om 10.30 uur in de

kerk van Sijsele.

Kerkelijke Uitvaarten

Op woensdag 9 oktober komt Dr. Ir.

Eric de Maerteleire ons toespreken

naar aanleiding van zijn boek

“Gezond eten – Gezond ouder wor-

den”.

De invloed van onze voeding op het

verouderingsproces

“ de juiste voeding voor een langer,

gezonder en beter leven”

Deze voordracht gaat door in de

Cultuurfabriek

Noteer alvast deze datum.

SIJSELE

Zaterdag 10 augustus

14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Elijah Walraevens, zoon

van Tjarra Pintelon en Joffrey

Walraevens uit Den Hoorn

15:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Juul Haeck, zoon van Fien

Sleutjes en Björn Haeck uit

Maldegem

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 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 11 augustus

Negentiende zondag door het jaar C

Collecte Bijzondere projecten

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, fundatiemis voor

overleden ouders (L.T.–C.Bl.)

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Pelagie De Witte

en overleden buren, alsook voor

Louis en Febronie Maeghe-

Moeyaert, zoon Roger en overleden

familie, voor Angele Nobus,

echtgenote van Gilbert Acke en zoon

Dirk

15:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Lennie Lobbestael, dochter

van Veerle Coppejans en Tom

Lobbestael uit Moerkerke

Dinsdag 13 augustus

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21 uur)

Woensdag 14 augustus

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

Donderdag 15 augustus

Hoogfeest tenhemelopneming van Maria

10:30 Damme O.L.Vrouw

Hemelvaart: Gezongen mis en

kruidenwijding, viering

opgeluisterd door het koor DaMoRi

Vrijdag 16 augustus

14:30 Damme O.L.Vrouw

Hemelvaart: Huwelijk van Jordy

Casneuf en Jordy Loose uit Sijsele

16:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Huwelijk van Annelies De Cock en

Wouter Coppejans uit Harelbeke

Zaterdag 17 augustus

11:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Tess Schoonbaert, dochter

van Charlotte Damme en Stefan

Schoonbaert uit Torhout

14:30 Damme O.L.Vrouw

Hemelvaart: Huwelijk van Eline

Decloedt en Jorge Missault uit Sijsele

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor de weldoeners

van de parochie, alsook voor André

en Maria Timmerman en voor

Augusta Van Landschoot en

overleden familie

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 18 augustus

Twintigste zondag door het jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, fundatiemis voor

overleden familie (A.M.)

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Albert Bouljon

en echtgenote Marguerite Gheleyns

en familie

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Gabriel Boucneau, zoon

van Pia Clercx en Pieter Boucneau uit

Vivenkapelle

Vooruitblik

In het weekend van 7-8 september

zijn er de themavieringen bij de start

van het nieuwe pastorale werkjaar.

Na elke viering is er dan ook kans tot

ontmoeting bij een drankje in de

kerk.

Op maandag 9 september is de

kermismaandagviering in de kerk

van Vivenkapelle om 10 uur, i.p.v. om

9 uur.

WEEKAGENDA

Feest O.L.Vrouw Hemelvaart:

Het jaarlijkse kerkefeest van Dam-

me op donderdag 15 augustus as

krijgt weer speciale aandacht met de

“Cruydenwydinghe”.

Er wordt zegen gevraagd over het

volk, de kruiden en bloemen op

dit Mariale feest. Daartoe zijn veel

kruiden en bloemen nodig!

Misschien eens het moment om

één en ander te snoeien in de

tuin en/of te plukken langs de ber-

men. Denk maar aan boerenworm,

St.Janskruid, kamille, munt & ci-

troen, wilde kervel, lavendel, roze-

marijn, dille, venkel en nog zoveel

meer.

Deze kunnen naar de kerk ge-

bracht worden op dinsdag 13/8 tus-

sen 13u30 en 17u waar emmers en

kuipen voorzien worden. Daags na-

dien, op woensdag 14/8 tussen 9 en

11u wordt alles geschikt in de kerk.

Ben je creatief en wil je graag hier-

aan meehelpen, geef een seintje aan

priester Pradip of aan Alice : 050 35

22 80, zij zal enorm blij zijn met

wat helpende handen.

Hoogdag: donderdag 15/8 ben je

van harte welkom op de viering in

onze kerk (geen andere missen in

de Federatie) om 10u30. Ons Fede-

raal koor DaMoRi luistert deze mis

op ter ere van Maria.

DAMME
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Gedoopt aan de bron van leven

29 juni Moerkerke: Kamiel Van Hecke, zoon van Virginie Van Acker en Stefan Van Hecke uit Den Hoorn 30 juni Sijsele: Ada D'Hondt, dochter van Chantal Bisschop en Dries D'Hondt uit Kessel-Lo

7 juli Sijsele: Mattis Bourguignon, zoon van Kimberly Mille en Kevin Bourguignon uit Sijsele 7 juli Sijsele: Liam Vanderwal, zoon van Stefanie Bourguignon en Bart Vanderwal uit Bredene

7 juli Sijsele: Briek Van de Velde, zoon van Lieselot Bauwens en Nick Van de Velde uit Overmere 7 juli Sijsele: Lucas Meire, zoon van Barbara Clerick en Ruben Meire uit Sijsele
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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 41ste edi-

tie toe.

Op 17 augustus is er een tractorwij-

ding. Zowel jonge als oudere tracto-

ren zijn welkom om 19u30 aan het

Bradericplein.

Op zondag 18 augustus vindt er in

de voormiddag een oltimer tractor-

rally plaats.

Daarna loopt de dorpsdag gewoon

door.

Zo zijn er ondermeer landbouwac-

tiviteiten met het oldtimer ploegen,

demonstratie met boerepaarden, va-

riatie van neerhofdieren en geiten,

gratis ponyritten, eet – en drank-

kraampjes, animatie voor jong en

oud, gekke fietsen, een tentoon-

stelling i.v.m. 100 jaar Boerenbond/

landelijk Gilde Vivenkapelle, patch-

work, garnalen pellen, wol spin-

nen,…

Daarnaast zijn er ook diverse op-

tredens van o.a. de enige echte Gar-

ry Hagger. Verder zal ook Kylan uit

‘the voice kids 2018’ liedjes bren-

gen.

En omdat we in Vivenkapelle over

heel wat talent beschikken, wordt

er dit jaar ook een talentenshow,

‘Vivens got talent’ georganiseerd

waarbij alle kinderen uit Vivenka-

pelle hun groot talent kunnen to-

nen op het podium tijdens het lan-

delijk feest.

ElienVanDamme

FeestcomitéVivenkapelle

Dorpsdagen Vivenkapelle

De federale stuurgroep organiseert

in het komende werkjaar een aantal

themavieringen met kans tot

ontmoeting na de viering in de kerk.

Zo brengen we wat meer dynamiek

in de opeenvolging van de gewone

liturgische vieringen. Af en toe

willen we bij een thema wat

creatiever en meer bij de tijd omgaan

met liturgie.

Omdat de kerk ook een

ontmoetingsplaats is bieden we na

de themavieringen een drankje aan,

zo kunnen we ook bij elkaar op

verhaal komen.

7-8 september:

themavieringen 'Start werkjaar'

5-6 oktober:

themavieringen 'Gods schepping'

4-5 januari:

themavieringen 'Nieuwjaar'

15-16 februari:

themavieringen 'Valentijn'

27-28 juni:

themavieringen 'Vakantie'

Andere data

Instapviering

eerste communicanten:

16 februari

15 maart

26 april

3 mei eerste communie Moerkerke

21 mei eerste communie Sijsele

23 mei vormsel Moerkerke

24 mei vormsel Sijsele

Bijzonderen vieringen pastorale werkjaar
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Het boek van vergeving

van Desmond en Mpho Tutu

In vier stappen

naar harmonie

met onszelf en de ander

Desmond Tutu, emeritus aartsbis-

schop van de Anglicaanse Kerk in

Kaapstadschreefditboeksamenmet

zijn dochter Mpho. Dit boek trof

mij vooral omdat het mij leerde

op vele vlakken terug evenwicht te

vinden in lichaam, geest en ziel.

Ik wil jullie dan, beste lezers van

KERK & leven, laten kennismaken

met dit boek. Misschien kan het

jou bekoren, misschien kan het

jou inspireren om binnen ons ei-

gen wereldje in harmonie met je-

zelf en anderen te blijven leven.

Bevrijd jezelf! Mekaar vergeven is

voor deze Zuid-Afrikaanse schrij-

vers van groter belang dan mekaar

tewreken.

Kies je dus voor vergeving, dan

voel je je sterker en is er hoop op

een betere wereld. Het boek helpt

ons vooral om dit te begrijpen, om

de taal van vergeving echt te gaan

leren. Want indien we niet ver-

geven, blijven we bitter, blijven

we mekaars gevangene. En zo ko-

men en blijven we in een stress-

situatie. Indien we echter wel be-

reid zijn tot vergeving, bevrijden

we ook een stuk onszelf. Maar dit

vraagt oefening en bereidheid om

het te proberen. Vergeven is geen te-

ken van zwakte! Nee, het is eerder

een kracht die in de mens aanwe-

zig komt. Het is een besef dat een

mens via wraak nooit tot vrede kan

komen. Vergeven is niet hetzelfde

als vergeten! Nee, want het is be-

langrijk dat het kwaad en de pijn

moet benoemd worden. Het besef

van het onrecht blijft, maar de per-

soon moet nieuwe kansen krijgen.

We moeten proberen de zonde te

scheiden van de zondaar. Dit is echt

niet gemakkelijk. We moeten besef-

fen dat er in elke mens iets goed zit,

maar dat iedereen vannatuur uit ge-

brekenheeft.

Vader en dochter Tutu stellen 4 we-

gen tot harmonie voor. Ik schets dit

heel kort maar deze 4 wegen wor-

den heel uitgebreid en met tal van

voorbeeldengeduid.

1. Je verhaal vertellen aan wie je

kwaad heeft gedaan is belangrijk. In

het boek worden daar tal van wegen

totaangereikt.

2. De pijn benoemen en zeker niet

verzwijgen dat je je gekwetst voelt.

Dat doet alleen de pijn toenemen.Je

kan er ziek van worden en je totale

levenlatenondermijnen.

3. Vergeving schenken. Als we posi-

tieve verandering willen in ons le-

ven, zijn het wij alleen die de juis-

te keuze van vergeving moeten ne-

men. Het zal niet alleen onze mede-

mens redden maar vooral onszelf.

Zo worden we tenslotte geen slacht-

offer,maarweloverwinnaar.

4. De relatie vernieuwen of loslaten.

Daar kunnen we tenslotte zelf voor

kiezen en de beide keuzes werken

bevrijdend. Er kan ook een lange

tijd tussen loslaten en vernieuwen

zijn. Soms vraagt dit tijd en lukt dit

zelfs niet. Laten we vooral luisteren

naaronshart.

Deze tekst uit het boek wil ik jullie

danookgraagmeegeven:

“We kunnen niet opnieuw

beginnen.We kunnen geen nieuwe

start maken alsof het verleden er

niet was.Maar we kunnen iets

nieuws planten in de geschroeide

aarde.Mettertijd zullen we een

nieuw verhaal oogsten over wie we

zijn.We zullen een relatie opbouwen

die getemperd is door het vuur van

onze geschiedenis.Jij bent iemand

die mij heeft gekwetst.Ik ben

iemand die jou zou kunnen

kwetsen.En in het besef van deze

waarheden kiezen we ervoor om iets

nieuws te maken.Vergeving is mijn

vastbeslotenheid om de afgestorven

wirwar van pijn en beschuldiging

op te ruimen.En ruimte te creëren,

een akker om in te zaaien.Als ik deze

plek overzie, kan ik ervoor kiezen

jou uit te nodigen hier zaden te

strooien voor eenandersoortige

oogst.Of kan ik ervoor kiezen je te

laten gaan.En deze akker braak te

laten liggen.”

Verder wordt in dit boek dieper in-

gegaan op deze 4 wegen. Men leest

tal van voorbeelden, ook wordt in-

gegaan op het vergeven van grote

misdaden. Meestal lukt dit niet om

zo mensen te vergeven maar het in-

zicht wordt ons aangereikt om de

daad niet met de dader te identifice-

ren. Dit klinkt misschien utopisch

maar door het lezen van dit boek

kom je echt tot bevrijdende inzich-

ten. Er is ook via dit boek kans tot

tal van meditatieoefeningen en ri-

tuelen om in harmonie met jezelf

enanderentekomen.

Lees je ook het volgende citaat met

mijmee:

“Ik zal je vergeven.Het zijn maar

kleine woorden.Maar er ligt een heel

universum in besloten.Wanneer ik

je vergeefzullen alle koorden van

haat, pijn en droefheiddie mijn hart

hebben ingesnoerd verdwenen

zijn.Wanneer ik je vergeefbepaal jij

niet meer wie ik ben.Jij nam mij de

maat, jij schatte me in.En besloot

dat je me kon kwetsen.Ik deed er

niet toe.Maar ik zal je

vergeven.Want ik doe er wel toe.Ik

tel mee.Ik ben groter dan het beeld

dat jij van mij hebt.Ik ben sterker.Ik

ben mooier.En ik ben oneindig

kostbaarder dan jij dacht.Ik zal je

vergeven.Mijn vergeving is geen

geschenk dat ik je geef.Wanneer ik je

vergeefzal mijn vergiffenis een

geschenk zijn dat zich aan mij

geeft.”

Terug een uitdagend boek, hopelijk

kan het jou bekoren en heb je er iets

aan.

(uit Lettergreep)

Zinvolle lectuur

FEDERATIE DAMME
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Voor al wie graag zingt, organi-

seert Compaz op 24 augustus van 14

tot 17u in de Sint Walburgakerk in

Brugge (Sint Maartensplein nr 4)

een samenzangnamiddag "Zing en

trek verder”, geinspireerd op kerk-

vader Augustinus.

Wie deelneemt, schrijft 5 euro over

op rekening

BE62 7360 3706 3461 van Compaz.

Programmaboekje

en versnapering inbegrepen.

Inschrijven is vereist.

Alle info op:

0492 72 46 83

of compaz.brugge@gmail.com

Samen zingen

Zaterdag 17 augustus

11:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Tess Schoonbaert, dochter

van Charlotte Damme en Stefan

Schoonbaert uit Torhout

14:30 Damme O.L.Vrouw

Hemelvaart: Huwelijk van Eline

Decloedt en Jorge Missault uit Sijsele

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor de weldoeners

van de parochie, alsook voor André

en Maria Timmerman en voor

Augusta Van Landschoot en

overleden familie

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 18 augustus

Twintigste zondag door het jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, fundatiemis voor

overleden familie (A.M.)

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Albert Bouljon

en echtgenote Marguerite Gheleyns

en familie

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Gabriel Boucneau, zoon

van Pia Clercx en Pieter Boucneau uit

Vivenkapelle

Maandag 19 augustus

20:00 Vergadering kerkraad

Oostkerke

Dinsdag 20 augustus

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21 uur)

Donderdag 22 augustus

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis voor overleden zuster (M.D.W.)

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis voor Stéphane,

Kristof en Pierre Deloz

20:00 Vergadering federale

stuurgroep in de pastorie

Vrijdag 23 augustus

15:00 Gezongen mis in WZC Huyze

Den Hoorn

Zaterdag 24 augustus

12:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Amber Coudeville, zoon

van Eva Huys en Jeroen Coudeville

uit Sijsele

13:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Fro Van Den Bossche,

dochter van Ilse Gentier en Wim Van

Den Bossche uit Assebroek

15:00 Damme O.L.Vrouw

Hemelvaart: Huwelijk van Eleni

Debo en Bauke van der Laan uit Italië

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, gedachtenismis voor

de overledenen sinds 1 juni; Mariette

Cherlet, Martha Philips, Kamiel

Tamsyn, Yvan Lambrecht, Johan

Dobbelaere, Charles Teirlinck,

alsook voor Leon Van Haverbeke,

Maria Dobbelaere en overleden

familie

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 25 augustus

Eenentwintigste zondag door het jaar C

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; Leon

Maenhoudt, Denise Mortier, Irena

Van Damme, Georges De Leyn, Jozef

Hennebert, Romain Lamote, alsook

voor André Monbaliu, zoon Eddy

Monbaliu en grootouders, alsook

voor Eric Willem, echtgenoot van

Erna De Smidt

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Lou Naeyaert, dochter van

Ine Scherpereel en Pieter Naeyaert

uit Lapscheure

WEEKAGENDA

Morgen donderdag is ter ter gele-

genheid van het Hoogfeest tenhe-

melopneming van Maria een bij-

zondere viering in de kerk van

Damme om 10.30 uur. (Er zijn die

morgen uitzonderlijk geen gezon-

gen missen in de kerk van Sijsele en

Moerkerke).

Iedereen is van harte welkom en

breng, indien mogelijk, een bun-

deltje welriekende en geurige veld-

kruiden en veldbloemen mee, deze

zullen tijdens de viering toegewijd

worden onder de zegen en bescher-

ming van Maria, Moeder van God,

moeder van ons allen.

Kruidenwijding Damme

Augustus Oogstmaand
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Gedoopt aan de bron van leven

27 juli Moerkerke: Gaspard Smeets, zoon van Celine De Baets en Arnaud Smeets uit Hoeilaart 27 juli Moerkerke: Alexia Smeets, dochter van Celine De Baets en Arnaud Smeets uit Hoeilaart

28 juli Sijsele: Julien Keereman, zoon van Eva Lagrou en Jens Keereman uit Sijsele 3 augustus Sijsele: Djulian Vandenheede, zoon van Jolyn Maes en Jess Vandenheede uit Sijsele

10 augustus Moerkerke: Elijah Walraevens, zoon van Tjarra Pintelon en Joffrey Walraevens uit Den Hoorn 10 augustus Moerkerke: Juul Haeck, zoon van Fien Sleutjes en Björn Haeck uit Maldegem
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Opbouw decor kruidenwijding

Met dank aan de vrijwilligers die hielpen bij het aanbrengen en het schikken van de bloemen en kruiden!
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Hartelijke huwelijksviering in de kerk van Moerkerke

Marc Lintel, 83j, (°12 september 1935

+6 augustus 2019), echtgenoot van

Marina De Weerdt uit de Kerkstraat

in Damme. Uitvaart op dinsdag 13

augustus om 10.30 uur in de kerk van

Damme.

Etienne Breemersch, 95j, (°25

november 1923 +11 augustus 2019),

weduwnaar van Eugenie Lutters

uit de Vlienderhaag in Lapscheu-

re. Uitvaart op zaterdag 17 augustus

om 10 uur in de kerk van Lapscheu-

re.

Elisabeth Hachenberg, 84j, (°23

januari 1935 +14 augustus 2019),

weduwe van René Vertenten uit het

WZC De Stek in Sijsele, voorheen

Nieuwe Weg in Sijsele. Uitvaart op

woensdag 21 augustus om 10.30 uur

in de kerk van Sijsele.

Kerkelijke

uitvaarten

Zaterdag 24 augustus

12:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Amber Coudeville, zoon

van Eva Huys en Jeroen Coudeville

uit Sijsele

13:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Fro Van Den Bossche,

dochter van Ilse Gentier en Wim Van

Den Bossche uit Assebroek

15:00 Damme O.L.Vrouw

Hemelvaart: Huwelijk van Eleni

Debo en Bauke van der Laan uit Italië

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, gedachtenismis voor

de overledenen sinds 1 juni; Mariette

Cherlet, Martha Philips, Kamiel

Tamsyn, Yvan Lambrecht, Johan

Dobbelaere, Charles Teirlinck,

alsook voor Leon Van Haverbeke,

Maria Dobbelaere en overleden

familie

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 25 augustus

Eenentwintigste zondag door het jaar C

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; Leon

Maenhoudt, Denise Mortier, Irena

Van Damme, Georges De Leyn, Jozef

Hennebert, Romain Lamote, alsook

voor André Monbaliu, zoon Eddy

Monbaliu en grootouders, alsook

voor Eric Willem, echtgenoot van

Erna De Smidt

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Lou Naeyaert, dochter van

Ine Scherpereel en Pieter Naeyaert

uit Lapscheure

Dinsdag 27 augustus

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21 uur)

Donderdag 29 augustus

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis voor Stéphane,

Kristof en Pierre Deloz

Vrijdag 30 augustus

15:15 Gezongen mis in WZC De Stek

Zaterdag 31 augustus

13:30 Sijsele Sint-Martinus: Huwelijk

van Sofie Cherlet en Hans Hallez uit

Brugge

14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Aiden De Soete, zoon van

Fien Bil en Anthony De Soete uit Den

Hoorn

15:30 Sijsele Sint-Martinus: Doop van

Sem Snauwaert, zoon van Eline

Meerschaert en Gillian Snauwaert

uit Sijsele

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 1 september

Tweeëntwintigste zondag

door het jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor de parochianen

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Willy Claeys,

echtgenoot van Mariette Mortier en

familie, alsook voor overleden

familie Constant Ceulenaere, Rosa

Vertriest, Paula Ceulenaere en Rosa

Coene

14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Mathis De Prest, zoon van

Tineke Van Loo en Frederik De Prest

uit Maldegem

WEEKAGENDA

Juli en augustus zijn voor velen

het moment om er even tussen-

uit te zijn, nieuwe ontdekkingen te

doen, veraf of dichtbij en genieten…

Het werk even loslaten = dit is va-

kantie! In welke levensfase je ook

bent, we hopen dat dit voor elkeen

lukt.

Na een frisse en aangename strand-

wandeling (op 3/7) met gids Stefaan

aan de baai van Heist neemt ons be-

stuur dan ook de draad terug op

om jullie te laten genieten van een

nieuw aanbod.

Ook hier hopen we dat “ik moet”

plaats maakt voor “ik wil”. Naar een

bijeenkomst komen om anderen te

ontmoeten, om iets nieuws te leren,

voor de gezelligheid… het kan alle-

maal. Daarom zijn we blij jullie nu

reeds, ter herinnering, uit te nodi-

gen voor:

3e Kookdemo op maandag 9/9 om 19

uur “Wereldkeuken”

12,13 en 14 september: verkopen

we azalea’s tvv actie Kom op te-

gen kanker. Koopt er niet één maar

meerdere zodat je iemand anders

hiermee kan plezieren!

Cursus haken op 30/9, 14/10 en

28/10 telkens om 19 uur in ’t

Schuurtje. Haken is hip en sinds

enkele jaren weer IN, zelfs voor

woonaccessoires. We gaan mee in

deze trend en organiseren deze

workshop, die toegankelijk is voor

IEDEREEN die graag creatief bezig

is. Wil je onze uitnodiging ontvan-

gen, geef een seintje : 050 50 06 20

dan bezorgen we je die. Er wordt ge-

start met de basis van haken, dus

geen drempelvrees… ’t is ook voor

beginners. Tevens Kvlv leden uit

andere afdelingen.

Op zondag 6/10 nemen we met

ons bestuur opnieuw deel aan de

culinaire markt in Damme – wel-

kom op onze Kvlv stand onder het

stadhuis waar we de alom geken-

de quiches en taartjes bakken maar

ook confituren en vlierbloesemsi-

roop verkopen. Welkom!

Noteer tevens in je agenda

donderdag 12/12 om 13.30 uur:

Kerstfeest met theatermono-

loog “Dame Blanche” dr Nele

De Graeve.

Wij, ons bestuur, zetten ons hier-

voor in. Zullen we jullie mogen

verwelkomen? Zoals steeds zijn

jullie welkom met een buurvrouw,

collega, vriendin, dochter of klein-

dochter: want iedereen is welkom

bij Kvlv!

DAMME

Jaarprogramma

Senioren-filmliefhebbers,

uitnodiging voor de najaarsfilm

"The Leisure Seeker"

Een grappige avonturenfilm van

een ouder verliefd koppel en de rest

moet je echt komen zien!

plaats: cultuurfabriek

wanneer: 8 oktober om 14 uur

kostprijs: zoals gewoonlijk 8 euro

kaarten te verkrijgen bij de be-

stuursleden van de SAR, deze zul-

len jullie aangeboden worden bin-

nenkort

Na de film koffie met lekkers

Tot ziens vanwege het bestuur

Damse

Senioren
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Gedoopt aan de bron van leven

11 augustus Moerkerke: Lennie Lobbestael, dochter van Veerle Coppejans en Tom Lobbestael uit Moerkerke 17 augustus Moerkerke: Tess Schoonbaert, dochter van Charlotte Damme en Stefan Schoonbaert uit Torhout

Stemmige viering Tenhemelopneming van Maria en kruidenwijding

Foto's door Mieke Senaeve
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Tractorzegening Vivenkapelle

Foto's door Siska Degroote

Nieuwe lay-out agenda federatie Damme

De Google-agenda op de federatiewebsite is een onmisbaar instrument geworden bij het raadplegen en aanvragen van bv. doopvieringen en huwelijken.

Ook is er alles op te volgen i.v.m. aangevraagde intenties en gegevens van uitvaarten.

In de vorige weergave was het wel moeilijk om de volledige inhoud per activiteit te lezen.

Vanaf nu is dat probleem verholpen en kan via deze nieuwe interactieve agenda door de bezoeker gezocht worden op een woord. Bv. doop, huwelijk, uitvaart.

De bezoeker kan ook direct naar een bepaalde datum 'springen' via de knop met datumweergave.

Hieronder zie je de weergave als prikbord. Andere weergaven zijn 'agenda' of 'maandelijks'.

De symbooltjes geven duidelijk weer of het over een doop gaat (doopkruikje), een gezongen mis (kelk en pateen), een vergadering (figuurtjes rond de tafel)

een uitvaart (keramieken kruisje), een huwelijk (houten kruisje met twee hartjes), een koorrepetitie (solsleutel), enzovoort...
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Op zaterdag 7 september.

‘Houdnachtwaken’ (Ef6, 18)

Wie het nu en dan probeert, ontdekt

dat waken een bijzondere vorm van

bidden is. God spreekt in de nacht.

Hij spreekt altijd, maar doorgaans

zijn we druk bezig. Dan is onze

aandachtbenomen.

In de nacht kunnen we ons gemak-

kelijker concentreren. We worden

minimaalafgeleid.

In de eerste eeuwen van onze jaar-

telling brachten christenen gere-

geld, vaakmeer dan eens in deweek,

de nacht biddend en zingend door.

Dit gebruik is in onze tijd heel uit-

zonderlijk geworden. Waken in de

nachthebbenweverleerd.

WakenmetFranciscus

Bij het waken komt het erop aan

zo weinig mogelijk energie te ver-

bruiken, maar wel nieuwe, andere

energie op te steken. Om die ener-

gie te vinden, is Franciscus van

Assisi onze gids tijdens deze wa-

ke. We gaan samen met Francis-

cus de nacht in. We wisselen le-

zingen af met stilte en wederwoor-

d, terwijl we gestaag Franciscus op

zijn levensweg volgen.Zo’n nacht

geldt als een volwaardige initiatie:

niemand kan daarna nog zeggen

dat hij ‘Franciscus’ vergeten is! We

vormen gemeenschap want we heb-

ben dezelfde initiatie ontvangen.

Daardoor delen we in eenzelfde ge-

heim. Woorden geven aan het ge-

heim is onmogelijk: het zit te diep.

Wie de nacht niet samen heeft door-

gebracht, kan het gemeenschappe-

lijkegeheimnietdoorgronden.

Na een nachtwake wordt ook de dag

anders. Het licht van de nacht ver-

gezelt je doorheen de dag, als een

blije kracht, steeds beschikbaar en

onvernietigbaar.(Naar Benoît Standaert,

wakenindenacht)

Prikkelt het om eens te proeven van

het nachtelijk waken en ben je vrij

op zaterdag 7 september? Stuur

dan alvast een mailtje naar laura-

vanabtpoimen@outlook.be om je in

te schrijven of bel op het nummer

0497122530.

Zo weten we hoeveel personen we

mogenverwachten.

Praktisch

De nachtwake met Franciscus gaat

door op zaterdag 7 september in

het klooster van de Kapucijnen in

Brugge Boeveriestraat 18, 8000

Brugge

We starten de wake stipt om 19.30u

en ronden ten laatste om 1u 's nachts

af. Om ons tijdens de wake te voor-

zien van drank en versnaperingen,

vragen we een vrije bijdrage. over-

nachting

Overnachten ismogelijk.

Deze nachtwake is een geza-

menlijk initiatief van de laura-

beweging en TAU (waarvanTau-

Westdeeluitmaakt)

Nachtwake Franciscus

BART & LUC INTIEM

Luc Appermont en Bart Kaëll

intiem…alsteam.

Samen nemen ze u mee naar hun

verste verleden, hun mooie en emo-

tionele momenten, hun lief maar

ook hun leed.Luc en Bart vertellen

honderduit.

Van banale weetjes tot gebeurtenis-

sen die hun leven tekenden. Soms

met een brede glimlach, soms ver-

tederend en soms met de krop in de

keel.

Wist je dat Luc en Bart elkaar leer-

den kennen in een café in De Haan?

En dat de mama van Bart aquarellen

schildert? En dat Luc vroeger hele-

maalwegwasvanNonkelBob?

Duik je graag eens mee in de ‘achter

de schermen verhalen’ van Luc tij-

dens het Eurovisiesongfestival, het

jaar dat onze eigenste Sandra Kim

won?

Wil je het verhaal horen van de

kippenjongen … waardoor Bart heel

even het noorden kwijt was of toch

liever over zijn creatieve uitspattin-

genmetdemajorettestokskes?

Even serieus …Want ook het de-

mentieverhaal van Lucs mama zal je

ongetwijfeldbeklijven.

Humor gecombineerd met

pure ernst.

Verhalen gecombineerd met

liedjes.

Wil je erbij zijn? Kom dan op

zaterdag 9 november om 20 u

naar de Cultuurfabriek.

De kaarten kosten 22 euro en

zijn te verkrijgen bij Andrea op

het nummer 0494/397 600

Parochieraad

FEDERATIE DAMME

&leven
KERK



Op woensdag 11 september om 20

uur brengt VRT-journalist Rob

Heirbaut in de Cultuurfabriek te

Sijsele een lezing over de gezond-

heidstoestand van vrouwe Europa.

Deze activiteit wordt georganiseerd

in een samenwerking van het Da-

vidsfonds Sijsele-Moerkerke-Dam-

me en St. Kruis.

Toegangskaarten 6 euro voor de

leden Davidsfonds - 10 euro voor

niet-leden en 12 euro aan de deur

en zijn te bekomen bij Geert De-

bruyckere 0471 71 47 61 en door

overschrijving van het desbetref-

fende bedrag op rekeningnummer

BE 96 7775 9632 9505 met vermel-

ding naam en aantal kaarten.

Davidsfonds

Op dinsdag 10 september hernemen

we de bijeenkomsten van Samana

voor iedereen.

Om 14 uur in de Lieve. Mevrouw

Terryn komt een uitleg geven over

onze mooie streek. Iets waar we

natuurlijk allemaal heel benieuwd

naar zijn.

Hopende u allen te mogen ontvan-

gen, nog veel vakantiegroeten van

het bestuur.

Nieuws KVLV Groot - DAMME :

Kvlv dames gaan er op uit!

Rijn en Moezel één van de mooi-

ste en meest geliefde streken van

de onze buurlanden, maar telkens

weer anders…

Het organiserend team van Kvlv

Groot Damme heeft het weer voor

mekaar gekregen om een volle au-

tocar enthousiaste dames een mooie

3-daagse reis aan te bieden.

Ze vertrekken op dinsdag 3 septem-

ber as richting Bernkastel, Rüdes-

heim, Koblenz en Bonn.

Ongetwijfeld zal de vriendschap

weer hartelijk zijn en zal elkeen ge-

nieten van dit deugddoend samen-

zijn olv gids Roland en hun chauf-

feur Frederik.

We wensen iedereen een mooie reis

en een behouden thuiskomst!

DAMME

KVLV

Zaterdag 31 augustus

13:30 Sijsele Sint-Martinus: Huwelijk

van Sofie Cherlet en Hans Hallez uit

Brugge

14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Aiden De Soete, zoon van

Fien Bil en Anthony De Soete uit Den

Hoorn

15:30 Sijsele Sint-Martinus: Doop van

Sem Snauwaert, zoon van Eline

Meerschaert en Gillian Snauwaert

uit Sijsele

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

Zondag 1 september

Tweeëntwintigste zondag

door het jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor de parochianen

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Willy Claeys,

echtgenoot van Mariette Mortier en

familie, alsook voor overleden

familie Constant Ceulenaere, Rosa

Vertriest, Paula Ceulenaere en Rosa

Coene

14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Mathis De Prest, zoon van

Tineke Van Loo en Frederik De Prest

uit Maldegem

Maandag 2 september

20:00 Vergadering kerkraad Sijsele

Dinsdag 3 september

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis voor overleden zuster (M.D.W.)

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21 uur)

Donderdag 5 september

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis voor overleden ouders en

grootouders (D.B.)

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Zaterdag 7 september

14:00 Vivenkapelle O.L.Vrouw

Geboorte: Huwelijk van Aurélie

Fobe en Jean-Ferdinand Van

Cauwenbergh uit Lier

15:00 Hoeke Sint-Jacobus-de-

Meerdere: Huwelijk van Klaartje

Genbrugge en Marc Hawkins uit

Sint-Laureins

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Themaviering bij de start van het

nieuwe pastorale werkjaar,

gezongen mis voor Gerarda Meurice,

echtgenote van Roger Bleyaert en

overleden familie, alsook Agnes Van

Hulle, echtgenote van Roger

Dobbelaere en voor zoon Johan

Dobbelaere en overleden familie

18:00 Sijsele Sint-Martinus:

Ontmoetingsmomentje na de

viering

Zondag 8 september

Drieëntwintigste zondag door het jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Themaviering bij de start van het

nieuwe pastorale werkjaar,

gezongen mis voor Roger Almey,

Erna D'Hont en overleden familie,

alsook fundatiemis voor overleden

ouders (L.T.–C.Bl.)

10:30 Sijsele Sint-Martinus:

Ontmoetingsmomentje na de

viering

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Themaviering bij de start van het

nieuwe pastorale werkjaar,

gezongen mis voor overleden ouders

Gerard en Nelly Vandeursen - De

Schepper

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Ontmoetingsmomentje na de

viering

12:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Aria Goethals, dochter van

Marcia Vlietinck en Tom Goethals

uit Knokke-Heist

WEEKAGENDA

Zondag 8 september namiddagfiets-

tocht. Start om 14 uur stipt op het

Lindeplein (Kloosterstraat) in Sijse-

le. Afstand +/- 28 km.Er is een pauze

voorzien onderweg. Deelnameprijs

2 euro per persoon, leden van PA-

SAR 1 euro. Info: 050 35 69 08

UITSLAG TOMBOLA

MAROLLEN

1. Fiets: 2 154 - reservenr 6 301

2. TV: 3 981 - reservenr 6 144

3. Bestekkoffer: 2 777 - reservenr 6

383

4. Boerenham: 1 204 - reservenr 2

969

Overige: 6933 - 2534 - 6180 - 1874 -

5387 - 5753 - 4946 - 6715 - 1605 - 2354

- 5022 - 6512 - 6638 - 4139 - 4261 -

3817 - 3756 - 6836 - 6815 - 6113 - 2876

- 6834 - 4957 - 5326 - 6773 - 3350

- 2044 - 4094 - 1571 - 1696 - 1727 -

5898 - 4817 - 3541 - 6507 - 1847. Prij-

zen af te halen: 1e prijs bij New Reu-

bens sport - de andere prijzen in de

Dorpsstraat 32.
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Gedoopt aan de bron van leven

18 augustus Moerkerke: Gabriël Boucneau, zoon van Pia Clercx en Pieter Boucneau uit Vivenkapelle 24 augustus Moerkerke: Amber Coudeville, zoon van Eva Huys en Jeroen Coudeville uit Sijsele

24 augustus Moerkerke: Fro Van Den Bossche, dochter van Ilse Gentier en Wim Van Den Bossche uit Assebroek 25 augustus Moerkerke: Lou Naeyaert, dochter van Ine Scherpereel en Pieter Naeyaert uit Lapscheure
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Waar mensen samen vrede

bouwen daar wordt God een

warme thuis.

Wanneer Jezus ergens kwam dan

begroette Hij mensen met ‘Vre-

de’. Joden begroeten elkaar nu nog

steeds met ‘Sjaloom’. ‘Salaam Alei-

kum’ is de groet van moslims. Als

christenen samen eucharistie vie-

ren worden ze uitgenodigd om el-

kaar de 'Vrede' toe te wensen. Wat

een hartelijk en warm gebaar! Sja-

loom, elkaar ten diepste het aller-

beste toewensen. Soms dreigt het

misschien wel een pure gewoonte

te worden en staan we er niet altijd

bij stil wat dit gebaar inhoudt. Wat

christenen op dat moment doen is

niet vrijblijvend. Het roept op tot

daadwerkelijk, leven-gevend enga-

gement voor elkaar op de plaats

waarwe leven enwerkenmaar even-

zeer ten aanzien van de hele samen-

leving. Zo is de jaarlijkse Vlaamse

Vredesweek ieder jaar opnieuw een

appel om niet zomaar aan de zijlijn

te blijven staan. De Vlaamse Vre-

desweek roept op om onverschillig-

heid te overstijgen en handen en

voetentegevenaanVrede.

30 jaar Vlaamse Vredesweek

In 1990 vond voor het eerst de

Vlaamse Vredesweek plaats. De Ber-

lijnse Muur was net gevallen, de

Koude Oorlog was op zijn einde

gekomen. Nu de spanningen tus-

sen ‘Oost’ en ‘West’ wegvielen,

leek de droom van vrede dichter-

bij dan ooit. De eerste Vredesweek

riep op tot ontwapening. In plaats

van oorlog te voeren was nu de

tijd gekomen van ontwikkeling! De

drie afgelopen decennia bleef de

Vredesweek inzetten op uiteenlo-

pende maatschappelijke en politie-

ke kwesties: de inzet van kindsol-

daten, de nood aan meer dialoog,

de penibele situatie van miljoenen

vluchtelingen, het klimaatbeleid,

een genuanceerde berichtgeving,

een internationaal wapenhandels-

verdrag, polarisering in eigen sa-

menleving. Altijd bevlogen en niet

zonder resultaat. Zo bewerkstellig-

de de Vlaamse Vredesweek van 1994

dat België in 1995 als eerste land ter

wereld een verbod op antipersoon-

smijnenstemde!

30e Vlaamse Vredesweek: ‘Bou-

wen aan vrede: Mag het wat

m€€r zijn?’

Van 21 september, Internationale

Dag van de Vrede, tot 2 oktober,

Internationale Dag van de Geweld-

loosheid, vindt de Vlaamse Vredes-

week voor de 30e keer plaats. Drie

decennia na het einde van de Koude

Oorlog zijn investeringen in vrede

meer dan ooit noodzakelijk. België

zetelt in 2019 en 2020 in de VN-Vei-

ligheidsraad onder het motto ‘Con-

sensus smeden, bouwen aan vre-

de’. Een krachtige boodschap, die

meer dan ooit nodig is. Maar mooie

woorden volstaan niet. Met de cam-

pagneslogan ‘Bouwen aan vrede:

Mag het wat m€€r zijn?’, roepen

Pax Christi Vlaanderen en de vre-

desweekpartners de federale rege-

ring op tot concrete actie en ex-

tra engagementen. Dat is ook drin-

gend nodig, want de afgelopen ja-

ren werd stevig het mes gezet in

concrete Belgische engagementen.

‘Bouwen aan vrede’ ook iets

voor jou?

Vind je ook dat er nood is aan

meer middelen voor vrede? Vouw

dan een kraanvogel, een symbool

voor een voorspoedige en vredevol-

le wereld, en geef een krachtig sig-

naal aan de nieuwe federale rege-

ring. Kraanvogels uit heel Vlaande-

ren en Brussel worden verzameld

aan de IJzertoren in Diksmuide en

zullen op 2 oktober bezorgd wor-

den aan het ministerie van Bui-

tenlandse Zaken. Hoe meer kraan-

vogels, hoe krachtiger het signaal!

www.vouwenvoorvrede.be. Kraan-

vogels kunnen tot 28 september

tijdens de openingsuren afgegeven

worden in Integraal, Rozendal 5 te

Brugge. Op 29 september worden

alle verzamelde kraanvogels naar

Diksmuidegebracht.

30 jaar Vredesweek ook in Brug-

ge. Doe je mee?

De Vredesweek is jaarlijks mogelijk

dankzij het engagement van lokale

vrijwilligers. Ook in Brugge wordt

de Vlaamse Vredesweek reeds 30 jaar

lang onder de aandacht gebracht via

activiteiten met diverse invalshoe-

ken. Waar het initiatief aanvanke-

lijk gedragen werd door plaatselij-

ke leden van Pax Christi Vlaande-

ren is het doorheen de jaren geleide-

lijk aan uitgegroeid tot een samen-

werkingsverband met verschillen-

de plaatselijke organisaties in Brug-

ge.

Dankzij de samenwerking van Pax

Christi Brugge, Nsanga, Interle-

vensbeschouwelijk Netwerk Brug-

ge, Vormingplus, Sint-Michielsbe-

weging, Ibuka Memoire en Justi-

ce, en de steun van de Diversiteits-

dienst van de stad Brugge, wordt er

dit jaar voor de 30ste keer een uit-

gebreid programma aangeboden tij-

dens de Vlaamse Vredesweek. Doe

je mee? Kies jij ook voor vre-

de? Hieronder lees je beknopt het

vredesweekprogramma voor Brug-

ge. Meer info vind je op www.vre-

desweekbrugge.be.

Programma Vredesweek Brug-

ge

Vredesviering: Investeren in

vredeVredesviering verzorgd

door de Sint-Michielsbeweging. Na

de viering is er kans tot ontmoe-

ting en het vouwen van Kraanvo-

gels voor deVredesweek. Zaterdag 21

september , 19.00 u.Sint-Jacobskerk

(Sint-Jacobsstraat,Brugge).

Profundo, een verkenning van

de levensbeschouwelijke diver-

siteit van Brugge Maak kennis

met de levensbeschouwelijke en re-

ligieuze diversiteit van Brugge. We

gaan op bezoek bij een aantal ge-

meenschappen waar we ter plaatse

uitleg krijgen en al onze vragen

kunnen stellen. Ontvangst in het

Huis van de Mens (Hauwerstraat

3C, Brugge), bezoek aan de Protes-

tantse en Anglicaanse kerk, voor-

stelling Zen boeddhisme, afslui-

tend concert met een drankje,

Kraanvogels vouwen voor de Vre-

desweek. Zondag 22 september, 13.30

u. – 18.00 u. Start- en eindpunt:

Huis van de Mens, Hauwerstraat

3C (gratis). Graag vooraf inschrij-

venviawww.profundo.be

Tentoonstelling 30 jaar Vredes-

weekDe Vredesweek is aan zijn

dertigste editie toe. Ook in Brug-

ge timmeren we al sinds 1990 aan

de weg. We verzamelden affiches

en foto’s uit de beginjaren en ge-

ven er een woordje uitleg bij.Van

21 september tot 2 oktober 2019Vor-

mingplus (tijdens de openingsuren

–gratis)

Tentoonstelling genocide

RwandaTentoonstelling over

de genocide van 1994 tegen de Tut-

si’s in Rwanda.Deze tentoonstel-

ling is samengesteld uit histori-

sche fotocollecties en tekeningen

daterend van de genocideperiode

van 1994. Deze expositie doet je

stil staan bij de gruwelijke gevol-

gen van haat, geweld en intoleran-

tie en zet je aan tot reflectie over

hedendaagse maatschappelijke the-

ma’s zoals racisme en xenofobie.-

Van 21 september tot 2 oktober 2019

Huis van de Bruggeling (tijdens de

openingsuren-gratis)

800 jaar Franciscus en de Sul-

tan800 geleden ontmoette Francis-

cus van Assisi de sultan van Egyp-

te, een bijzonder vredesinitiatief

in de tijd van de kruistochten om

het vijanddenken te doorbreken.-

Naar aanleiding van dit inspireren-

de verhaal van ontmoeting en vre-

desopbouw zullen op vrijdag 4 ok-

tober omstreeks 14.00 u., simul-

taan met het middaggebed van de

moslims, wereldwijd klokken lui-

den als uitnodiging om in verbon-

denheid met elkaar te bidden voor

vrede, dialoog en ontmoeting. Ook

overal in ons decanaat zullen op dat

momentdeklokkenluiden.

(Marieke Verplancke, contactpersoon

VlaamseVredesweekBrugge)

30e Vlaamse Vredesweek
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Naar aanleiding van het vijfjarig be-

staan van WZC de Stek was er af-

gelopen week feest. Zo was er een

feestmaaltijd voor de bewoners en

familie, een dansnamiddag met leu-

ke muziek en wafels, heel de week

konden de bewoners en bezoekers

er volksspelen doen.

Op vrijdag stond de eucharistievie-

ring in het teken van het vijfjarig

bestaan. In de voorbede was er een

mooie tekst voor de bewoners, het

personeel en de vrijwilligers:

"God, wij danken U dat wij hier op

deze plaats onze stek vinden, een

thuis voor velen. Wij bidden voor

allen die hier wonen en op bezoek

komen. Wij bidden dankbaar om de

inzet van alle personeel en vrijwil-

ligers om van dit huis een thuis te

maken, een goede stek om te wonen

en te werken. Laten wij bidden."

Op de foto enkele vrijwilligers die

om de twee weken op vrijdag helpen

bewoners tot in de cafetaria te bren-

gen voor de eucharistie.

FEESTWEEK IN DE WZC DE STEK

Eucharistievieringen

Zaterdag 7 september

14:00 Vivenkapelle O.L.Vrouw

Geboorte: Huwelijk van Aurélie

Fobe en Jean-Ferdinand Van

Cauwenbergh uit Lier

15:00 Hoeke Sint-Jacobus-de-

Meerdere: Huwelijk van Klaartje

Genbrugge en Marc Hawkins uit

Sint-Laureins

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Themaviering bij de start van het

nieuwe pastorale werkjaar,

gezongen mis voor Gerarda Meurice,

echtgenote van Roger Bleyaert en

overleden familie, alsook Agnes Van

Hulle, echtgenote van Roger

Dobbelaere en voor zoon Johan

Dobbelaere en overleden familie

18:00 Sijsele Sint-Martinus:

Ontmoetingsmomentje na de

viering

Zondag 8 september

Drieëntwintigste zondag door het jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Themaviering bij de start van het

nieuwe pastorale werkjaar,

gezongen mis voor Roger Almey,

Erna D'Hont en overleden familie,

alsook fundatiemis voor overleden

ouders (L.T.–C.Bl.)

10:30 Sijsele Sint-Martinus:

Ontmoetingsmomentje na de

viering

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius

Themaviering bij de start van het

nieuwe pastorale werkjaar,

gezongen mis voor overleden ouders

Gerard en Nelly Vandeursen - De

Schepper

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Ontmoetingsmomentje na de

viering

12:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Aria Goethals, dochter van

Marcia Vlietinck en Tom Goethals

uit Knokke-Heist

Maandag 9 september

10:00 Vivenkapelle O.L.Vrouw

Geboorte: Kermismaandagviering,

gezongen mis

13:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Schoolviering bij de start van het

nieuwe schooljaar (VBS Moerkerke)

20:00 Vergadering centraal

kerkbestuur in de pastorie

Dinsdag 10 september

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis

19:00 Oriëntatiefeest (Groenhove

Torhout)

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21 uur)

Woensdag 11 september

09:00 Lapscheure H. Drievuldigheid

en Sint-Christianus: Schoolviering

bij de start van het nieuwe schooljaar

(VBS Lapscheure)

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 12 september

10:30 Sijsele Sint-Martinus:

Schoolviering bij de start van het

nieuwe schooljaar (VBS Sint-

Maarten)

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Vrijdag 13 september

15:15 Gezongen mis met

ziekenzalving in WZC De Stek

Zaterdag 14 september

14:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

van Aurora Declerck, dochter van

Louisa Lowyck en Ward Declerck uit

Veldegem

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor de weldoeners

van de parochie

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 15 september

Vierentwintigste zondag door het jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, fundatiemis voor

overleden familie (A.M.)

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Anna Peeters, dochter van

Anne-Sophie Loeys en Jens Peeters

uit Vilvoorde

12:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Annabelle en Jerome

Verdonckt, kinderen van Axelle

Moens en Maarten Verdonckt uit

Moerkerke

WEEKAGENDA

Wijziging programmatie KVLV

Damme:

Hoe enthousiast we ook opnieuw

wilden verder gaan met ons pro-

gramma, hoe vervelend dit nu is

om onze 3e Kookdemo te moe-

ten afzeggen…Onze vormingswer-

ker, Veronique, heeft nl andere op-

drachten. Dus op maandag 9 sep-

tember as om 19 u., gaat de kook-

avond “Wereldkeuken” NIET door

in ’t Schuurtje. Gelukkig hebben

we contact met lesgeefster Hilde die

deze avond voor ons zal verzorgen

op maandag 21 oktober om 19 u.!

Houd dit datum alvast vrij en pas

dit meteen aan op je Kvlv kalender.

Bestuur Kvlv Damme – info : 050 50

06 20 – iedereen is bij ons welkom!

KVLV

Jacqueline Claeys, 86j, (°14 november

1932 +16 augustus 2019), weduwe van

André Clerick uit de Nieuwe Weg in

Sijsele. Uitvaart op vrijdag 23

augustus om 10 uur in de kerk van

Sijsele.

Gaston Cherlet, 86j, (°10 novem-

ber 1932 +18 augustus 2019), echt-

genoot van Godelieve Lierman uit

Maldegem, voorheen Brieversweg

in Moerkerke. Uitvaart op zaterdag

24 augustus om 10.30 uur in de kerk

van Moerkerke.

Paula De Gruyter, 92j, (°12 juli 1927

+27 augustus 2019), weduwe van

Gerard Caere uit de Waterpolder in

Den Hoorn. Uitvaart op woensdag

4 september om 10.30 uur in de kerk

van Den Hoorn.

Kerkelijke

uitvaarten
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Bezoek aan Aardenburg

Op uitnoding van koster Marc Moens zijn we met enkele leden van de kerkraad, parochieraad, en lectorengroep Sint-Martinus Sijsele zondag laatst op bezoek geweest naar zijn woonplaats.

Marc Moens, zijn vrouw Dinique Bakkers en Leo Ducheine (net als Marc, koster in de kerk Heilige Maria Hemelvaart) stonden ons hartelijk op te wachten.

Eerst vertelde Marc ons over de geschiedenis van deze bijzondere bedevaartskerk en over de legende van 'Onze Lieve Vrouw met de inktpot'. Daarna was er koffie en Zeeuwse bolus in de sacristie. Marc

vertelde er over de verandering in het parochielandschap, de schaalvergroting en de tien procent pastoor die ze zullen krijgen nadat dominicaan Ignace D'hert er op pensioen gaat. In de parochie Sint-

Andreas West-Zeeuws-Vlaanderen gaat het kerken er toch wat anders aan toe dan bij ons. Een leerrijk gesprek over de geloofsgemeenschappen van de toekomst.

Met Leo doken we een verre geschiedenis in tijdens de gidsbeurt door de stad Aardenburg. Het ging o.a. over de vos Reinaart, de ijstijd, de Romeinen, de oorlogen.

In de Sint-Baafskerk zagen we bijzondere beschilderde grafkelders uit de dertiende en veertiende eeuw.

We sloten de namiddag af terug in de sacristie bij een drankje en hapje. Dank aan Marc, Dinique en Leo om deze mooie kennismaking met Aardenburg en de bedevaarstkerk.

Foto door Dinique Bakkers, de vrouw van Marc Moens. Leo staat links van priester Pradip, Marc staat achteraan tussen Leo en priester Pradip.

FEDERATIE DAMME
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Onze Damse verenigingen

naar talkshow VRT

Kvlv & LG Damme en partners

werden opnieuw uitgenodigd voor

het bijwonen van de gloednieuwe

talkshow “VANDAAG” met Dani-

ra Boukhriss. We maken er samen

een gezellige bus uitstap van naar

Brussel op woensdag 25 septem-

ber as in de namiddag om dan rond

20 uur de opnames in de studio bij

te wonen. Voordien krijgen we een

rondleiding met gids door het VRT

gebouw en gebruiken we daar een

avondmaal. VRT laat maar 30 perso-

nen toe, dus de inschrijvingen zijn

voor diegenen die eerst overschrij-

ven, anderen komen op de wacht-

lijst. We kijken alweer uit naar een

gezellige beleving.

Plantjes verkoop Kom op te-

gen kanker

Ons bestuur van Kvlv Damme on-

dersteunt opnieuw de actie met

plantenverkoop voor Kom op tegen

Kanker. Dit gaat dit jaar door van-

af donderdag 12 september een met

standje op de wekelijkse markt waar

de plantjes te koop zullen zijn. Voor

zolang we voorraad hebben kun-

nen we de plantjes ook aanbieden

bij deur à deur verkoop. We hopen

dat jullie deze actie zullen steunen

zodat we opnieuw een mooi resul-

taat halen!

KVLV Damme

Zaterdag 14 september

14:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

van Aurora Declerck, dochter van

Louisa Lowyck en Ward Declerck uit

Veldegem

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor de weldoeners

van de parochie

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 15 september

Vierentwintigste zondag door het jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, fundatiemis voor

overleden familie (A.M.)

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Anna Peeters, dochter van

Anne-Sophie Loeys en Jens Peeters

uit Vilvoorde

12:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Annabelle en Jerome

Verdonckt, kinderen van Axelle

Moens en Maarten Verdonckt uit

Moerkerke

Dinsdag 17 september

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21 uur)

Woensdag 18 september

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

20:00 Vergadering parochieraad

Sijsele in De Kring

Donderdag 19 september

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis voor overleden zuster (M.D.W.)

13:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Schoolviering bij de start van het

nieuwe schooljaar (VBS Sint-Rita)

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis voor Roger Adam,

overleden echtgenoot van Hilda

Maenhout, zijn ouders en

schoonouders

Vrijdag 20 september

15:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Huwelijk van Justine De Coster en

Dieter Van Tornhout uit Moerkerke

Zaterdag 21 september

14:30 Vivenkapelle O.L.Vrouw

Geboorte: Huwelijk van Sien De

Haes en Nico De Wispelaere uit

Assebroek

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Paul Baelde,

echtgenoot van Odette

Vandenbussche

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 22 september

Vijfentwintigste zondag door het jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Cyriel Coens en

Marcella Verleye, alsook voor ere-

burgemeester Leopold Vandille en

overleden echtgenote Jacqueline

Tamsin, alsook voor Mariette

Cherlet, alsook voor André De Sutter

en Raymonda Lamote en overleden

zoon Jean-Marie De Sutter,

echtgenoot van Chantal Sarasyn en

voor Jefke Vandersteene en de

overleden families, viering

opgeluisterd door het Sint-

Martinuskoor

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor André Sys

13:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop van

Finn Helewaut, zoon van Hannelore

Rys en Daan Helewaut uit Sijsele

15:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Boris Van Biervliet, zoon

van Leonie Gheleyns en Mathieu Van

Biervliet uit Den Hoorn

WEEKAGENDA

Op dinsdag 17 september starten we

terug met als thema “je darmen

doorgelicht”. We verwelkomen je

graag in de zaal “De Barrage” (aan de

sporthal Meuleweg) om 13.30 uur

voor deze boeiende vorming.

Vele groeten het KVLV bestuur

KVLV

Moerkerke

DUDZELE

ZEEBRUGGE

DAMME

Graag nodigen wij U uit tot het vol-

gen van onze gratis cursus EHBO

en HELPER; in totaal 12 lessen.

EHBO = 6 lessen

HELPER = 12 lessen

Men kan de cursus volgen vanaf 16

jaar, verder geen leeftijdgrens.

De lessen gaan door elke maandag-

avond van 20 uur tot 22 uur met

een kleine tussenpauze.

De start van de eerste les is op maan-

dag 23 september in ons Rode Kruis

lokaal, Dudzeels Opperhof 18 a te

Dudzele.

Op het einde van de lessenreeks

volgt een examenproef, gevolgd

door uitreiking van brevetten, dit

op onze nieuwjaarsreceptie februa-

ri 2020

Inschrijvingen en info bij:

PIETERS Annie, verantwoordelijk

communicatie en werving, 050 33

94 21, 0486 69 49 65

email: annie.pieters.rodekruis@te-

lenet.be

Rode Kruis
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Schoolvieringen start nieuw schooljaar

De wereld op handen dragen (VBS Lapscheure) Sleutelen aan een fijn schooljaar (VBS Sint-Maarten Sijsele)

Van proBEREN kan je leren (VBS Moerkerke) Wie de communie niet ontvangt krijgt een kruisje op het voorhoofd
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Babelatelier 2019-2020: Maria

Magdalena: hoer, zondares,

minnares, apostel, mystica?

Zeven tastgesprekken

omdat waarheid ontstaat in dialoog

Voor iedereen die los van elk geloof

zijn eigen denken wil doorbreken,

verruimen

en confronteren met eeuwenoude

traditie.

Een initiatief van YOT-Brugge en

Bijbelhuis Zevenkerken

Plaats van samenkomst

YOT – De Nieuwe Pastorie

Stalijzerstraat 19

8000 Brugge

info@yot.be

Inschrijven via www.yot.be/babe-

latelier of babelatelier.yot@gmail.-

com

Bijdrage: € 8,- per avond.

1e avond (30 september 2019):

Het evangelie dan toch geen

mannenbastion?

In de evangeliën wemelt het van

de vrouwen. In het Johannesevan-

gelie nemen ze zelfs op strategi-

sche plaatsen van het verhaal een

prominente plaats in. Alleen: dit is

niet geweten. Het is nooit verteld?

Hoe komt dat? Welke nieuwe wegen

kunnen we gaan?

Met Nadine van Parys, Sam Jans-

sens en Jean Bastiaens

Wat mag je verder verwachten?

4 november 2019 - Maria Magda-

lena en het red light district (Brigit-

te Balfoort en Koen Dekorte)

2 december 2019 - Maria Magdale-

na: de 14e apostel? (Frederique Van-

neuville en Jean Bastiaens)

15 januari 2020, 14u30 – Rond-

leiding in de Maria Magdalenakerk

(Geert Delbeke)

3 februari 2020 - Het evangelie

volgens Maria Magdalena (Caroline

Vander Stichele en Jean Bastiaens)

2 maart 2020 - Maria Magdalena:

de legende van een mystica (Ness

Vanthournout en Koen Dekorte)

4 mei 2020 - Maria Magdalena en

de Da Vinci Code (Kristien Hemme-

rechts en Koen Dekorte)

8 juni 2020 - Welke toekomst is er

voor de erfenis van Maria Magda-

lena? (Jannica de Prenter, Koen De-

korte en Jean Bastiaens)

Babbelatelier

POVERELLO-BRUGGE zoekt

nieuwe vrijwilligers

Poverello is een organisatie die,

vanuit christelijke inspiratie, maal-

tijden voor kansarmen klaarmaakt

en serveert op alle weekdagen, voor

een prikje, en daarnaast wat warm-

te en gezelligheid biedt. We zoeken

een paar nieuwe vrijwilligers die

zich daarvoor willen inzetten.

Heb je een ‘groot hart’ voor de

kansarmen in onze maatschappij?

Ken je iets af van het werk in de

keuken en kan je je in teamverband

inzetten? Kan je je één dag in de

week (van ongeveer 9 tot 15 uur)

vrijmaken? Dan ben je wellicht de

geknipte persoon die we zoeken!

Stuur een mailtje met je basisgege-

vens naar brugge@poverello.be, of

bel naar 0474 700607.

Poverello

Kermismaandag 23 september om

9.30 uur is er eucharistieviering.

Na de mis wordt iedereen uitgeno-

digd in de kring voor een gratis

drankje en een hapje en een leuke

babbel.

Tevens zullen er mooie foto's, van

Sijsele dorp, uit de oude doos lig-

gen.

Iedereen van harte welkom!

OKRA SIJSELE

Nodigt uit

Zaterdag 21 september

14:30 Vivenkapelle O.L.Vrouw

Geboorte: Huwelijk van Sien De

Haes en Nico De Wispelaere uit

Assebroek

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Paul Baelde,

echtgenoot van Odette

Vandenbussche

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 22 september

Vijfentwintigste zondag door het jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Cyriel Coens en

Marcella Verleye, alsook voor ere-

burgemeester Leopold Vandille en

overleden echtgenote Jacqueline

Tamsin, alsook voor Mariette

Cherlet, alsook voor André De Sutter

en Raymonda Lamote en overleden

zoon Jean-Marie De Sutter,

echtgenoot van Chantal Sarasyn en

voor Jefke Vandersteene en de

overleden families, viering

opgeluisterd door het Sint-

Martinuskoor

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor André Sys,

alsook uit dank (J.K.)

13:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop van

Finn Helewaut, zoon van Hannelore

Rys en Daan Helewaut uit Sijsele

15:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Boris Van Biervliet, zoon

van Leonie Gheleyns en Mathieu Van

Biervliet uit Den Hoorn

Maandag 23 september

09:30 Sijsele Sint-Martinus:

Kermismaandagviering, gezongen

mis opgeluisterd door het Sint-

Martinuskoor

Dinsdag 24 september

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21 uur)

20:00 Vergadering kerkraad

Lapscheure

Woensdag 25 september

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 26 september

10:45 Vivenkapelle O.L.Vrouw

Geboorte: Schoolviering bij de start

van het nieuwe schooljaar (VBS De

HulstHaeghen)

15:00 Gezongen mis in WZC Huyze

Den Hoorn

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

20:00 Vergadering kerkraad Den

Hoorn

Vrijdag 27 september

15:15 Gezongen mis in WZC De Stek

Zaterdag 28 september

12:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

van Warre Feys, zoon van Charlotte

De Nobele en Wim Feys uit Sijsele

15:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Huwelijk van Kimberly Devos en

Gilles Bara uit Roeselare

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 29 september

Zesentwintigste zondag door het jaar C

Collecte Kerkfabriek

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis ter ere van O.L.-

Vrouw uit dank (D.D.), alsook ter ere

van de Heilige Aartsengelen Michaël,

Gabriël en Rafaël en de Heilige

Engelen (A.V.H.)

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Jérôme Jacxsens

en zoon Stefaan en voor alle

overledenen uit de families Jacxsens -

Van Parys, alsook voor Maurice

Claeys, echtgenoot van Jeannine

Vandepitte en overleden familie,

alsook voor Gerard Van Holm en

Magdalena Quintens, voor Camiel

Roose en Alida Neyens

12:30 Sijsele Sint-Martinus: Doop van

Alexander en Axelle, kinderen van

Varinia Dumolyn en Nik

Huyghebaert uit Sijsele

14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Bernard Salens, zoon van

Heidi Godderis en Jan Salens uit

Assebroek

WEEKAGENDA

Wandeling in Den Hoorn tij-

dens de Nacht van de Duister-

nis

Op de Nacht van de Duisternis van

12 oktober 2019 doven we de klem-

toonverlichting voor een avond en

kunt u terug proeven van de rust

en gezelligheid van een donkere

nacht. Via deze campagne vragen we

aandacht voor de impact van licht-

vervuiling op mens en milieu en

vragen we om zo energie-efficiënt

mogelijk te verlichten.

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 12 oktober, 20 u

Afspraak aan de Jacksensbrug te

Moerkerke

(parkeermogelijkheid bij de Damse

Ruiterhoeve, Middelburgsesteen-

weg 55)

Doe zeker aangepaste schoenen of

laarzen aan.

Tip: plaats de gratis app ''Star Chart"

vooraf op uw smartphone. Einde

rond 22.15 u

STAD DAMME

Nacht van de

duisternis
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Gedoopt aan de bron van leven

Moerkerke 31 augustus: Aiden De Soete, zoon van Fien Bil en Anthony De Soete uit Den Hoorn Sijsele 31 augustus: Sem Snauwaert, zoon van Eline Meerschaert en Gillian Snauwaert uit Sijsele

Moerkerke 1 september: Mathis De Prest, zoon van Tineke Van Loo en Frederik De Prest uit Maldegem Moerkerke 8 september: Aria Goethals, dochter van Marcia Vlietinck en Tom Goethals uit Knokke-Heist

Sijsele 14 september: Aurora Declerck, dochter van Louisa Lowyck en Ward Declerck uit Veldegem Moerkerke 15 september: Anna Peeters, dochter van Anne-Sophie Loeys en Jens Peeters uit Vilvoorde
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Kunst in en rond de kerk van Damme

Stadsfestival Damme, tweede editie, stichting ijsberg. Het nest tussen waarheid & herinnering... (met o.a. werk van Johan Six)
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En of wij vrouwen met vaart zijn...

Voor de 28e driedaagse uitstap trok-

ken wij richting "Rijn en Moezel".

47 vrolijke vrouwen met een goed

humeur en een gevuld programma

inonzevalies.

foto: Mieke Cocquyt

De reis verliep bijzonder vlot en

voor wij het wel en goed beseften

nodigde de Moezel ons al uit om

haar in al haar pracht te bewon-

deren. In Bernkastel aangekomen

maakten we onder andere een wan-

deling naar de burcht. Later op de

dag verkenden we Rüdesheim waar

ookonshotelgelegenwas.

De volgende dag bracht een zetel-

lift ons naar Niederwald boven de

wijngaarden. De zon deed haar ui-

terste best, een prachtige zomerdag:

een boottocht op de Rijn was graag

meegenomen.

En wat vloog de tijd toch snel, te

snel. De laatste dag reden we rich-

ting Bonn en hielden nog halt in

Linz, een pittoresk stadje, voor een

wandeling.

En of we genoten hebben van deze

driedaagse!Totvolgendjaar!

KVLV Groot-Damme op reis - Vrouwen met Vaart

FEDERATIE DAMME

&leven
KERK



Oproep aan creatieve vrouwen: ha-

ken is hip, trendy en helemaal in.

Voor elkeen die straks tijdens de

wintermaanden creatief bezig wilt

zijn en zo het interieur een nieuwe

look wilt geven: kom naar ons haak-

café bij KVLV Damme. Rita Keere-

man leert ons nieuwe steken en mo-

tieven zodat we een eigen kussen-

overtrek kunnen maken in reliëf-

haakwerk. De cursussen gaan door

op maandagen 30/9, 14 en 28/10 tel-

kens om 19 uur. Deze activiteit is

toegankelijk voor iedere creatieve-

ling en gaat door in ’t Schuurtje,

Burgstraat 16 – Damme. Ook be-

ginnelingen zijn zeker welkom, de

eerste les is een basis. Inschrijven

kan via Lieve 050 37 59 21 of lieve-

leyts@skynet.be

Wij verwelkomen jullie graag en

bieden dan ook graag een traktaat

aan.

KVLV

Haakcafé
TWEEDEHANDSBEURS KIN-

DERARTIKELEN – TAFELVER-

KOOP

zondag 29 september van 8.30 uur

tot 12 uur in de Cultuurfabriek.

Ben je als (toekomstige) ouder of

grootouder op zoek naar leuke be-

taalbare baby- of kinderkledij, ba-

byuitzet, speelgoed en andere tof-

fe spulletjes? 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 democrati-

sche prijzen.

Iedereen is van harte welkom. De

toegang is gratis.

Gezinsbond

Naar aanleiding van de Nationale

Ziekendag op zondag 13 oktober is

er om 9 uur een misviering in de pa-

rochiekerk.

Daarna is er een middagmaal in de

kring om 11.30 uur bestaande uit:

Aperitief

Gegrilde beenham met seizoen-

groentjes

Koffie en gebak

Onze plaatselijke zanger Roland

Van De Velde zorgt voor de muzika-

le noot.

Wij vragen een bijdrage van 25 eu-

ro.

Inschrijven kan tot 8 oktober bij:

Machteld 050 35 61 87

Rita 050 35 48 34

Erik 0479 449 693

Samana Sijsele

Zaterdag 28 september

12:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

van Warre Feys, zoon van Charlotte

De Nobele en Wim Feys uit Sijsele

15:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Huwelijk van Kimberly Devos en

Gilles Bara uit Roeselare

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 29 september

Zesentwintigste zondag door het jaar C

Collecte Kerkfabriek

09:00 Sijsele Sint-Martinus

Gezongen mis ter ere van O.L.-

Vrouw uit dank (D.D.), alsook ter ere

van de Heilige Aartsengelen Michaël,

Gabriël en Rafaël en de Heilige

Engelen (A.V.H.)

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Jérôme Jacxsens

en zoon Stefaan en voor alle

overledenen uit de families

Jacxsens - Van Parys, alsook voor

Maurice Claeys, echtgenoot van

Jeannine Vandepitte en overleden

familie, alsook voor Gerard Van

Holm en Magdalena Quintens, voor

Camiel Roose en Alida Neyens

12:30 Sijsele Sint-Martinus: Doop van

Alexander en Axelle, kinderen van

Varinia Dumolyn en Nik

Huyghebaert uit Sijsele

14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Bernard Salens, zoon van

Heidi Godderis en Jan Salens uit

Assebroek

Maandag 30 september

20:00 Vergadering kerkraad

Moerkerke

Dinsdag 1 oktober

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21 uur)

Woensdag 2 oktober

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 3 oktober

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis voor een overledene

(G.I.)

Zaterdag 5 oktober

12:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

van Stella Calsijn, dochter van Kaat

Standaert en Stijn Calsijn uit

Maldegem

13:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Thibault Cornilly, zoon

van Emily Mignon en Brecht

Cornilly uit Vivenkapelle

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Themaviering 'Gods schepping',

gezongen mis voor Yves

Vanderweyden, Benedict

Vanderweyden en Monique

Vandekerckhove

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 6 oktober

Zevenentwintigste zondag

door het jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Themaviering 'Gods schepping',

gezongen mis voor de parochianen,

alsook voor een jarige, alsook ter ere

van O.L.-Vrouw van Lourdes uit

dank

09:45 Paardenzegening op het

Vredesplein in Sijsele

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Themaviering 'Gods schepping',

gezongen mis voor Mariette

Snauwaert, alsook voor René

Snauwaert en Cecile Coene en

overleden familie

11:15 Paardenzegening in de

Kasteelstraat in Moerkerke

12:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Amélie Lonneville, dochter

van Deborah Claeys en Michiel

Lonneville uit Oostburg (NL)

WEEKAGENDA

Het nieuwe werkjaar is gestart. Voor

de komende wintermaanden vragen

we mooie breiwol in lichte kleuren

voor babykledij. Ook andere breiwol

voor bedspreitjes, naaigerief,

babykleertjes tot 1 jaar. Postzegels en

brillen voor het atelier in Congo zijn

welkom. Het voorbije jaar werden 85

dekentjes en 145 truitjes gebreid.

Alles werd meegegeven aan zuster

Maria Vanhove bij haar bezoek deze

zomer. Zij was zeer dankbaar en heel

tevreden en dankte iedereen die met

veel moed en enthousiasme breit

voor de missies. U kunt alles

bezorgen aan Lieve Verniest,

Dorpsstraat 114, Sijsele.

Tijdens de maand oktober (missie-

maand) liggen de werkjes tentoon-

gesteld bij Lieve.

Missiewerking
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Gedoopt aan de bron van leven

Moerkerke 15 september: Annabelle Verdonckt, dochter van Axelle Moens en Maarten Verdonckt uit Moerkerke Moerkerke 15 september: Jerome Verdonckt, zoon van Axelle Moens en Maarten Verdonckt uit Moerkerke

Sijsele 22 september: Finn Helewaut, zoon van Hannelore Rys en Daan Helewaut uit Sijsele Moerkerke 22 september: Boris Van Biervliet, zoon van Leonie Gheleyns en Mathieu Van Biervliet uit Den Hoorn

Op vrijdag 4 oktober 2019 om

14u00 lanceren wij een wereldwij-

de oproep om de klokken luiden

voor vrede en dialoog. Achthon-

derd jaar geleden ontmoette Fran-

ciscus van Assisi en Sultan Al-Ka-

mil van Egypte elkaar. Franciscus

ging op stap naar het heilig land

en in een sterk gebaar van dialoog

kwam het in Egypte tot een heel bij-

zonder ontmoeting. Twee vreem-

den ontmoetten elkaar in vrede, met

één adem en hartslag voor God. De

een was en bleef christen, de ander

was en bleef moslim. De ontmoe-

ting heeft een bijzonder effect ge-

had, in het bijzonder op Francis-

cus. Hij had geloofsverwantschap

gevoeld met een andersgelovige en

was onder de indruk door hun op-

roep tot gebed die klonk doorheen

stad en streek. Kort daarop schreef

hij een brief aan de stadsbestuur-

ders en de custoden, om ook een op-

roeptedoenvoorgebed:

Jullie moeten aan alle mensen

verkondigen dat wanneer de

klokken luiden heel het volk over

heel de aarde steeds lof en dank

brengt aan de almachtige God. (uit

Franciscus’ brief aan de Custoden)

Op vrijdag 4 oktober om 14 uur

zouden wij wereldwijd de klokken

willen laten luiden. Op deze feest-

dag, de sterfdag van Franciscus van

Assisi, op het moment van het vrij-

daggebed, om Franciscus’ verlan-

gen waar te maken, om die belang-

rijke ontmoeting tussen Franciscus

en de Sultan te gedenken, om in

verbondenheid met onze moslim-

broeders & -zusters samen te bidden

voorvrede.

Wij hopen dat wij mogen rekenen

op uw steun om dit initiatief te hel-

pen dragen, door uw klokken, bel-

len… van uw torens, belforten, bei-

aard, kerken, gemeenschappen, in-

stellingen laten klinken, – een op-

roep of een ander teken (bv. vredes-

vlag) – op vrijdag 4 oktober 2019

om 14 uur over heel de wereld een

hoopvol teken kunnen geven van

gebed, vrede en verzoening onder

allemensenvangoedewil.

Dit initiatief wordt georganiseerd

door TAU en KaVIS met steun

van de hele franciscaanse familie

in België en Nederland, alsook de

Belgische Bisschoppenconferentie.

(bronkerknet) In onze federatie luiden de

klokken 20 minuten op vrijdag

4 oktober om 14 uur in Dam-

me, Moerkerke en Sijsele.

Klokken voor vrede op vrijdag 4 oktober
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Het koor Cantando uit Oedelem brengt samen met de koren Cantiga uit Tielt en Cantabile uit Dadizele het oratorium "Jezus op aarde"

op zaterdag 26 oktober om 20 uur in de kerk van Oedelem. Reservatie 0476 89 74 31
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Oktober is de tweede Maria-maand

De maand oktober wordt van ouds-

her ook wel de Rozenkransmaand

genoemd. In deze maand is er bij-

zondere devotie tot de H. Maagd

Maria, de moeder van Jezus. De ro-

zenkrans iseengebedssnoer.

Tijdens het bidden worden de zo-

geheten Blijde, Droevige en Glo-

rievolle Geheimen overwogen, een

korte samenvatting van het levens-

verhaal van Jezus en Maria. Enke-

le jaren geleden zijn daar de Gehei-

men van het Licht aan toegevoegd.

Al in de Middeleeuwen werd de ro-

zenkrans gebeden in kloosters. Het

was met name de H. Dominicus

van Caleruega (1170-1221), stichter

van de Dominicanen, die dit gebed

bevorderde, nadat Maria aan hem

verschenen was. In de 14de en de

15de eeuw raakte het rozenkransge-

bed ook buiten de kloosters bij le-

kenbekend.Metnamedoor toedoen

van de dominicanen, de jezuïeten

en de rozenkransbroederschappen,

waarvan demeest bekende in 1475 te

Keulen werd opgericht en vandaar

overdehelewereldverspreid.

Dat de oktobermaand de rozen-

kransmaand is heeft te maken met

het feit dat in de katholieke kerk

jaarlijks op 7 oktober het feest van

O.L.V. van de Rozenkrans gevierd

wordt. Het was de dominicaner

paus Pius V die dit feest instelde ter

nagedachtenis aan de overwinning

op de Turkse vloot bij Lepanto op

diedatumin1571.

Gebedssnoer

De rozenkrans is een gebedssnoer

met oorspronkelijk vijftien maal

tien kralen, telkens afgewisseld

door een grotere kraal. Aan dit

snoer werd ter ere van Maria bij elke

kraal een weesgegroet, dus in totaal

150 weesgegroeten gebeden. De gro-

terekraalbetrofhetOnzeVader.

De tegenwoordig gebruikelijke en

in de volksmond genoemde 'rozen-

krans' is feitelijk het zogeheten 'ro-

zenhoedje'. De naam is ontleend

aan het hoedje van rozen dat als een

kroontje of onder een kroontje vaak

bij Maria en andere heilige maag-

den werd afgebeeld. Dit 'rozenhoed-

je' is een derde deel van de eigenlij-

kerozenkrans.

Het snoer telt vijfmaal tien kralen

met daartussen vijf grotere. Met dit

snoer worden niet 150 weesgegroet-

jes gebeden, maar 'slechts' vijftig.

Het voortdurend herhalen van een

gebed met een gebedssnoer in de

hand, zoals dat bij het bidden van

de rozenkrans gebeurt, is een vorm

van gebed die in meer religies voor-

komt, onder meer bij moslims.

In veel Limburgse parochiekerken

wordt speciaal tijdens de oktober-

maand de rozenkrans dagelijks ge-

beden.

Geheimen van de Rozenkrans

Tijdens het rozenkransgebed wordt

één van de delen van de zogeheten

Geheimen van de Rozenkrans over-

wogen. Dit is een korte samenvat-

ting van het levensverhaal van Je-

zus en Maria, ontleend aan de evan-

geliën.

Elk deel bestaat uit vijf overwegin-

gen.De delen bestonden tot vorig

jaar uit de Blijde, Droevige en Glo-

rievolleGeheimen.

Het was paus Johannes-Paulus II

z.g. die eind 2002 in de eerderge-

noemde apostolische brief aan de

reeds bestaande 15 geheimen van de

rozenkrans vijf 'geheimen van het

Licht' toevoegde, een toevoeging

die sinds eeuwen niet had plaats-

gevonden. Hierdoor zijn de opeen-

volgende geheimen meer een "sa-

menvatting van het evangelie" ge-

worden en hebben zij een duidelij-

kerBijbels fundamentgekregen.

Hieronder een overzicht van alle

geheimen, met de voorkeurdag

waarop deze overwogen kunnen

worden.

De blijde geheimen (maandag en za-

terdag)

1. De engel Gabriel brengt de blijde

boodschapaanMaria.

2. Maria bezoekt haar nicht Elisabe-

th.

3. Jezus wordt geboren in de stal van

Bethlehem.

4. Jezus wordt in de tempel aan God

opgedragen.

5. Jezus wordt in de tempel terugge-

vonden.

De geheimen van het Licht (donder-

dag)

1. Jezus wordt gedoopt in de Jor-

daan.

2. Jezus openbaart zichzelf op de

bruiloftvanKana.

3. Jezus verkondigt het Rijk Gods

enroeptoptotbekering.

4. Jezus verandert van gedaante op

debergTabor.

5. Jezus stelt de eucharistie in bij

hetLaatsteAvondmaal.

De droevige geheimen (dinsdag en

vrijdag)

1. Jezus bidt in doodsangst tot Zijn

hemelseVader.

2. Jezuswordtgegeseld.

3. Jezus wordt met doornen ge-

kroond.

4. Jezus draagt Zijn kruis naar de

Calvarieberg.

5. Jezussterftaanhetkruis.

De glorievolle geheimen (zondag

enwoensdag)

1. Jezusverrijstuitdedoden.

2. Jezusstijgtoptenhemel.

3. De heilige Geest daalt neer over de

apostelen.

4. Maria wordt in de hemel opgeno-

men.

5. Maria wordt in de hemel ge-

kroond.

(bron:PastoralezoneHetAnker)

Oktobermaand
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De mix van natuur en erfgoed in

Damme geeft de stad een aparte char-

me. We wandelen langs historische

relicten en zoeken de sporen van

de geschiedenis in de stad. Hoe zag

Damme en zijn omgeving er vroe-

ger uit?

Praktische info

Gratis

Afspraak dienst toerisme Damme,

Grote Markt te 8340 Damme

Geschikt voor rolstoelgebruikers

Honden aan de leiband zijn wel-

kom

Afstand 5 km

Ontdek de streek met De

Naturen Blomme

Franciscus 3 oktober

In de franciscaanse traditie wordt op

3 oktober, de dag vóór het feest van

Franciscus, in de avonduren zijn

sterven herdacht, maar meer nog

wie hij was en wat hij voor ons op

de dag van vandaag betekent. Tau-

West nodigt u graag uit om in ver-

bondenheid met elkaar een uurtje

biddend samen te zijn rond Fran-

ciscus.

Kerk paters Kapucijnen, Boeve-

riestraat 18 om 19.30 uur.

Na de gebedsdienst is er ontmoe-

ting met koffie en frangipane. Meer

info: www.tauwest.be Deze gebeds-

wake gaat op verschillende plaatsen

door in Vlaanderen zie www.fran-

ciscaansleven.be

Tau-West: Gebedswake

Samana

Op dinsdag 8 oktober vieren we de

dag van de chronisch zieke mensen

om 14 uur in de Lieve.

We beginnen met een eucharistie-

viering. Daarna genieten we met

een leuke koffietafel van een namid-

dag flinke ontspanning. Er moet

worden ingeschreven bij een van de

kernleden voor 4 oktober.

Hopende u allen te mogen ontvan-

gen, nog veel groetjes van het be-

stuur.

MOERKERKE

Zaterdag 5 oktober

12:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

van Stella Calsijn, dochter van Kaat

Standaert en Stijn Calsijn uit

Maldegem

13:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Thibault Cornilly, zoon

van Emily Mignon en Brecht

Cornilly uit Vivenkapelle

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Themaviering 'Gods schepping',

gezongen mis voor Yves

Vanderweyden, Benedict

Vanderweyden en Monique

Vandekerckhove

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 6 oktober

Zevenentwintigste zondag

door het jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Themaviering 'Gods schepping',

gezongen mis voor de parochianen,

alsook voor een jarige, alsook ter ere

van O.L.-Vrouw van Lourdes uit

dank

09:45 Paardenzegening op het

Vredesplein in Sijsele

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Themaviering 'Gods schepping',

gezongen mis voor Mariette

Snauwaert, alsook voor René

Snauwaert en Cecile Coene en

overleden familie

11:15 Paardenzegening in de

Kasteelstraat in Moerkerke

12:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Amélie Lonneville, dochter

van Deborah Claeys en Michiel

Lonneville uit Oostburg (NL)

Maandag 7 oktober

19:00 Teamopleiding (Groenhove

Torhout)

Dinsdag 8 oktober

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis voor overleden zuster (M.D.W.)

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21 uur)

Woensdag 9 oktober

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 10 oktober

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Viering OKRA

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Vrijdag 11 oktober

15:15 Gezongen mis in WZC De Stek

Zaterdag 12 oktober

15:30 Hoeke Sint-Jacobus-de-

Meerdere: Huwelijk van Lynn Van de

Zande en Nicolas Coomans uit

Knokke-Heist

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor de weldoeners

van de parochie, alsook voor Luc

Dupont, echtgenoot van Evelyne

Verbeke

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 13 oktober

Achtentwintigste zondag door het jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor alle leden en

overleden leden van Samana naar

aanleiding van de Nationale

Ziekendag, alsook fundatiemis voor

overleden ouders (L.T.–C.Bl.)

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor André Mus,

echtgenote Andrea Seghers en zoon

Norbert Mus, alsook voor Eric

Claeys, overleden echtgenoot van

Rita Brysse, vader Omer en overleden

familie, alsook voor Gaston Cherlet,

echtgenoot van Godelieve Lierman

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Opendeur Heemkundige kring 't

Zwin Rechteroever

14:30 Sijsele Sint-Martinus: Doop van

Gisèle Van der Jeugt, dochter van

Liselot Synaeve en Dimitri Van der

Jeugt uit Sint-Kruis

WEEKAGENDA

Nodigt uit: Voordracht door Dr. Ir.

Eric De Maerteleire

GEZOND ETEN, GEZOND OU-

DER WORDEN

Op woensdag 9 oktober om 20 uur

in de Cultuurfabriek.

Eric De Maerteleire is auteur van

het gelijknamige, bijzonder boei-

end boek dat je doet stilstaan bij

onze levensstijl en aanspoort om

beter en gezonder te gaan leven,

simpelweg door kleine dingen te

veranderen. Immers, met "gezond

eten" kun je nooit te vroeg starten

toch? Hij is gepassioneerd door de

relatie voeding en gezondheid en

verstaat de kunst om soms moeilij-

ke wetenschappelijke onderwerpen

te vertalen naar een voor iedereen

toegankelijk niveau.

Ruime gelegenheid tot vraagstel-

ling na de voordracht.

Info en inschrijving: Magda Keir-

se 050 35 96 66 - magda.keirse@hot-

mail.com. Iedereen welkom! Leden

betalen 3 euro, niet leden 6 euro.

SIJSELE

Gezinsbond

Vrijdag 25 oktober herfstavond-

wandeling met broodmaaltijd.

Start om 19 uur aan Zaal De Kring,

Vredesplein.

Afstand +/- 5 km.

Na de wandeling broodmaaltijd met

boterhammen, kaas, hesp en pom-

poenensoep.

Deelnameprijs: leden 8 euro per

persoon, niet-leden 10 euro per per-

soon, kinderen -12 jaar 4 en 5 euro

per kind.

Inschrijven tot 17 oktober door

overschrijving op reknr. BE85

9730 9806 4206 van Pasar Sijsele

met vermelding avondwandeling

naam, lidnr, aantal volwassenen le-

den en niet-leden en kinderen.
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Gedoopt aan de bron van leven

Sijsele 28 september: Warre Feys, zoon van Charlotte De Nobele en Wim Feys uit Sijsele Moerkerke 29 september: Bernard Salens, zoon van Heidi Godderis en Jan Salens uit Assebroek

Sijsele 29 september: Alexander Huyghebaert, zoon van Varinia Dumolyn en Nik Huyghebaert uit Sijsele Sijsele 29 september: Axelle Huyghebaert, dochter van Varinia Dumolyn en Nik Huyghebaert uit Sijsele

Van proBEREN kan je leren
Schoolviering bij de start van het nieuwe schooljaar, VBS Sint-Rita



Dinsdag 8 oktober om 14 uur in de

Cultuurfabriek

Het bejaarde stel Ella en John haalt

nog één keer hun stokoude camper

uit de garage, voor een laatste road

trip samen — dwars door de Alzhei-

mer en andere fysieke ongemakken

heen.

In The Leisure Seeker ontsnapt dit

hoogbejaarde echtpaar uit hun le-

ven, dat inmiddels door hun kinde-

ren en artsen wordt bestierd. John

mag dan Alzheimer’s hebben, hij

kan best nog achter het stuur van

hun stokoude camper — bijnaam

‘The Leisure Seeker’ — om de va-

kanties uit hun jongere jaren een

laatste keer na te bootsen. Op de ra-

dio draaien ze de muziek uit ‘hun’

jaren zestig, en kweelt Janis Joplin:

"Freedom is just another word for

nothingleft tolose."

Eenaanrader!

De inkomprijs is 8 euro (een con-

sumptie en een appelflap inbegre-

pen).

Info bij Jeroom Costers 050 37 22 46

ofbijdebestuursleden

vandeSeniorenraadDamme

DAMS SENIORENFEEST

Filmnamiddag
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Parochieraad Sijsele nodigt uit
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Dierenzegening

In het voorbije weekend waren er de themavieringen 'Gods Schepping'. Huisdieren waren welkom in de kerk en werden er gezegend.

Foto's paardenzegening, zie blz. 4 (fotografen van dienst: Patrick Vienne en Sofie Degroote). Uiteraard staan ook alle foto's online.

FEDERATIE DAMME

&leven
KERK



Rond 15 oktober komt onze nieuwe

stijlvolle kalender voor 2020 ter be-

schikking

Ook veel nieuwe kaarsen, voor ver-

schillende gelegenheden, in alle

vormen en kleuren, zijn verkrijg-

baar.

Bespreek tijdig uw kalender (aan-

tal is beperkt) bij Lieve Verniest,

Dorpsstraat 114, Sijsele, tel. 050 35

00 32

Bond zonder naam

Zaterdag 12 oktober

15:30 Hoeke Sint-Jacobus-de-

Meerdere: Huwelijk van Lynn Van de

Zande en Nicolas Coomans uit

Knokke-Heist

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor de weldoeners

van de parochie, alsook voor Luc

Dupont, echtgenoot van Evelyne

Verbeke

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 13 oktober

Achtentwintigste zondag door het jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor alle leden en

overleden leden van Samana naar

aanleiding van de Nationale

Ziekendag, alsook fundatiemis voor

overleden ouders (L.T.–C.Bl.)

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor André Mus,

echtgenote Andrea Seghers en zoon

Norbert Mus, alsook voor Eric

Claeys, overleden echtgenoot van

Rita Brysse, vader Omer en overleden

familie, alsook voor Gaston Cherlet,

echtgenoot van Godelieve Lierman

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Opendeur Heemkundige kring 't

Zwin Rechteroever

14:30 Sijsele Sint-Martinus: Doop van

Gisèle Van der Jeugt, dochter van

Liselot Synaeve en Dimitri Van der

Jeugt uit Sint-Kruis

Maandag 14 oktober

10:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Kermismaandagviering, gezongen

mis

19:00 Teamopleiding (Groenhove

Torhout)

Dinsdag 15 oktober

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21 uur)

Woensdag 16 oktober

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 17 oktober

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis voor overleden zuster (M.D.W.)

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Vrijdag 18 oktober

15:00 Gezongen mis in WZC Huyze

Den Hoorn

Zaterdag 19 oktober

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Gerard Meire en

Mariette Stevens en overleden

familie

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 20 oktober

Negenentwintigste zondag

door het jaar C

Collecte Missiezondag

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Freddy

Vannevel, echtgenoot van Cecile

Lootens en voor Boudewijn Van

Nevel en Rachel Blomme,

fundatiemis voor overleden familie

(A.M.), opgeluisterd door het Sint-

Martinuskoor

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Hector Janssens

en Madeleine Van Massenhove en

schoonzoon Edgard Verhelst, alsook

voor Jules De Leyn en Julia

Vandenkerckhove en Monique De

Leyn en Guido Cocquyt en overleden

familie

14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Odiel De Leyn, zoon van

Nele Van Hullebus en Andries De

Leyn uit Middelburg

WEEKAGENDA

nacht van de duisternis (c) Bond beter

leefmilieu

Wandeling in Den Hoorn tij-

dens de Nacht van de Duister-

nis

Op de Nacht van de Duisternis van

12 oktober 2019 doven we de klem-

toonverlichting voor een avond en

kunt u terug proeven van de rust

en gezelligheid van een donkere

nacht.

Via deze campagne vragen we aan-

dacht voor de impact van lichtver-

vuiling op mens en milieu en vra-

gen we om zo energie-efficiënt mo-

gelijk te verlichten.

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 12 oktober, 20 u

Afspraak aan de Jacksensbrug te

Moerkerke

(parkeermogelijkheid bij de Damse

Ruiterhoeve, Middelburgsesteen-

weg 55)

Doe zeker aangepaste schoenen of

laarzen aan.

Tip: plaats de gratis app ''Star Chart"

vooraf op uw smartphone.

Einde rond 22.15 u

STAD DAMME

Nacht van de duisternis

Nieuwe start bij DaMoRi: Onlangs

beleefden we allen weer de nieuwe

start van het schooljaar voor onze

jongeren en dit geeft altijd wat extra

spanning, zij het als ouder of groot-

ouder.

Ook de verenigingen, de sporters

en culturele activiteiten zijn weer

volop actief. Met ingang van sep-

tember gingen ook de repetities van

het Federaal koor DaMoRi van start

en meteen kregen we al een behoor-

lijk gevuld programma voorgezet.

Trouwens wie zin heeft om ons te

versterken kan hierover contact ne-

men met Carlos (050 500 271) of bij

één van de koorleden. Er bij komen

kan op elk moment!

Traditiegetrouw zijn er de jaarlijk-

se kermisvieringen die we opluis-

teren in Vivenkapelle, daarna in

Moerkerke maar ook november is

behoorlijk druk. Uiteraard luiste-

ren we de viering op in Moerkerke

tgv hoogdag van Allerheiligen.

Op zondag 10 november om 10u

verzorgen we in het AZ St.-Jan,

een gedachtenisviering voor over-

leden personeelsleden en patiën-

ten op vraag van ziekenhuispastor

Sven Vannecke.

Op maandag 11 november is er

een viering nav Wapenstilstand in

Moerkerke en daarna op zondag 26

november onze feestelijke St.-Ceci-

lia mis met aansluitend een feeste-

lijk etentje voor onze koorleden en

partners.

Voor al deze feestelijke uitvoerin-

gen zijn we momenteel intens aan

het oefenen want we willen de gro-

te inzet van wijlen dirigent Luc in

ere houden!

Damori
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Wandeling

Oedelemberg,

wijnproeverij

op vrijdag 11 oktober

van 16 tot 19u30

Als de herfst nadert, doet het land-

schap van Oedelemberg wat denken

aan zuiderse wijnstreken. Er zijn

trouwens al een paar kleine wijn-

gaarden op de bergflanken. We be-

zoeken onderweg zo’n wijngaard.

We wandelen in dit unieke gebied

en eindigen met een wijnproeverij

inditmooiekader.

Praktische info

Start aan Casale del Vino, Egypte-

straat17te8730Oedelem

Inschrijving verplicht door over-

schrijving van 18 euro per persoon

op rekening BE 32 7360 3899 7502

van De Naturen Blomme, ten laatste

op8/10/2019

U kan 5 soorten wijn proeven en

krijgterhapjesbij

Bezoek aan de kazerne

van Sijsele

op woensdag 16 oktober

van 10u tot 12u

Vroeger gonsde de kazerne van ac-

tiviteit maar nu staan de gebouwen

leeg. In de toekomst krijgt deze site

een nieuwe invulling. We bezoe-

ken de kazerne met een officier die

er jaren werkte. Hij kent elk hoek-

je van het militair domein en ver-

telt ons de geschiedenis ervan door-

spektmetanekdotes.

Praktische info

Start ingang kazerne, Dorpstraat

188te8340Sijsele

Inschrijving verplicht door over-

schrijving van 2 euro per persoon

op rekening BE32 7360 3899 7502

van De Naturen Blomme, ten laatste

op13/10/2019

Niet geschikt voor rolstoelgebrui-

kers

Honden aan de leiband zijn wel-

kom

De Naturen Blomme

3FEDERATIE DAMME

Gedoopt aan de bron van leven

Moerkerke 5 oktober: Thibault Cornilly, zoon van Emily Mignon en Brecht Cornilly uit Vivenkapelle Moerkerke 6 oktober: Amélie Lonneville, dochter van Deborah Claeys en Michiel Lonneville uit Oostburg (NL)

Davidsfonds
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Paardenzegening

Er was ook een paardenzegening dankzij de deelname van enkele ruiters LRV Sint-Martinus Sijsele, Paard en Koets (Sabine Wittevrongel en Wim Demeulenaere)

en de Damse Ruitershoeve. Met dank ook aan de politie om in Moerkerke een stuk van de Kasteelstraat tijdelijk af te zetten voor verkeer.
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Sinds oktober zijn wij, alle team-

leden van de federale stuurgroep,

begonnen aan de vorming om sa-

men teamlid te worden in een pas-

torale eenheid. Deze vorming om-

vat een zestal avonden die doorgaan

in Groenhove Torhout. Elke avond

komt een specifiek onderwerp aan

bod:

- Het wezen van de pastorale een-

heidendeontologie

-Verkondigingencatechese

-Liturgie

-Communicatie

- Zorg voor mensen en solidariteit

- De VZW en de financiën van een

pastoraleeenheid

Met onze federale stuurgroep ko-

zen we in september 2017 een naam

voor de nieuwe website en doorstart

van onze federale werking naar een

pastorale eenheid. Op 16 oktober

2017 (vandaag, precies 2 jaar ge-

leden) was er een infoavond voor

alle parochiale medewerkers waarin

we duidelijk maakten dat we flinke

stappen vooruit zetten. In de veran-

derde situatie van een federatie met

2 pastoors naar een federatie met

slechts 1 pastoor konden we niet an-

ders dan het aantal weekendvierin-

gen verminderen en afstemmen op

mekaar. In de voorbije twee jaar in-

vesteerden we in verzorgde litur-

gie in de kerken van Moerkerke en

Sijsele. Na de aanpak van de eerste

communiecatechese, pakken we in

de nabije toekomst ook de doopcate-

cheseaan.

Net voor de aanstellingsviering

van Hilde Pauwaert als parochie-

assistente van onze federatie op 7

april 2019 kregen we van bisschop

Lode Aerts en de gedelegeerde voor

de parochies, priester Marc Steen,

de officiële goedkeuring voor de

naam van onze toekomstige pasto-

raleeenheid.

Hierondereenwoordjeuitleg

bijdezenaamkeuze:

GROENE WEIDEN

We kozen toen voor groene weiden

met een duidelijke verwijzing naar

Psalm 23, waarin God als een herder

wordt beschouwd die zijn kudde

voert naar fris water en laat rusten

in groene weiden (vers 2a). Groene

weiden verwijst ook naar Damme

met zijn groene omgeving, bomen-

rijen langs vlietend water en uitge-

strekte landbouwgronden.

Psalm 23 werd gaandeweg voor

onze federale stuurgroep ook een

handvest naar onze pastorale aan-

pak. We willen als geloofsgemeen-

schap immers zorg dragen voor el-

kaar zoals God zor draagt, we wil-

len herderen, kracht geven en her-

bronnen. Met deze pastorale psalm

in gedachten willen we rust bren-

gen en nieuwe kracht geven, gelo-

vigen leiden en behoeden voor ge-

vaar, elkaar bemoedigen en aan ta-

fel uitnodigen, we willen geluk en

genade delen tot in lengte van da-

gen. Alles wat wij zijn, wat wij doen

en denken mag voortvloeien uit het

basisvertrouwen dat God met ons is

(vers 4) en dit alles tot eer van zijn

naam(vers3)

Schapen en herder langs de Damse Vaart

De hoofdpagina's op onze website

www.groeneweiden.be kregen tel-

kens een ondertitel mee, een pas-

sendversuitPsalm23

Welkom: "Hij laat mij rusten in

groeneweiden." (2a)

Agenda: "Geluk en genade volgen

mij alle dagen van mijn leven." (6a)

8 Kerken: "Hij geeft mij nieuwe

kracht en leidt mij langs veilige pa-

dentoteervanzijnnaam." (3)

Doop: "Hij voert mij naar vredig

water." (2b)

Eerste communie: "U nodigt mij

aantafel." (5a)

Vormsel: "U zalft mijn hoofd met

olie." (5b)

Huwelijk: "Geluk en genade vol-

gen mij alle dagen van mijn leven."

(6a)

Uitvaart: "Ik keer terug in het huis

van de Heer tot in lengte van da-

gen." (6b)

Wanneer we straks een pastorale

eenheid vormen willen we met nog

meer zorg aandacht hebben om ons

geloof te vieren en te beleven in ver-

bondenheid. Want wij allen, vanuit

de 8 kleine 'vroegere' parochies, be-

horenallen tot dezelfde kudde waar-

in Jezus onze goede herder is. We

trachten langs de wegen doorheen

de groene weiden elkaar te ontmoe-

ten en te bemoedigen. Dat wij in

onze pastorale eenheid niet ophou-

den de bron van ons geloof, het vre-

dig water (2b) aan te tonen, zoeken-

den de weg daarheen te wijzen en er

ooknieuwekrachtuitputten.

Sinds 2018 dopen we de kinderen

aan de bron van leven in de kerk

van Moerkerke en de kerk van Sij-

sele (de twee kerken waarin de ge-

loofsgemeenschap samenkomt om

liturgie te vieren in het weekend).

Ook bij andere gelegenheden en tij-

dens de offergang plaatsen aanwezi-

gen drijfkaarsjes op de bron van le-

ven,hetvredigwater (2b).

Bron van leven, doopvont (van het Latijn fons = bron)

Groene weiden verwijst in onze fe-

deratie op weg naar pastorale een-

heid ook naar een visioen dat ons

drijft en de opdracht die daarin

wordtmeegegeven:

Deuteronomium 11, 12-15

Het is een land waaraan de Heer,

uw God, veel zorg besteedt en

waarover hij waakt, het hele jaar

door, van de eerst tot de laatste dag.

Als u de geboden gehoorzaamt die ik

u vandaag voorhoud, en de Heer,

uw God, liefhebt en hem met hart en

ziel dient, belooft de Heer: 'Ik zal

jullie akkers op de juiste tijd regen

geven, in het najaar en in het

voorjaar. Je zult je oogst

binnenhalen, koren, wijn en olie, en

ik zal groene weiden geven voor je

vee. Je zult er leven in overvloed.'

(parochieassistente Hilde Pauwaert

en priester Pradip Smagge)

Op weg naar pastorale eenheid

FEDERATIE DAMME

&leven
KERK



Zaterdag 19 oktober

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 20 oktober

Negenentwintigste zondag

door het jaar C

Collecte Missiezondag

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Freddy

Vannevel, echtgenoot van Cecile

Lootens en voor Boudewijn Van

Nevel en Rachel Blomme,

fundatiemis voor overleden familie

(A.M.), opgeluisterd door het Sint-

Martinuskoor

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Hector Janssens

en Madeleine Van Massenhove en

schoonzoon Edgard Verhelst, alsook

voor Jules De Leyn en Julia

Vandenkerckhove en Monique De

Leyn en Guido Cocquyt en overleden

familie

14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Odiel De Leyn, zoon van

Nele Van Hullebus en Andries De

Leyn uit Middelburg

Maandag 21 oktober

09:30 Recollectie met Geert

Vervaecke in Bethanië Loppem

19:00 Teamopleiding (Groenhove

Torhout)

Dinsdag 22 oktober

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21 uur)

Woensdag 23 oktober

14:00 Vergadering decanale raad in

de dekenij Brugge

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 24 oktober

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis ter ere van O.L.-Vrouw en de

Heilige Rita (D.R.)

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis voor Lucas en Gerard

Goeman, Marcel Salens en

echtgenote Aline Versyck en

overleden familie

Vrijdag 25 oktober

15:15 Gezongen mis in WZC De Stek

Zaterdag 26 oktober

11:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Aileen en Evelynn Sypré,

dochters van Virginie Decuypere en

Redgy Sypré uit Moerkerke

12:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Noah Naeyaert, zoon van

Britt Vermeersch en Stijn Naeyaert

uit Moerkerke

15:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Huwelijk van Ellen van Dijk en

Pieter-Jan Goderis uit Gent

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Paul Standaert

en Maria Roels en hun overleden

familie

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 27 oktober

Dertigste zondag door het jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Kristof Claeys,

zoon van Martin en Magda

Geernaert en voor Els Vermeersch,

dochter van Noël en Christa De

Decker en zoon Steven en voor

Prosper Geernaert en Maria

Vandaele en voor André Claeys en

Maria Huyghe, alsook voor Nathalie

Depickere, dochter van Eric en

Christine Verstrynge en voor Omer

Verstrynge, echtgenoot van Simonne

Ronse

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor André De

Naeghel en Eveline Vandeursen,

Josiane, Filip en overleden familie,

alsook voor de families Maurice en

Magdalena Gaudesaboos-De Deyne

en André en Gabriëlle Schutyzer-De

Deyne, alsook voor Liliane Lagast,

echtgenote van René Mus en

overleden familie, alsook voor

Urbain Van Dousselaere, echtgenoot

van Maria Van Hauwenhuyse

14:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Roel Devoghel, zoon van

Miet Snauwaert en Thomas

Devoghel uit Moerkerke

WEEKAGENDA

Wereldse gerechten bij KVLV

Damme: kookworkshop

En ja onze verplaatste kookdemo

kan doorgaan op maandag 21 ok-

tober om 19 uur in ’t Schuurtje

– Burgstraat in Damme olv mevr.

Hilde Carlier “Wereldkeuken”. Het

worden verrassende nieuwe recep-

ten! Al eens empanada’s geproefd

in Portugal, Spanje of Z.Amerika?

Uit Congo proeven we een kip-

gerecht. Moambe met bakbananen.

Een oosters visgerecht met zeebaars

en Sayadia rijst – dit is een gerecht

die gemaakt wordt wanneer je veel

volk over de vloer krijgt! Als des-

sert worden typisch Marokkaanse

snoepjes gemaakt met pindanoot-

jes. Klinkt dus allemaal heerlijk en

verrassend nieuw voor ons. Aan

deze nieuwigheden kan je toch niet

weerstaan om eens een uit te pak-

ken met een speciaal etentje. We ver-

wachten alle liefhebbers van koken:

welkom!
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Heemkundige kring

VZW 't Zwin Rechteroever Damme

Op kermiszondag in Moerkerke stelde de heemkundige kring ten toon in de kerk die voor die gelegenheid open was.

Op de foto voorzitter Denis Raman en enkele bestuursleden van de heemkundige kring.

KWB

Wij van KWB brachten hulde aan onze kampioenen van het kaarten Herman Hoste, en het karabijnschieten Marnix

Henneman. De echtgenotes werden mede in de hulde betrokken. Het hele gebeuren ging gepaard met een lekker

etentje en vooral een lekker dessert. De ontspanning van KWB gaat maandelijks door de 3e zaterdag, vanaf 19u30, in

Rostune. Kom eens genieten van wat ontspanning en een leuke babbel bij KWB, je bent er zeker welkom!

Papieren vredesduiven
Er vlogen al heel wat papieren vredesduiven binnen... wie plooit er nog?

Decor 11/11 Moerkerke. Binnenbrengen tegen ten laatste 9/11...

3FEDERATIE DAMME

Zondag 20 oktober van 14u tot 16u.

Voor de Dag van de Trage Weg

verkennen we dit jaar het gebied

achter het voormalige Elisabethzie-

kenhuis in Sijsele. We belichten

onderweg de geschiedenis van deze

interessante site en genieten van de

mooie natuur. Na de wandeling mo-

gelijkheid om een lekkere pannen-

koek met drank te nuttigen met de

groep.

Praktische info

Start aan Bistro ’t Pleintje, Donk-

straat 69 te 9990 Maldegem

Geschikt voor rolstoelgebruikers

Goede wandelschoenen

Honden aan de leiband zijn wel-

kom

Afstand 5 km

Inschrijving verplichting door

overschrijving van 6 euro per per-

soon (2 euro zonder pannenkoek

en drank) op rekening van De Natu-

ren Blomme BE32 7360 3899 7502,

ten laatste op 17/10/2019

Naturen Blomme

Leven en dood anders

Op de avond van Allerheiligen kun je op de begraafplaats van Ver-Assebroek

(bij Brugge) een stemmig verlicht parcours volgen. Bij een 10-tal haltes wordt

op diverse manieren stilgestaan bij afscheid en rouw. Er is poëzie en zang,

aandacht voor rouwrituelen binnen verschillende levensbeschouwingen en er

wordt stilgestaan bij de verschillende aspecten van leven en dood, vanuit

andere invalshoeken dan alleen de gebruikelijke.

1 november van 18 tot 20 uur, de toegang is gratis,

bij regenweer beperkt programma in het kerkgebouw.
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Allerheiligen … Allerzielen …

Eenkijkoplevenendood

Als ik nadenk over leven en dood is

er een andere vraag die ons kan hel-

pen:

Wat heeft ons geloof te bieden als het om

dedoodenhet levengaat?

Hierbij is het van groot belang niet

te snel ‘de verrijzenis’ naar voor te

halen. Ons geloof is immers geen

doekjevoorhetbloeden.

Als we nadenken over leven en

dood … en ons geloof … komen al-

lerleigodsbeeldenbijonsop.

Is God de oude man met een baard, die de

doodveroorzaakt?

Als je dat denkt … dan veroorzaakt

God … de dood. En dan wordt de

dood als straf gezien. Dit heeft in

het verleden veel verdriet en leed

veroorzaakt. Ik weiger daarin te ge-

loven.

Je kan natuurlijk ook God zien …

als … iemand heel veraf … die bui-

tendewereld bestaat endie al en één

goedheidis.

Een feestelijker beeld zou je kun-

nen zeggen. Want als God goed is,

danisdedoodookgoed.

Maardat ishetookniet!

Er is immers zoveel verdriet en

woede rondom de dood van een

dierbare. Ik weiger ook daarin te ge-

loven.

Daarom zoek ik verder. Persoonlijk

heb ik in het leven … mijn liefste lief

zien sterven toen ik tweeëntwintig

jaar was. Ik heb toen veel gerouwd

en nagedacht … alles hier is relatief.

Er moet iets ‘eeuwigs zijn’. Wat kan

het anders zijn dan de ‘Eeuwige

Liefde’?

Een liefdedie temakenheeftmetge-

loof en hoop. Deze liefde kent zowel

verdrietalsenthousiasme.

Deze liefde is het leven! En je open-

stellen voor deze eeuwige liefde … is

altijdverrassend…

God of de Eeuwige Liefde is nooit

zoals je denkt. Maar cirkelen rond-

om deze Eeuwige Liefde geeft mij

… enthousiasme om het verdriet te

verwerken.

Hoe wij omgaan met de dood, heeft

alles te maken met ‘hoe wij omgaan

methet leven’.

Want wie leert ‘los te laten’ … die

leert te leven.

We moeten in het leven zoveel los-

laten … jezelf in de puberteit maar

evenzeer in je oude dag, de kinde-

ren, je liefste lief,….

Maar elk loslaten schept ook nieu-

we ruimte … ruimte voor iets

nieuws. De keuzes die we maken bij

al deze verliezen vormen ook onze

omgangmetdedood.

Ik heb zelf jaren geworsteld met het

afscheid van mijn liefste lief. Het

is echt niet gemakkelijk. Maar het

deedmegroeien.

Ik kwam tot de conclusie … alles

hier op aarde is relatief. Het duurt

maar enige tijd. Er moet een eeuwi-

geliefdezijn…endatisGod.

‘RELATIEF’ … voor hetzelfde geld

… kan iemand zeggen: ‘dan hoeft

hier niets meer’. En dit gebeurt …

maar dat is niet het ‘RELATIEF’ dat

ikbedoel.

‘RELATIEF’ betekent altijd: relatie.

‘Relatie’ is één van de essentiële

kenmerken van waaruit wij leven

en gelukkig zijn. Als hier ‘niets

méér hoeft’ dan is er géén relatie

méér.

Hebben we ons leven niet ontvan-

gen uit ‘relatie’? Zijn we niet gebo-

ren uit eenmama en een papa. En in

deze relatie gebeurt van alles: lief-

de en haat, verdriet en enthousias-

me, zorg en troost, interesse en on-

verschilligheid, … . Als je liefste lief

sterft,kijkjeopditallesterug.

Als we op dit alles terugkijken geeft

de kracht van de Eeuwige Liefde ons

kracht en hoop en geloof … om het

samen met anderen (een gemeen-

schap)teverwerken.

Je voelt wel het verdriet … maar het

vertrouwen in de Eeuwige Liefde

geeft je kracht om het met vallen en

opstaandeverwerken.

Geloof, hoop en liefde cirkelen om-

heen ons leven. Of anders gezegd

‘Allerheiligen en Allerzielen’ … of

nog anders gezegd … ‘de Eeuwige

Liefde’ cirkelt omheen ons leven.

Wie dit kan … beamen … kan zeg-

gen: ‘de dood (Allerzielen) vieren

kan omdat we geloven in het leven

(Allerheiligen)’.

(Hugo Pieters, dit artikel verschijnt in

alle edities van dit blad in het decanaat

Brugge)
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Landelijke Gilde en KVLV St.-Rita

organiseren op zaterdag 23 novem-

ber hun jaarlijks ‘Vriendenfeest’.

Iedereen, leden én niet-leden, zijn

om 19.30 uur van harte welkom

in het het ‘Kasteel van Moerkerke’.

Voor 55 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 Vynckt 050 50 02 71, Ro-

bert De Leyn 050 50 06 00, Stefaan

Van Holder 050 70 00 43 of bij Geert

De Witte 050 50 09 46.

LG en KVLV Sint-Rita

Zaterdag 26 oktober

11:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Aileen en Evelynn Sypré,

dochters van Virginie Decuypere en

Redgy Sypré uit Moerkerke

12:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Noah Naeyaert, zoon van

Britt Vermeersch en Stijn Naeyaert

uit Moerkerke

15:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Huwelijk van Ellen van Dijk en

Pieter-Jan Goderis uit Gent

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Paul Standaert

en Maria Roels en hun overleden

familie

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 27 oktober

Dertigste zondag door het jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Kristof Claeys,

zoon van Martin en Magda

Geernaert en voor Els Vermeersch,

dochter van Noël en Christa De

Decker en zoon Steven en voor

Prosper Geernaert en Maria

Vandaele en voor André Claeys en

Maria Huyghe, alsook voor Nathalie

Depickere, dochter van Eric en

Christine Verstrynge en voor Omer

Verstrynge, echtgenoot van Simonne

Ronse

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor André De

Naeghel en Eveline Vandeursen,

Josiane, Filip en overleden familie,

alsook voor de families Maurice en

Magdalena Gaudesaboos-De Deyne

en André en Gabriëlle Schutyzer-De

Deyne, alsook voor Liliane Lagast,

echtgenote van René Mus en

overleden familie, alsook voor

Urbain Van Dousselaere, echtgenoot

van Maria Van Hauwenhuyse

14:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Roel Devoghel, zoon van

Miet Snauwaert en Thomas

Devoghel uit Moerkerke

Dinsdag 29 oktober

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21 uur)

Woensdag 30 oktober

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 31 oktober

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gedachtenismis voor de overledenen

uit het voorbije jaar, alsook

gedachtenismis voor de overledenen

sinds 1 augustus; Elisabeth

Hachenberg, Jacqueline Claeys,

Cécile Van Poucke

Vrijdag 1 november

Hoogfeest Allerheiligen

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis Allerheiligen,

gezongen mis voor Willy Adam,

echtgenoot van Rosanne De Sutter-

Matthys en overleden familie, alsook

voor overleden ouders en familie,

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; Marc Lintel,

Etienne Breemersch, Gaston Cherlet,

Paula De Gruyter, Lisette De Lodder,

alsook voor Hector De Coster en

Lydie Van Nevel en overleden

familie, alsook voor Jacqueline De

Leyn, echtgenote van Julien

Tilleman, kleinkind Emely Spriet en

overleden familie, alsook voor André

Fockedey, echtgenoot van Agnes Sys,

viering opgeluisterd door het koor

DaMoRi

Zaterdag 2 november

17:00 Sijsele Sint-Martinus: Missa

pro Defunctis Allerzielen, gezongen

mis, opgeluisterd door het Sint-

Martinuskoor

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 3 november

Eenendertigste zondag door het jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Missa

pro Defunctis Allerzielen, gezongen

mis voor de parochianen, alsook voor

een jarige

10:00 Sijsele Sint-Martinus:

Aansluitend op de viering: zegening

van de Sint-Hubertusbroodjes

(gelieve die zelf mee te brengen)

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Missa pro Defunctis Allerzielen,

gezongen mis voor Pol Degroote,

echtgenoot van Maria Wittoeck,

viering opgeluisterd door het

Gregoriuskoor uit Maldegem

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Aansluitend op de viering: zegening

van de Sint-Hubertusbroodjes

(gelieve die zelf mee te brengen)

WEEKAGENDA

MEEVAREN MET DE SINT!

Zondag 24 november zijn alle kin-

deren van Groot-Damme welkom

om mee te varen met de Sint op

de Damse Vaart. Er zijn afvaarten

voorzien om 14 u – 14u30 – 15u –

15u30 - 16 u en 16u30.

De kinderen mogen hun tekenin-

gen persoonlijk aan de Sint afgeven

en hun verlangens aan de Sint mee-

delen. De kindjes varen gratis mee,

de volwassenen betalen 4 euro. We

varen een stukje mee met de Sint op

de Damse vaart.

Gezinsbond Sijsele

Lisette De Lodder, 90j, (°10 oktober

1928 +16 september 2019), weduwe

van Julien Strubbe uit het WZC De

Stek in Sijsele, voorheen Speystraat

in Damme. Uitvaart op zaterdag 21

september om 10 uur in de kerk van

Damme.

Cécile Van Poucke, 88j, (°18 novem-

ber 1930 +22 september 2019) uit het

WZC De Stek in Sijsele, voorheen

Stationsstraat in Sijsele. Uitvaart op

zaterdag 28 september om 10.30 uur

in de kerk van Sijsele.

Marcella Stroef, 88j, (°8 juli 1931

+8 oktober 2019), weduwe van Leon

Danneels, uit het WZC De Stek in

Sijsele, voorheen Vierscharestraat

in Vivenkapelle. Uitvaart op dins-

dag 15 oktober om 10.30 uur in de

kerk van Vivenkapelle.

Cecile De Ryckere, 89j, (°27 juli

1930 +13 oktober 2019), weduwe van

Jérôme Boerjan, uit het WZC Mor-

genster in Sijsele, voorheen Gentse

Steenweg in Sijsele. Uitvaart op za-

terdag 19 oktober om 10.30 uur in de

kerk van Sijsele.
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Gedachtenismissen

18 gedachteniskruisjes in Sijsele en 38 gedachteniskruisjes in Moerkerke
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Op zaterdag 7 december om 19

uur gaat onze jaarlijkse feestavond

door in De Kring, Vredesplein. Op

het programma: Welkomstaperitief,

Châteaubriant met aangepaste saus-

jes,groenten en frietjes en als af-

sluiter koffie en gebak. Als ontspan-

ning is er bingo met mooie prij-

zen. Deelnameprijs: leden 38 euro,

niet-leden betalen 43 euro. Kinde-

ren -12 jaar 19 en 21 euro. In de prijs

is ook de drank voor de ganse avond

inbegrepen. Inschrijvingen kan tot

29 november door storting op re-

kening: BE85 9730 9806 4206 van

Pasar Sijsele met vermelding van

naam, lidnummerr en aantal perso-

nen. Info bij: A. Soenen, 050 35 69

08

PASAR

Kijk jij ook steevast uit naar het

dessert op een feestmenu? En zwij-

mel jij ook bij woorden als gana-

che, crème au beurre en moelleux?

Dan ben je bij ons aan het goe-

de adres voor heerlijke zoetigheden

uit het alom gekende en gewaar-

deerde “Ons Bakboek”.

Creatief bakken uit Ons Bakboek

-kom luisteren, kijken en proeven

op woensdag 20 november om 13.30

uur in ’t Schuurtje te Damme. Ie-

dereen is welkom!

KVLV DAMME

Zoetekauwen

Liliane Wittebolle, 84j, (°3 februari

1935 +19 oktober 2019), weduwe van

Emile Van Acker, uit het WZC

Prinsenhof in Brugge, voorheen

Kasteelstraat in Moerkerke. Uitvaart

op vrijdag 25 oktober om 11 uur in de

kerk van Damme.

Roland De Sutter, 79j, (°10 april

1940 +18 oktober 2019), uit het WZC

Herdershove in Brugge, voorheen

Kerkstraat in Damme. Uitvaart op

zaterdag 26 oktober om 10 uur in de

kerk van Damme.

Kerkelijke uitvaarten

Zaterdag 9 november

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor André Roets en

Marie-Louise Vyncke en overleden

zonen Eric, Luc en Marc Roets en

overleden familie, alsook voor

Gerard Meire en echtgenote Mariette

Stevens en overleden familie, alsook

voor Leen De Rynck, echtgenote van

Silvère Timmerman

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

20:00 Bart Kaëll en Luc Appermont

tvv parochiezaal De Kring

(Cultuurfabriek)

Zondag 10 november

Tweeëndertigste zondag door het jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Cecile Tanghe,

echtgenote van Eric De Backer en

overleden familie, alsook

fundatiemis voor overleden ouders

(L.T.–C.Bl.)

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor André De Witte

en echtgenote Josa Andries

Maandag 11 november

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis Wapenstilstand,

viering opgeluisterd door het koor

DaMoRi, na de viering herdenking

aan het oorlogsmonument

Dinsdag 12 november

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21 uur)

Woensdag 13 november

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 14 november

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

20:00 Vergadering federale

stuurgroep in de pastorie

Zaterdag 16 november

13:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Louic Caus, zoon van

Nikita Stevens en Maxime Caus uit

Moerkerke

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor de weldoeners

van de parochie

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 17 november

Drieëndertigste zondag door het jaar C

Collecte Diocesane priesters in zending

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, fundatiemis voor

overleden familie (A.M.)

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor overleden

ouders, kinderen en familie, alsook

voor Ivan Cromheecke en Rosa

Vanvooren, voor Andre Dobbelaere

en Godelieve Van Overmeire en zoon

Rony Dobbelaere

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Juline Desmidt, dochter

van Lieselot Rys en Dries Desmidt uit

Ursel

WEEKAGENDA

KVLV LAPSCHEURE
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De Pastorale Eenheid Effeta Brug-

ge is op zoek naar een parochieas-

sistent(e) om, in nauwe samenwer-

king met de pastoor en het team de

pastorale werking te ondersteunen

en verder uit te bouwen.

Taak

- actieve deelname aan het team van

de pastorale eenheid

- gedeelde verantwoordelijkheid in

de zorg voor de pastorale eenheid

en verbindingsfiguur naar de loka-

le gemeenschappen

- meewerken in de werkgroep litur-

gie

- meewerken en of coördineren van

de werkgroep vormsel, doopsel en

eerste communie

- meewerken aan of coördineren

van de werkgroep zorg :

· rouwbezoek

· ziekenbezoek

· uitreiken van de communie

- meewerken in de werkgroep com-

municatie

· meewerken aan de redactie van

Kerk en Leven (af en toe een bijdra-

gen schrijven, foto’s maken , eind-

redactie…)

· helpen bij het beheer van de web-

site

· helpen bij het beheer van de

nieuwsbrief

De taakomschrijving wordt verder

aangevuld of bijgestuurd, afhanke-

lijk van de interesses en talenten

van de kandidaat. Een voltijds taak

als Parochieassistente omvat 38 uur

per week.

Profiel

- katholiek en kerkbetrokken zijn

- minimum 5 jaar werkervaring

- bij voorkeur een diploma hoger

onderwijs

- basisvaardigheden op vlak van in-

formatica – ontwerpen van druk-

werk

- communicatief vaardig zijn

- in staat zijn groepen en taken te co-

ördineren

- kennis hebben van sociale media

- onverenigbaar met een politiek of

syndicaal mandaat

- teamgericht en zelfstandig kun-

nen werken

- 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

- bereid om bij aanwerving een ge-

sprek te voeren met een psycholoog

Modaliteiten

- indiensttreding: 1 februari 2020

- verloning als bedienaar van de ere-

dienst

- een basisopleiding wordt door het

bisdom Brugge ingericht

Informatie

- jobinhoud: bij pastoor Carmino

Bohez 0468/14 20 37

- statuut, wedde en basisopleiding:

Trees Lavens – 050 33 59 05

trees.lavens@bisdombrugge.be

Sollicitatie

Stuur vóór 30 november 2019 uw

schriftelijke sollicitatie met bijho-

rende CV

naar bisschoppelijk gedelegeerde

Marc Steen, Heilige Geeststraat 4,

8000 Brugge of marc.steen@bis-

dombrugge.be

VACATURE

Voltijdseparochieassistent(e) in de parochiale eenheid Effeta Brugge

Allerzielen

Enkele parochianen plaatsten een gedachteniskaartje op of nabij het altaar om zo hun geliefde overledenen in het bijzonder te gedenken.



Concert

“Ein deutsches Requiem” verenigt muzikaal talent uit Brugge, Roeselare en Kortrijk.

Het Brugs symfonisch orkest Artis Dulcedo brengt, samen met het Roeselaars Kamerkoor

en het Kortrijks Vocaal Ensemble, en solisten Marion Bauwens en Alberto Martinez,

“Ein deutsches Requiem”, meesterwerk van Johannes Brahms.

Het sfeervolle “Cantus Arcticus”, concerto voor vogels en orkest,

van de Finse componiste Rautavaara, opent het concert.

30 november, 20u, Concertgebouw Brugge: tickets bij In&Uit Brugge (ticketsbrugge.be)

en bij de muzikanten van Artis Dulcedo (tickets@artisdulcedo.be).

1 december, 16u, OLV-Kerk Roeselare:

tickets bij de leden van het Roeselaars Kamerkoor (info@roeselaarskamerkoor.be).
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In onze federatie zijn er twee groe-

pen vormselcatechese (Moerkerke

en Sijsele). Deze beide groepen heb-

ben hun eigen werking met eigen

accenten. Dit jaar is er echter ook

één activiteit waar beide groepen let-

terlijk en figuurlijk in mee stap-

pen. Op vrijdag 28 februari is er

een vormseltocht. Deze tocht start

in Hoeke en gaat dan langs de groe-

ne weiden. We hopen op een mooie

dag!

Inschrijvingen

De inschrijvingen van de kandidaat

vormelingen gebeuren online via

een link op de website van de federa-

tie Damme tussen 18 november en 2

december.

Alle praktische informatie en de ac-

tiviteitenkalender vindt u daar te-

rug.

Mocht u ouders kennen met een

kandidaat vormeling verwijs hen

dan gerust door naar de site.

www.groeneweiden.be

Hieronder alvast de activiteitenka-

lender voor beide groepen.

We wensen alle kandidaat vorme-

lingen, ouders, peters en meters

en alle catechisten een deugddoen-

de tocht toe op weg naar het vorm-

sel in Gods Persoonlijk Spoor.

Activiteitenkalender

groep Moerkerke

28/11 Infoavond om 20 uur in de

kerk van Moerkerke

12/01 Startcatechese en vormselaan-

vraagviering om 10.30 uur

26/02 Aswoensdagviering om 19

uur (catechese om 17 uur)

28/02 Vormseltocht (start om 10

uur in de kerk van Hoeke, samen

met de groep Sijsele)

… Catechese bijwonen van een

doopviering

11/04 Paaswake om 19 uur in de kerk

van Sijsele (samen met de groep Sij-

sele)

14 of 16/04 Dagactiviteit Karmel-

klooster Brugge

16/05 Vormselwake om 19.30 uur

(catechese om 17.30 uur)

18/05 Repetitie om 19 uur (einde 20

uur)

20/05 Repetitie om 19 uur (einde

20.30 uur)

22/05 Repetitie om 19 uur (einde

20.30 uur)

23/05 Vormselviering om 15 uur

Activiteitenkalender

groep Sijsele

20/11 Infoavond om 20 uur in de

kerk van Sijsele

11-12/01 Vormselweekend in De Kar-

mel Chirohuis Brugge

08/02 Jeugdviering om 19 uur

(daarna carnavalsfeest in parochie-

zaal De Kring)

28/02 Vormseltocht (start om 10

uur in de kerk van Hoeke, samen

met groep Moerkerke)

07/03 Jeugdviering om 19 uur

15/03 Catechese bijwonen van een

doopviering (14 uur tot 17 uur)

11/04 Paaswake om 19 uur in de kerk

van Sijsele (samen met groep Moer-

kerke)

26/04 Catechese (14 uur tot 17 uur)

09/05 Jeugdviering om 19 uur

(kruisjes)

18/05 Repetitie om 18.30 uur (einde

20 uur)

22/05 Repetitie om 18.30 uur (einde

20 uur)

24/05 Vormselviering om 10.30 uur

(daarna receptie in de school)

Vormselcatechese 2020
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Daguitstap Brussel

Museum Natuurwetenschap-

pen

+ Kerstmarkten

Vrijdag 6 december

8u Vertrek aan het Lindenplein

(Markt)

10u30 Aankomst Museum Natuur-

wetenschappen

Antarctica

Verken Antarctica alsof je er zelf

was! Duik samen met weddellzee-

honden in water van bijna -2 °C.

Ontdek het krioelende leven in de

diepten van de Zuidelijke Oceaan.

Trek over het uitgestrekte pakijs en

kijk toe hoe keizerspinguïns hun

jongen grootbrengen …

Galerij van de DinosauriërsDe Ga-

lerij van de Dinosauriërs is de

grootste zaal van Europa die volle-

dig in het teken staat van de dino-

sauriërs. Tientallen exemplaren op

een oppervlakte van meer dan 3000

m² vertellen hoe ze ontdekt wer-

den, leefden en evolueerden …

Galerij van de mens

Van Sahelanthropus tot Homo

sapiens en van embryo tot vol-

wassene: verken de evolutie van

de mens en zijn lichaam in deze

gloednieuwe zaal, de “Galerij van

de Mens - Onze evolutie, ons li-

chaam”.

12u Picknick in de cafetaria van het

Museum

13u Vertrek richting centrum: be-

zoek aan de kerstmarkten op 4 loca-

ties

op wandelafstand…

Grote Martkt - Muntplein - Vis-

markt - St-Katelijneplein

17u Vertrek huiswaarts

19u vermoedelijke aankomst te Sij-

sele

Deelnameprijs:

leden 35 euro (bus + inkom muse-

um + picknick door Femma) Drank

bij picknick niet inbegrepen

niet-leden 42 euro

PS: Leden van KWB en Femma

Donk zijn ook van harte welkom!

Inschrijven:

Uiterlijk 25 november bij Jenny

Geirnaert 050 35 12 04 (na 19u) Be-

taald is ingeschreven. Femmareknr.

BE27 7775 9660 7973

Femma en KWB Sijsele

Uw abonnement op Kerk en Leven

kunt u ook betalen bij Lieve Verniest,

Dorpsstraat 114, Sijsele. Een

abonnement kost 40 euro en gelieve

te betalen tegen ten laatste 15

november.

Breng je abonneenummer mee die

je vindt op je parochieblad. Dank bij

voorbaat.

Parochieblad

Zaterdag 16 november

13:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Louic Caus, zoon van

Nikita Stevens en Maxime Caus uit

Moerkerke

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor de weldoeners

van de parochie

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 17 november

Drieëndertigste zondag door het jaar C

Collecte Diocesane priesters in zending

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, fundatiemis voor

overleden familie (A.M.)

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor overleden

ouders, kinderen en familie, alsook

voor Ivan Cromheecke en Rosa

Vanvooren, voor Andre Dobbelaere

en Godelieve Van Overmeire en zoon

Rony Dobbelaere

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Juline Desmidt, dochter

van Lieselot Rys en Dries Desmidt uit

Ursel

Maandag 18 november

19:00 Teamopleiding (Groenhove

Torhout)

Dinsdag 19 november

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21 uur)

Woensdag 20 november

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

20:00 Sijsele Sint-Martinus:

Infoavond vormselcatechese groep

Sijsele

Donderdag 21 november

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis voor overleden zuster (M.D.W.)

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Vrijdag 22 november

15:15 Gezongen mis in WZC De Stek

Zaterdag 23 november

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Themaviering 'Sint-Cecilia',

gezongen mis opgeluisterd door het

Sint-Martinuskoor

18:00 Sijsele Sint-Martinus:

Ontmoetingsmomentje na de

viering

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 24 november

Hoogfeest Christus,

Koning van het heelal, jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Themaviering 'Sint-Cecilia',

gezongen mis

10:00 Sijsele Sint-Martinus:

Ontmoetingsmomentje na de

viering

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Themaviering 'Sint-Cecilia',

gezongen mis voor Gerard Dhondt

en Emerence Huys, alsook voor

André Van Loo en Marie D'hoedt en

overleden familie, alsook voor

Georges Kempe en Helena De

Bleeker en schoonzoon Gerard

Zwaenepoel, alsook voor Koen

Martens en Jeannine Decoster,

alsook voor alsook voor Georges

Deprest en echtgenote Marguerite

Kerckaert, alsook voor Octaaf

Mouton en echtgenote Marie-Louise

Gaudesaboos en overleden familie,

Cecile Mouton en echtgenoot Frans

De Deyne, Herman Mouton en

echtgenote Jacqueline Vandenbon,

alsook uit dank (G.M.), alsook voor

een bijzondere intentie (D.L.), viering

opgeluisterd door het koor DaMoRi

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Ontmoetingsmomentje na de

viering

WEEKAGENDA

Feestmenu

Donderdag 14 november om 19 uur

in De Kring.

In onze volgende workshop blik-

ken we al vooruit naar de einde-

jaarsfeesten...

Op het menu:

Hapje met eendenborst

Hapje met minikomkommer

Koud voorgerecht met rode biet en

zalm

Kalkoenfilet met tomatensaus en

groenten

Dessert in een glaasje

Meebrengen:

keukenmesje, plankje en schort

Deelnameprijs:

7 euro leden en 12 euro niet-leden

Inschrijven en info:

uiterlijk zondag 10 november

Dorine Van Pamel 050 35 60 40

Femma Sijsele
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Laatste zondagen

door het jaar

Het kerkelijk jaar is zodanig opge-

bouwddatde lezingen vande laatste

zondagen door het jaar gaan over

de dood, de verrijzenis, het einde

der tijden. We staan stil bij het ein-

de in afwachting naar de geboor-

te. Op de 32ste zondag door het

jaar ging het over onze persoon-

lijke verrijzenis. In deze viering

werd gevraagd aan de gelovigen wat

de betekenis van de hemel is voor

hen persoonlijk. Tijdens een bezin-

nend moment mochten ze dit ano-

niem neerpennen op een blaadje.

Betekenis van de hemel

Een boeiende en verrassende lec-

tuur volgde over wat de hemel voor

ons heel persoonlijk betekent. Na

lezing kon er een onderscheid ge-

maakt worden tussen een drietal

groepenvanantwoorden.

Voor een eerste groep bestaat de he-

mel hier en nu al in alle schoon-

heid en liefde die we elke dag tegen-

komen.

Een tweede groep ziet de hemel

vooral als een tijd en plaats die volgt

naonzedood.

Een derde groep geeft toe dat dit

voorheneenvraagtekenis.

De hemel is hier op aarde

Voor velen is de hemel op aarde hier

en nu genieten onder geliefden van

al het moois in je leven: een maal-

tijd met kinderen en kleinkinde-

ren, werken in de tuin, een wereld

zonder oorlog en ruzie waar we an-

deren helpen, zorgen voor de zie-

ken. Dit brengt de hemel heel dicht-

bij, iets waar we allen onze schou-

derskunnenonderzetten!

Weerzien met geliefden

Het verlangen om onze dierbare ge-

storven terug te zien in de hemel

mocht ik lezen bij een groot aan-

tal gelovigen. Een plek vol liefde, in

het licht van God, waar we zonder

pijn en zorgen, samen eeuwig mo-

gen proeven van rijstpap met zilve-

renlepels.

Een vraagteken

Blijkt dat voor sommigen de he-

mel een hoopvol afwachten is. Een

onbeschrijflijk iets wat ons beperk-

te verstand te boven gaat. Een zoe-

ken...

(parochieassistenteHildePauwaert)

Welke betekenis

heeft de hemel voor mij?

FEDERATIE DAMME
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We wensen de koster van Sijsele de

nodige rust en een goed herstel toe

na zijn hartoperatie.

We zien hem graag terug,

gezond en wel, begin 2020.

Koster

Marc Moens

Zaterdag 23 november

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Themaviering 'Sint-Cecilia',

gezongen mis opgeluisterd door het

Sint-Martinuskoor

18:00 Sijsele Sint-Martinus:

Ontmoetingsmomentje na de

viering

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 24 november

Hoogfeest Christus,

Koning van het heelal, jaar C

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Themaviering 'Sint-Cecilia',

gezongen mis voor overleden ouders

en broer

10:00 Sijsele Sint-Martinus:

Ontmoetingsmomentje na de

viering

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Themaviering 'Sint-Cecilia',

gezongen mis voor Gerard Dhondt

en Emerence Huys, alsook voor

André Van Loo en Marie D'hoedt en

overleden familie, alsook voor

Georges Kempe en Helena De

Bleeker en schoonzoon Gerard

Zwaenepoel, alsook voor Koen

Martens en Jeannine Decoster,

alsook voor alsook voor Georges

Deprest en echtgenote Marguerite

Kerckaert, alsook voor Octaaf

Mouton en echtgenote Marie-Louise

Gaudesaboos en overleden familie,

Cecile Mouton en echtgenoot Frans

De Deyne, Herman Mouton en

echtgenote Jacqueline Vandenbon,

alsook uit dank (G.M.), alsook voor

een bijzondere intentie (D.L.), viering

opgeluisterd door het koor DaMoRi

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Ontmoetingsmomentje na de

viering

Maandag 25 november

19:00 Teamopleiding (Groenhove

Torhout)

Dinsdag 26 november

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21 uur)

20:00 Vergadering centraal

kerkbestuur in de pastorie

Woensdag 27 november

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

20:00 Vergadering parochieraad

Sijsele in De Kring

Donderdag 28 november

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis voor een jarige (R.V.)

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

20:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Infoavond vormselcatechese groep

Moerkerke

Zaterdag 30 november

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Christiane

Steyaert, echtgenote van Pierre

Willems, voor Gerard Steyaert en

Pelagie Dryepondt en voor Albert

Willems en Irène Moulaert, alsook

voor Maurice Lamote en zijn

echtgenote Simonne Neyt en

overleden familie

Zondag 1 december

Eerste zondag van de advent jaar A

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Antoon

Blomme, echtgenoot van Elvia

Vandevelde en overleden dochter

Ingrid, alsook voor de parochianen

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Hector Janssens

en Madeleine Van Massenhove en

schoonzoon Edgard Verhelst, alsook

voor overleden echtgenote en

dochter

15:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

van Rocco D'hont, zoon van Shari

Verbouw en Timothy D'hont uit

Knokke-Heist

WEEKAGENDA

enthousiaste zangers/zange-

ressen gezocht voor Gospel-

concert

Op 30 mei 2020 geeft het MéGà

jeugdkoor (afdeling jeugd en plus

samen) een gospelconcert in de

cultuurfabriek in Sijsele. Hiervoor

staan we natuurlijk best met een

grote groep op het podium. Daar-

om doen we een speciale oproep

naar jongeren om met ons mee te

komen zingen. We zijn vooral op

zoek naar jonge mannenstemmen

die graag ook eens hun stem laten

horen. Maar natuurlijk zijn ook

meisjes en jongedames van harte

welkom. Ook kinderen vanaf 6 jaar

zijn van harte welkom om zich bij

de groep aan te sluiten. Onze oe-

fenavond is op zaterdag. De jeugd-

groep (6 tot 16 jaar) oefent van 18

tot 19u30. De Plusgroep (15 tot 25+

jaar) oefent van 19u35 tot 20u30. De

laatste zaterdag van elke maand oe-

fenen we de gospels met beide groe-

pen samen van 18u tot 19u30. Mis-

schien wel iets voor jou? Kom vrij-

blijvend eens langs! We verwelko-

men je graag!

MéGà jeugdkoor

Najaarswandeling

in het Ryckeveldebios op woensdag

27 november van 14u tot 16u30

In het bos bereidt iedereen zich

voor op de winter. De eekhoorn ver-

zamelt nootjes, de gaai verstopt ei-

kels en de lijsters eten de laatste bes-

sen. We luisteren naar de geluiden

van het bos, voelen aan ruwe schors

en zachte dennennaalden.

Praktische info

Gratis

Start aan de parking hoofdingang,

Holleweg 6 te 8310 Sint-Kruis

Goede wandelschoenen

Geschikt voor rolstoelgebruikers

Honden aan de leiband zijn wel-

kom

Afstand 5 km

Tip: geniet na de wandeling van

een warme drank in de gezellige tea-

room Usilia.

De naturen blomme
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Toen een team van OKRA-Oostker-

ke in maart 2019 deelnam aan de re-

gionale selecties voor de nationale

OKRA-quiz was het eerder om de

fun, om het plezier te doen. Toen na

afloop van deze selectiequiz bleek

dat ons team tweede was geëigend

lag er er meteen ook een ticket klaar

voor de nationale finale in Diest.

Dus trok het team op woensdag 6

november naar Diest om er de fi-

nale te spelen. Exact 40 ploegen uit

alle Vlaamse provincies waren op

de afspraak voor de finale. Acht

reeksen van ieder 10 vragen over

de meest uiteenlopende onderwer-

pen werden voorgelegd in een strak

tijdschema. Daarnaast werden nog

twee tafelrondes gespeeld waarbij in

de eerste ronde de typische drank en

de naam van het land bij de nati-

onale vlag moest worden geplaatst.

Niet eenvoudig. Bij de tweede tafel-

ronde kwam het er op aan 10 over-

leden bekende Vlamingen te asso-

ciëren met hun geboorte- en sterf-

jaar. Geen gemakkelijke klus bleek

achteraf. Wat vergeet een mens toch

snel die dingen waarvan je denkt

dat ze in je geheugen gegrift staan.

Toen de jury onder voorzitterschap

van de nationale voorzitster, Mieke

Peeters, het resultaat bekendmaak-

te was onze ploeg best tevreden.

We waren immers zonder al te gro-

te ambitie vertrokken: niet de laat-

ste zijn vond men al een mooi re-

sultaat. Bij de bekendmaking van

de uitslag bleek dat wij een goed ge-

middelde en een rustige plaats in de

middenmoot hadden behaald. Ui-

teraard tot onze grote tevredenheid.

Zeker de moeite waard om er vol-

gend jaar opnieuw aan te begin-

nen en een aanrader voor de andere

trefpunten van Damme om het ook

eens te wagen. Echt leerrijk, toch

ontspannend en tevens een plezan-

tedaguitstap.

de Oostkerkse delegatie samen met nationaal voorzitster Mieke Peeters en regio-voorzitter

Willy Debecq

OKRA-Oostkerke in de finale van de nationale OKRA-quiz
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Gedoopt aan de bron van leven

Moerkerke 16 november: Louic Caus, zoon van Nikita Stevens en Maxime Caus uit Moerkerke Moerkerke 17 november: Juline Desmidt, dochter van Lieselot Rys en Dries Desmidt uit Ursel

Concert Vivenkapelle

Zondag8decemberom11uur

O.L.Vrouw Geboortekerk Vivenka-

pelleI

Musica Flandrica: Les Goûts-Au-

thentique/StabatMater

Tickets 12 euro - Aan balie bij Visit

Damme

Alle info: www.damme.be/ webshop

Vrienden van Lourdes

Er zijn terug loten te koop van de

"vrienden van Lourdes". Ze kos-

ten 5 euro en je kunt er 500 euro

mee winnen voor een Lourdesreis.

Warm aanbevolen. Ze zijn te ver-

krijgen bij Lieve Verniest op maan-

dag, dinsdag, woensdag en vrijdag

van 9 tot 11 uur en ook bij Marnix

Henneman.

De tijd van het jaar brengt wat meer

rust buiten. Voel jij het ook kriebe-

len om binnen aan de slag te gaan

en te genieten van iets lekkers? Niet

enkel “Ons Kookboek” van Kvlv

is alom gekend maar tevens vero-

verd “Ons Bakboek” reeds de mees-

te keukens. Wij gaan aan de slag

met vormingswerker Margriet

en willen creatief bakken op

woensdag as 20/11 om 13u30 in

’t Schuurtje. Staan op haar “to do”

lijstje: een brownietaart, een mok-

kakaastaart, een glutenvrij appelge-

bak. En last but not least een harti-

ge quiche. Wijzelf gaan aan de slag

metcupcakesversieren.

Kom je ook eens af? Er is lekke-

re koffie, gezelligheid en vooral

we volgen, luisteren en proeven de

vers gebakken taarten! Een namid-

dagje ontspannen, het kan bij ons

in’tSchuurtje!

KVLV
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Vredesviering wapenstilstand

Op maandag 11 november was er een viering rond vrede en de herdenking van de wapenstilstand Eerste Wereldoorlog.

In het decor in de kerk van Moerkerke waren er 252 papieren vrededuiven te bewonderen.

Ze zijn zorgvuldig geplooid via de kunst van origami.

Geen zo’n eenvoudige opdracht, maar jong en minder jong heeft eraan meegewerkt.

Dank aan de parochianen en aan de leerlingen van de basisscholen te Moerkerke en Sint-Rita bij het verwezenlijken van dit mooie decor.

Vrede is een belangrijk woord. Het is niet alleen het tegengestelde woord van oorlog, maar het is ook een droom, een gevoel, een welbevinden.

Vrede kan je maken, vrede kan je breken, vrede kan je wensen, vrede kan je vinden, je kan er je hart mee vullen.
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KWB gezinsbond & Femma nu

“Govaka-Pasar”

Lourdesbedevaarten 2020

Het thema “ALSJEBLIEF”

Jaarlijks reizen zeer veel mensen

naar Lourdes, elk met hun eigen

verwachtingen en vragen. KWB en

Femma gaan al meer dan 70 jaar

op bedevaart naar Lourdes. Telkens

doen zij dat met een goed uitge-

bouwd thema, dat tegemoet komt

aanjeverwachtingen.

Met de TGV reis je snel en comforta-

bel naar Lourdes. In jouw eigen ze-

tel en in geklimatiseerde rijtuigen

brengt de trein je vanuit Tourcoing

(nabij Rijsel) in geen tijd naar het

zuiden van Frankrijk. Gezien 2020

een bedevaartjaar is voor de provin-

cie West-Vlaanderen, worden van-

uit deze provincie ook bussen in-

gelegd die de transfer vanuit Brug-

ge tot het vertrekstation in Noord-

Frankrijkmaken.

In de zomer van 2020 gaan KWB en

Femma West-Vlaanderen op Lour-

desbedevaart van: 15 tot 20 juli

2020 (trein) prijs nog te bepalen.

Richtprijs 2019 724 euro, leden be-

taalden699euro.

In Lourdes kan je vrijblijvend deel-

nemen aan ons programma maar je

kan evengoed zelf op stap gaan of de

omgeving verkennen met een dag-

uitstap.

Naar Lourdes gaan met een groep

bedevaarders, dat schept een band

en dat begint al op de TGV, vlieg-

tuig,autocaroffiets.

Heb je interesse en denk je om

mee te gaan, laat dit dan weten

aan de Lourdes-verantwoordelijke

afdeling Sijsele: Ignace Dobbelaere,

0485 45 14 30 of ignacedobbelae-

re@skynet.be

Lourdesbedevaarten 2020

FEDERATIE DAMME
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80 procent van de huidige abon-

nees heeft zijn abonnement voor

202 hernieuwd. De andere 20 pro-

cent heeft nog tijd tot ten laatste 5

december!

Niet wachten dus met 40 euro over

te schrijven met in de mededeling

het abonneenummer (zie rechtsbo-

ven op je parochieblad)...

Herabonnering parochieblad

KVLV LAPSCHEURE

Zaterdag 30 november

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Christiane

Steyaert, echtgenote van Pierre

Willems, voor Gerard Steyaert en

Pelagie Dryepondt en voor Albert

Willems en Irène Moulaert, alsook

voor Maurice Lamote en zijn

echtgenote Simonne Neyt en

overleden familie

Zondag 1 december

Eerste zondag van de advent jaar A

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Antoon

Blomme, echtgenoot van Elvia

Vandevelde en overleden dochter

Ingrid, alsook voor de parochianen

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Hector Janssens

en Madeleine Van Massenhove en

schoonzoon

Edgard Verhelst, alsook voor

overleden echtgenote en dochter

15:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

van Rocco D'hont, zoon van Shari

Verbouw en Timothy D'hont uit

Knokke-Heist

Maandag 2 december

10:00 Theologisch Pastorale

Studiedag over jongerenpastoraal

(Grootseminarie)

19:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Infoavond eerste

communiecatechese groep

Moerkerke

Dinsdag 3 december

19:00 Sijsele Sint-Martinus:

Infoavond eerste

communiecatechese groep Sijsele

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21 uur)

Woensdag 4 december

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 5 december

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis voor overleden zuster (M.D.W.),

alsook voor een bijzondere intentie

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Zaterdag 7 december

14:30 Damme O.L.Vrouw

Hemelvaart: Huwelijk van Amélie de

Mûelenaere en Dieter Lampo uit

Brugge

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 8 december

Tweede zondag van de advent jaar A

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, fundatiemis voor

overleden ouders (L.T.–C.Bl.), alsook

tot eerherstel van het Onbevlekt Hart

van Maria en voor een bijzondere

intentie, viering opgeluisterd door

het Sint-Martinuskoor

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis

WEEKAGENDA

Monique Schroyen, 77j, (°28 april

1942 +5 november 2019), weduwe van

Gabriël Declercq uit de Vlienderhaag

in Lapscheure. Uitvaart op woensdag

13 november om 14 uur in de kerk

van Hoeke.

Luc Vanhaverbeke, 76j, (°1 novem-

ber 1943 +6 november 2019), echt-

genoot van Trees Van Steelandt uit

Assebroek. Uitvaart op zaterdag 16

november om 11 uur in de kerk van

Damme.

Esther Vanlanduyt, 86j, (°27 sep-

tember 1933 +14 november 2019),

weduwe van Georges Cherlet uit

het WZC De Stek in Sijsele, voor-

heen Eibeystraat in Maldegem. Uit-

vaart op woensdag 20 november om

10.30 uur in de kerk van Moerkerke.

Kerkelijke uitvaarten

Samen aftellen naar de onthulling

van onze nieuwe naam in 2020. Al

109 jaar lang hebben KVLV en haar

vrijwilligers een impact op vrou-

wen in heel Vlaanderen en daar zijn

we best trots op. Ons geheim voor

een lang leven? Regelmatig de pau-

zeknop indrukken om na te gaan

of we nog steeds ‘goe bezig’ zijn.

Anderhalf jaar lang trokken we sa-

men met leden en vrijwilligers alle

registers open: van onze naam tot

het aanbod van activiteiten, alles

was bespreekbaar. We kunnen niet

wachten om begin 2020 de nieuwe

naam met jou te delen.

KVLV is klaar

voor de toekomst!

Wat in 1911 begon als een netwerk

voor Vlaamse boerinnen, groeide

meer dan 100 jaar later uit tot een

sterke groep van meer dan 10 orga-

nisaties, met een brede waaier aan

diensten én de grootste vrouwen-

vereniging van Vlaanderen. Bijna

11.000 vrijwilligers en 9.000 mede-

werkers zetten zich elke dag in om

samen meerwaarde te geven aan het

leven van onze 200.000 leden en

klanten.

Onze ambitie

We willen een bruisende organisa-

tie zijn van mensen én voor men-

sen doorheen heel hun leven. Met

een ongezien aanbod aan activitei-

ten en diensten. Van kinderopvang

en poetshulp tot vrijetijdsbesteding

en thuiszorg. Voor minder zorgen

en meer plezier. We willen ook we-

gen op het maatschappelijk debat.

Met luide stem als iedereen stil is.

Om dat te verwezenlijken, bunde-

len we onze krachten en talenten,

over de organisatiegrenzen heen.

Om nog meer het verschil te maken.

Save the date - 24 januari 2020

Op 24 januari is het zover. Dan

spreken we onze nieuwe naam voor

het eerst uit tijdens een lancering-

show in de Brabanthal te Leuven.

SamenAftellen.be

Op onze aftelwebsite verzamelen

we vanaf 1 november veel gestelde

vragen en lichten we al een tipje van

de sluier over de nakende verande-

ring. Twaalf weken lang voegen we

elke dag nieuwe informatie en leu-

ke weetjes toe. Neem regelmatig een

kijkje op SamenAftellen.be

Onze bestuursleden zullen er

bij zijn in Leuven op 24 januari

2020!

KVLV - groot damme
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Sint-Cecilia

Onze musici hebben het gepast kunnen vieren in het voorbije weekend. Proficiat aan organist Marnix Annys,

dirigenten Johan De Roeck en Patrick Vienne van de koren DaMoRi en Sint-Martinus.



27 november, 21.25 uur, één. Eerste

aflevering van de tweedelige BBC-

documentaire Our Dementia Choir,

over de vorming van een koor met

mensen die lijden aan dementie.

29 november, 22.15 uur, Canvas. In-

syriated, Belgisch oorlogsdrama uit

2017. In de Syrische hoofdstad Da-

mascus probeert Oum Yazan wan-

hopig haar gezin bij elkaar te hou-

den terwijl buiten de oorlog woedt.

30 november, 21.25 uur, één. Les

misérables, Amerikaans romantisch

drama uit 1998 naar de gelijknami-

ge roman van Victor Hugo. Frank-

rijk, 1812. Jean Valjean wordt na ne-

gentien jaar celstraf voor het stelen

van voedsel voorwaardelijk vrijge-

laten. Wanneer een bisschop hem

een slaapplaats aanbiedt, vertrouwt

Valjean het niet. Hij steelt diens zil-

verwerk en vlucht.

1 december, 21.55 uur, Canvas.

Third Act, documentaire van Lotte

Stoops en Mieke Struyve over ou-

der worden, verzorgen en verzorgd

worden. Het verhaal wordt verteld

vanuit het perspectief van ouder

wordende acteurs en lokale oude-

ren die optreden met het internati-

onaal dans- en theatercollectief Pee-

ping Tom.

Omroep

Bibliotheek Ingezonden door Suzanne Van Geel

Een man stapt de bibliotheek binnen en vraagt aan de juffrouw van de

receptie:

– Waar kan ik iets vinden over de vlucht naar Egypte?

Waarop de juffrouw aan de receptie:

– Voor alles wat luchtvaart betreft moet u in rek 25 zijn.

Sollicitatie Ingezonden door Noëlla Staes

– En waarom denkt u dat u geschikt bent als nachtwachter?

– Ik word wakker bij het minste geluid.

De vrome kudde
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TomZwaenepoel

Filippus Neri wordt in 1515 geboren

in Firenze als zoon van een arme

advocaat. Vijf jaar later sterft zijn

moeder. Na studies bij de dominica-

nen van San Marco volgt een drie-

jarige koopmansopleiding. Vervol-

gens trekt hij naar Rome (1532), stu-

deert hij theologie en filosofie en is

hij zestien jaar lang aan de slag als

opvoeder. Samen met zijn biechtva-

der richt hij in 1548 de priestervere-

niging Trinità dei pellegrini op, Broe-

derschap van de Drievuldigheid

voor pelgrims, bedoeld voor hulp-

behoevende pelgrims, zieken en ar-

men. Drie jaar later wordt Filippus

priester en lid van de broederschap

San Girolamo della carità. Een jaar la-

ter ontstaat de orde van de oratori-

anen, een priestervereniging waar-

in geestelijke lezing, zang, liefda-

digheidswerken en biechtafneming

centraal staan. Tussen 1564 en 1575

is Filippus Neri pastoor van San

Giovanni, waar hij een nieuw ora-

torium opricht. In 1575 begint hij

met de bouw van de Santa Maria in

Vallicella (Chiesa Nuova). Filippus

sterft in 1595.

Filippus Neri wordt beschouwd als

een van de grote en leidende per-

soonlijkheden en bevorderaars van

de Contrareformatie, maar vooral

gaat hij de kerkgeschiedenis in als

de ‘lachende heilige’. Met zijn op-

gewekte temperament, zijn rebelse

humor en zijn grappige en slag-

vaardige gesprekken verstaat hij de

kunst om met iedereen goed om

te gaan. Vrolijkheid, leven en lief-

de zijn voor hem tekenen van ech-

te vroomheid. De jubel of de lach

ziet hij als de uitdrukkingsvorm

van de paasvreugde, de overwin-

ning van het leven op de dood. Een

boodschap van hoop die nooit ont-

goochelt. Volgens zijn levensmot-

to ‘wees vrolijk en vrij’ leert hij

de oorspronkelijke bronnen van de

christelijke vreugde kennen. Ook al

ligt de focus van Filippus op de blij-

heid in de wereld, toch sluit hij de

ogen niet voor de vele noden en het

onheil in de wereld. Hij ziet de ‘hei-

lige vrolijkheid’ als de enige, zelfs

de beste weg om als mens goed te

handelen. Dat geldt evenzeer voor

de nederigheid. Meermaals wordt

hem de kardinaalstitel voorgescho-

teld, maar hij weigert steevast. Vóór

zijn dood verbrandt hij zijn ge-

schriften.

Ook zijn liefde voor de natuur, de

dieren en het open landschap rond-

om Rome kenmerken Filippus Ne-

ri. Zoals de grote Italiaanse heilige

Franciscus van Assisi staat hij sym-

bool voor het respect van de mens

voor natuur en dieren. Die hou-

ding vloeit voort uit de overtuiging

dat de natuur geen eigendom is van

de mensen, maar de Schepper toebe-

hoort, die de natuur onder hun ge-

zag brengt (zie Genesis 1, 28) zodat

zij ze respecteren. Hetzelfde respect

toont Filippus voor de zwakken in

de samenleving. Tijdens zijn studie

verkoopt hij al zijn boeken – op de

Bijbel na – en verdeelt de opbrengst

onder hen. Later zoekt hij armen,

zieken en vervolgden op, hoort hij

biecht en bezoekt hij vaak de cata-

comben.

Als ‘apostel van Rome’ zoekt hij

in armoede, eenzaamheid en gebed

zijn weg, waarvan het hoogtepunt

de mystieke ervaring van Gods lief-

de is. Die brengt hem almaar dich-

ter tot de medemens en een leven

van naastenliefde. Op straat geeft hij

catechese met methoden die vooral

steunen op broederlijkheid en ge-

duld. Zo leert hij een efficiënte lees-

methode voor de Schrift: langzaam,

met pauzes na treffende passages

om woorden en inhoud te laten ‘in-

dringen’.

Filippus geeft graag korte en wij-

ze raadgevingen: „Wees goed als

je kunt”, „Wees eenvoudig en be-

scheiden” of „Heiligheid is drie

vingers diep”. Door een dergelijke

aanpak is hij een geliefde biechtva-

der en raadgever van een groot aan-

tal van de vijftien pausen die hij tij-

dens zijn leven heeft meegemaakt.

In de schilderkunst wordt Filip-

pus Neri het vaakst afgebeeld met

korte witte baard, zwarte sou-

tane, bonnet, lelie, rozenkrans.

Hij geldt als patroonheilige van

onder meer clowns, humoristen,

verenigingen voor kinderbescher-

ming en wordt aangeroepen te-

gen aardbevingen, gewrichtsaan-

doeningen, neerslachtigheid, en

onvruchtbaarheid.

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

Filippus Neri (1)
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Het Vredeslicht in Brugge

Levenswijsheden in een noten-

dop

Woorden wekken, voorbeelden

strekken- juist? Oude spreekwoor-

den zetten soms hele verhalen neer

in een paar goed gekozen woorden.

Gebalde levenswijsheid van gene-

raties ver, die we toch telkens op-

nieuw, al vallen en opstaan moe-

ten ontdekken. Het vredeslicht in

Brugge is zo’n ontdekkingsreis ge-

weest –en nog eigenlijk. Tijdens dit

proces vonden we er niet alleen de

waarheid achter dit spreekwoord,

maarookelkaar.

Het vredeslicht

Even kaderen: het vredeslicht be-

gon zijn geschiedenis op de Oos-

tenrijkse nationale televisie in 1986.

Aangestoken in Bethlehem werd

het zonder te doven overgebracht

naar Wenen als teken van vrede en

verbinding. Het raakte een gevoeli-

ge snaar, de symboliek was simpel

en krachtig tegelijk. Jaar naar jaar

sloten andere landen zich aan om

ook een vonk van het vredeslicht te

ontvangen. Intussen staat de teller

al voorbij de 30 landen, en zijn er

binnen die landen ook een groeiend

aantal steden die zich inzetten voor

deverdere lokaleverspreiding.

Brugge

In Brugge zetten de pastorale een-

heid Sint-Donatianus en YOT er

met geestdrift de schouders onder

om het vredeslicht hier ingang te

laten vinden. Mettertijd groeide het

idee dat het verbinden al begint bij

het organiseren en plannen vooraf.

Hoe krijg je mensen van alle leeftij-

den, achtergronden en levensvisies

verenigd, als je daarin niet zelf het

voortouw neemt? De lezer voelt het

al komen: woorden wekken maar

voorbeelden…

Vrede is een doe-het-zelf-con-

cept

Niet toevallig is de vertrekplaats van

het vredeslicht het multiculturele

Bethlehem, een plek waar om elke

hoek een kans op conflict loert. Vre-

de kan daar enkel bestaan als ieder-

een elkaar persoonlijk en bewust de

hand reikt. Dat is een broos proces,

vol uitdagingen. Spreekt voor zich

dat we allemaal voorstander zijn

van vrede. Is er een levensbeschou-

wing die dit niét uitdraagt? En toch

ligt de halve wereld overhoop met

elkaar, niet in het minst in Israël.

Het gaat dus niet om mooie waar-

den, die zijn er. Het gaat om per-

soonlijke inzet. Wat doe jij om het

waar te maken? Wat doe ik? Wat als

we elkaar niet begrijpen, verschil-

lende meningen of belangen heb-

ben? Dan besef je hoe simpel vrede

is: je moet het gewoon zelf doen. En

besef je ook hoe moeilijk het tegelijk

is.

Challenge accepted

De voortrekkers namen de hand-

schoen op in Brugge. Verschillen-

de partners werden mee rond de ta-

fel gevraagd: stadsdiensten, vrijwil-

ligers, andere levensbeschouwin-

gen… Samen zitten we rond de ta-

fel en denken we na. Kan de ont-

vangstceremonie nog in de kerk als

we het uitdrukkelijk willen open-

stellen voor alle gemeenschappen?

Jawel. Vrede gaat niet over neutrali-

teit. Dan is er helemaal geen kunst

aan. Het gaat om verschillen respec-

teren en gemeenschappelijke grond

vinden. Elkaars drempel over kun-

nen, ook létterlijk. Maar er wordt

ook gesproken over gevoeligheden.

In welke taal, in welk beeld kunnen

wij ons allemaal vinden? We luis-

teren, discussiëren, schrappen en

schrijven. Gaandeweg leren we el-

kaar steeds beter kennen. Gaande-

weg wordt onze droom waar zonder

dat we het zelf merken. We wilden

mensen verbinden en we dachten

daarbij aan onze achterban. Maar

intussen zijn we zelf verbonden.

Het vredeslicht dat warmte en sa-

menhorigheid wou brengen heeft

dat al lang gedaan, nog voor het

Bruggefysiekbinnenkwam.

Samen onderweg

Dat is waarom er een protestants

koor zal zingen. Waarom we straks

naar de moslimgemeenschap bellen

of zij nog suggesties hebben. Waar-

om je nu in Kerk en Leven de woor-

den van een vrijzinnig humanist

leest. We zijn er nog niet, maar we

zijn wel samen op weg. Zo gaat dat

nu eenmaal met vrede. We hopen

niet alleen met onze tastbare vre-

desvlam de boodschap uit te dra-

gen maar ook met ons proces. Want

inderdaad: woorden wekken maar

voorbeelden,diestrekken.

Anne-FlorVanMeenen

huisvandeMensBrugge

Het Vredeslicht in Brugge is een or-

ganisatie van onze Pastorale Een-

heid Sint-Donatianus, YOT, huis-

vandeMens, Verenigde Protestant-

se Kerk Brugge, de moslimgemeen-

schap, Vierkant tegen eenzaam-

heid,stadBrugge.

Praktisch

De ontvangstceremonie is op

woensdag 18 december om

18.30 u. in de H. Magdalenakerk.

Aan alle aanwezigen bieden we,

naast het licht, ook warme soep aan.

Breng eventueel jouw lantaarn of

windlicht mee om het licht verder

te verspreiden in jouw buurt, in-

stelling of organisatie. Je kan ook

ter plaatse een bijzonder windlicht-

je aankopen om het licht mee naar

huistenemen.

Zelf een vredeslichtje aansteken en

komen afhalen kan daarna dagelijks

van donderdag 19 tot dinsdag 26 de-

cember van 13 tot 18 uur in de H.

Magdalenakerk (nabij het Astrid-

park).

Een klein licht aansteken is niet zo veel,

maar wanneer we het met zijn allen aan-

steken, wordt het plots helder in Brugge!

INGEBORG EN FIORETTI

MET LUISTER-EN MEEZING-

CONCERT IN KERSTSFEER

Op zondagavond 22 december om

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 Kapu-

cijnenkerk,Boeveriestraat 18.

Lichtjes in de kerstboom, een gloed

aan kaarsjes, de warme stem van In-

geborg en engelenstemmen van het

Fiorettikoor en een waaier van lied-

jes in kerstsfeer maken van het con-

cert een uniek en hartverwarmend

gebeuren.

Kaarten, 10 euro in voorverkoop

af te halen op het koorsecretariaat

(Tien Geboden 29, 8200 Brugge) of

telefonisch (050 31 87 56) of mai-

lend reserveren (hilde.neutens@te-

lenet.be)

Na storting van 10 euro op het num-

mer BE87 0682 1020 5794 worden

de kaarten klaargelegd aan de kassa.

LUISTER- EN MEEZINGCONCERT IN KERSTSFEER

FEDERATIE DAMME
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Zaterdag 7 december

14:30 Damme O.L.Vrouw

Hemelvaart: Huwelijk van Amélie de

Mûelenaere en Dieter Lampo uit

Brugge

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 8 december

Tweede zondag van de advent jaar A

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, fundatiemis voor

overleden ouders (L.T.–C.Bl.), alsook

tot eerherstel van het Onbevlekt Hart

van Maria en voor een bijzondere

intentie, viering opgeluisterd door

het Sint-Martinuskoor

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis

Maandag 9 december

20:00 Vergadering kerkraad Sijsele

Dinsdag 10 december

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21 uur)

Woensdag 11 december

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

20:00 Vergadering kerkraad Damme

Donderdag 12 december

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Vrijdag 13 december

15:15 Gezongen mis in WZC De Stek

Zaterdag 14 december

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor de weldoeners

van de parochie, alsook voor Els

Berkein, echtgenote van Bruno De

Croock

18:00 Sijsele Sint-Martinus: Soep op

de stoep t.v.v. Welzijnszorg

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 15 december

Derde zondag van de advent jaar A

Collecte Welzijnszorg

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, fundatiemis voor

overleden familie (A.M.)

10:00 Sijsele Sint-Martinus: Soep op

de stoep t.v.v. Welzijnszorg

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Soep op de stoep t.v.v. Welzijnszorg

13:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Juline Watteeuw, dochter

van Hanne Eeckeloo en Anthony

Watteeuw uit Oostkerke

14:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Georges Malbrancke, zoon

van Marie Bulckaert en Bruno

Malbrancke uit Damme

WEEKAGENDA

Mensen die op zondag 24 novem-

ber aanwezig waren in de misvie-

ring te Moerkerke (en dat waren er

heel veel) hebben kunnen genie-

ten van een mooie muzikale uit-

voering. Het was immers feest voor

onze koorleden, dirigent en orga-

nist: Sint Cecilia. Dankzij de goeie

keuze bij de 1e lezing, van pries-

ter Pradip, leerden we het leven van

Cecilia kennen, een mooi verhaal

maar met een dramatisch einde. Ook

het filmpje met de apen was een

speciaal toemaatje met de gekende

muziek van Chopin. Onze koorle-

den voelden de samenhorigheid en

brachten de mooie 4-stemmige uit-

voering van de mis van Perosi, met

als prachtig slot het Halleluia van

Leonard Cohen. Dit lied blijft bij

ons allen een mooie, warme herin-

nering aan onze geliefde dirigent

Luc Delanghe. Nadien genoten we

allen van een lekker, maar vooral

gezellig samenzijn: een waar festijn

voor onze koorleden en hun part-

ners als dank voor de inzet!

Dinsdag gaan we opnieuw verder

met de repetities en dit in func-

tie van Kerstmis. In deze viering

(woensdag 25/12 om 10u30 ) zullen

we vooral aandacht hebben voor ge-

zinnen en laten daartoe mooie ge-

kende, en minder gekende kerst-

liederen klinken. Noteer dus alvast

deze Kerstviering met de familie

in Moerkerke! Trouwens wie zin

heeft om ons te versterken kan hier-

over contact nemen met Carlos (050

500 271) of bij één van de koorleden

en misschien kan je starten op de re-

petities begin februari 2020.

Viering Sint-Cecilia bij DaMoRi
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Creatieve Vrouwen met Vaart

metresultaten:

Een mooi groepje vrouwen (uit ver-

schillende afdelingen) kwamen en-

kele avonden bijeen om onder lei-

ding van Rita creatief bezig te zijn.

Het idee was om met een kussen-

overtrek in haakwerk je interieur

een nieuwe look te geven! Het vol-

gen van de eerste opdracht lukte

nog goedmaar nadienwerden enke-

le nieuwe steken en motieven aan-

geleerd en dit leek toch best inten-

sief! Maar er was ruimte en tijd

om thuis verder te oefenen en een

proefwerk te maken. Onder het nut-

tigen van een drankje, een snoe-

pertje en vooral de aanwezigheid

van anderen is dit voor de mees-

ten een geslaagde activiteit gewor-

den. Op de foto hierbij kan je enke-

le werken zien die nu allicht het in-

terieur opsmukken en gezellig ma-

ken. Enkele weken later volgde een

bakdemo, het was trouwens lang

geleden dat er nog gebakken werd!

Ook hier waren we blij met een

20-tal dames uit de verschillende af-

delingen van Groot Damme (Sijse-

le, Viven, St. Rita, Lapscheure en

Damme). We proefden van een lek-

kere brownietaart, een mokka taart

met popcorn, een heerlijke visqui-

che en ook een glutenvrij appelge-

bak. Allemaal lekker en verrassend!

Eén van onze bestuursleden had

cup-cakes gebakken en deze moch-

ten we zelf versieren want er was

ruim en veel versiersel voorhan-

den. Een leuke bedoening en ook

hier een foto van de meeste werkjes.

Misschien krijgen andere vrouwen

bij het zien van deze werkjes ook

wel goesting om zich aan te slui-

ten bij ons? Een namiddagje samen

zijnkanechtdeugddoen!

KVLV

Eendameblanchevoorkerst :

“Niets is zo deugddoend als de

warmte van een mens" Met deze

mooie spreuk nodigen de besturen

van Kvlv afdeling St.Rita & Dam-

me onze leden uit voor een gezelli-

ge kerst bijeenkomst op donderdag

12/12 om 13.30 uur in 't Schuurtje te

Damme.

Nele De Graeve woordkunstenares

enactricebrengthaarmonoloog

“DAMEBLANCHE”.

Leden kunnen zich nog tot 6/12 in-

schrijven voor deze gezellige bij-

eenkomstbij:

Marijke (St.Rita)050500892

of bij Mieke (Damme) 050 50 06 20.

ALLE Kvlv leden zijn van harte wel-

komopdezenamiddag!

KVLV SINT-RITA

EN DAMME

Frisse zondag neuzenwandeling op

zondag 8 december in Damme de-

cembervan14utot16u

In de winter is het heerlijk wande-

leninDamme.

De kale bomen rond de stad laten

een weids uitzicht op de mooie om-

geving toe. Buiten de stad kijk je

nu onbelemmerd naar de contou-

ren van de eeuwenoude gebouwen.

Het typisch geluid van de vrieze-

ganzen is in die tijd vaak te horen

terwijl ze in V-formatie overvlie-

gen. Na de wandeling is er de mo-

gelijkheid om met de groep nog een

glas te drinken tegen democratische

prijs ineenDamsewoning.

Praktischeinfo

•Gratis

• Start aan de Dienst van Toerisme,

GroteMarktte8340Damme

•Goedewandelschoenen

• Geschikt voor rolstoelgebruikers

• Honden aan de leiband zijn wel-

kom

•Afstand:5km

DE NATUREN BLOMME

Beste medewerker aan KERK en Le-

ven Samen met de publicatie op

Kerknet informeren we jullie graag

over de lancering van Space for Gra-

ce.

Zoals de projectoproep duidelijk

maakt, is het een uitgelezen kans

om vernieuwende en vitaliserende

initiatieven van de plaatselijke ge-

loofsgemeenschap een boost te ge-

ven, omdat er zowel begeleiding als

een budget kunnen worden aange-

vraagd.

Als medewerkers van Kerk en Leven

zijn jullie bij uitstek het doorgeef-

luik, de communicatiespecialisten

om deze informatie te delen. Afhan-

kelijk van uw eigen situatie kan dat

de publicatie zijn van de projectop-

roep in uw lokale editie van Kerk en

Leven.

Misschien is het nog efficiënter om

uw antennes uit te steken en deze

informatie rechtstreeks te bezorgen

aan de kernen in het pastorale werk-

veld die nu al werken aan vernieu-

wing, hoe moeizaam soms ook.Het

model van de projectaanvraag op de

website

www.gelovenbeweegt.be is een

hulpmiddel om zicht te krijgen op

debeoogdeinitiatieven.

Als projectcoördinator sta ik ter be-

schikking om meer informatie te

geven of te verduidelijken waar no-

dig.Dankjewel om deze info mee te

verspreiden.

Dank u voor uw inzet en bij-

drage aan de communicatie bin-

nen de Vlaamse Kerk.Groet,Raf

LustProjectcoördinator Space for

Gracevoor het IPBp/a Guimard-

straat 11040 Brusselinfo@geloven-

beweegt.be+32479/299.312

SPACE FOR GRACE
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KVLV LAPSCHEURE

Het Mega jeugdkoor zoekt en-

thousiaste zangers/ zangeres-

senvoorGospelconcert

Op 30 mei 2020 geeft het MéGà

jeugdkoor (afdeling jeugd en plus

samen) een gospelconcert in de

cultuurfabriek in Sijsele. Hiervoor

staan we natuurlijk best met een

grote groep op het podium. Daarom

doen we een speciale oproep naar

jongeren om met ons mee te komen

zingen.

We zijn vooral op zoek naar jon-

ge mannenstemmen die graag ook

eens hun stem laten horen. Maar

natuurlijk zijn ook meisjes en jon-

gedames van harte welkom. Ook

kinderen vanaf 6 jaar zijn van harte

welkom om zich bij de groep aan te

sluiten. Onze oefenavond is op za-

terdag.

De jeugdgroep (6 tot 16 jaar) oefent

van18tot19u30.

De Plusgroep (15 tot 25+ jaar) oefent

van19u35tot20u30.

De laatste zaterdag van elke maand

oefenen we de gospels met beide

groepen samen van 18u tot 19u30.

Misschien wel iets voor jou? Kom

vrijblijvend eens langs! We verwel-

komenjegraag!

info@megajeugdkoor.be

0474/74.54.29

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------

KVLV-Moerkerke

Kerstfeest

Op maandag 9 december om 13.30

uur in de “De Sporthal”. Graag in-

schrijven tegen woensdag 4 decem-

ber bij Jeanine, 050 50 06 48 of het

bestuur.

Kerstbloemschikken

Op donderdag 12 december om 19

uur in de “De Barrage” maken we

een kerststuk. Graag inschrijven

bij Monique Brandt tot maandag 9

december.

SIJSELE
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Samen met de Landelijke Gilde van

Vivenkapelle, de Landelijke Gilden

van Damme en KVLV Damme was

het vrijdagavond 30 november te-

rug een mooi feest ter gelegenheid

van Sint-Elooi.

Het Kasteel van Moerkerke is een

prachtige locatie om gezellig te tafe-

len en te genieten van opnieuw cu-

linaire hoogstandjes. Het daaraan

gekoppeld dansfestijn is een uitste-

kende gelegenheid om de bijgeko-

men calorieën er snel terug af te

krijgen.

Het bestuur wil via deze weg alle

leden voor hun aanwezigheid be-

danken en wenst iedereen nu al een

goed eindejaar en een fantastisch

2020.

De activiteiten van het voorbije werkjaar.

Landelijke gilde

Adventsdecor in de kerk van Sijsele

Het zijn de donkere weken van het jaar. Dag na dag worden de dagen korter, tot ze bij de winterzonnewende opnieuw mogen lengen…

Rondom ons zien we echter dat we niet kunnen wachten. We houden niet van de duisternis.

We willen licht rondom ons. De adventstijd begint aarzelend, zoekend, hopend en verlangend.

Net als in de wereld, verlangen we naar licht dat de duisternis verdrijft.

Dit verlangen drukken we uit met het aansteken van de eerste kaars op de adventskrans.

Die ene kaars draagt de belofte in zich dat het weer Kerstmis zal worden, dat God opnieuw geboren wordt in deze wereld. Maar niet zonder onze solidariteit.

Gods belofte is nooit éénrichtingsverkeer. God heeft ons nodig om zijn belofte waar te maken. (uit de liturgiemap van Welzijnszorg)
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Is er plaats in de herberg

"Een Heiland is u geboren", ver-

kondigt de engel aan de herders in

het kerstverhaal. In opvallend con-

trast met deze boodschap lezen in

hetzelfde verhaal bij Lucas: “Er was

voor hen geen plaats in de herber-

g”.

Geen plaats in de herberg, toen

Waarom was er voor hen geen

plaats in de herberg? Het evange-

lie geeft daarop geen antwoord. Al-

leen de volksdevotie heeft daar ver-

schillende redenen voor gevonden.

Er was geen plaats voor hen om-

dat de mensen niet gestoord wilden

worden, omdat aan die arme men-

sen niets te verdienen was, of omdat

men dacht: “anderen kunnen deze

sukkelaarsbeterhelpen”.

Eigenlijk toch vreemd dat er voor

Maria en Jozef in de herberg geen

plaats was. Een herberg staat toch

open voor iedereen, ze staat langs

de weg om mensen te bergen, ze

wil toch aan mensen die onderweg

zijn, een dak boven hun hoofd ge-

ven.

Als God in Betlehem verschenen

was in al zijn heerlijkheid, dan

hadden de deuren ongetwijfeld wel

wijd opengestaan. Maar Hij kwam

onder de gedaante van arme men-

sen, daarom bleven de deuren waar-

schijnlijkgesloten.

God zoekt ook vandaag een

herberg

Is er sindsdien veel veranderd is?

Als God in de Kerstnacht bij ons

aanklopt in de gestalte van een

mens in nood, zullen onze deu-

ren zich openen of houden we zich

dicht? Zou Hij zich aankondigen

in pracht en praal, ja, dan zou Hij

waarschijnlijk in onze wereld nog

welkom zijn. Maar de weg van God

naar de mensen is nog niet veran-

derd, ook nu nog komt Hij in de ge-

stalte van mensen in nood. Laat ons

hart zich dan raken of sluit het zich

af?

God zoekt een herberg in ons hart.

Hij zal wel geen deuren intrappen,

geen sloten forceren. Hij staat aan

de deur van ons hart en klopt. Als

wij opendoen zal Hij binnenko-

men met zijn vrede. Als wij de deur

gesloten houden, kan Hij niets an-

ders dan voorbijgaan. Als wij God

geen plaats geven in ons hart zal

Hij niet ten einde raad zijn, maar

zijn wij, mensen, ten einde raad.

Dan heeft niet God, maar wij geen

thuis meer. Wij staan dan buiten de

deur. Veel hangt er voor ons van af

of wij ons geborgen weten in Gods

liefde, of wij bij God zelf thuis mo-

gen zijn, of dat wij rusteloos op

tocht zijn, op zoek naar ik weet niet

wat.

Durven opendoen

God is nog steeds op zoek naar een

herberg: voor straatkinderen, die

als waardeloos beschouwd, her en

der in onze wereld doodgeschoten

worden; voor vluchtelingen, her

en der in ons land, die zoeken naar

een veilige thuis; voor arme men-

sen, her en der in onze stad en

buurt, die dromen van een betere,

menswaardige toekomst; voor zie-

ke mensen en bejaarden, her en der

in onze buurt, die wachten op een

bezoek of zoeken naar iemand die

een beetje tijd voor hen heeft; voor

mensen, her en der in onze straat,

die misschien wel een dak boven

hun hoofd hebben, maar geen ge-

negenheid, geen nabijheid, geen

warmte ervaren. Als wij voor hen

ons hart durven openen, dan wordt

de wereld, veraf en dichtbij, on-

getwijfeld heel wat minder onher-

bergzaam.

Zo wenst God zelf in deze kerst-

tijd de vrede toe aan alle mensen

van goede wil. Van mijn goede wil

hangt het tenslotte af, of ik binnen

in Gods liefde geborgen mag zijn,

door zijn licht omgeven mag wor-

den en door zijn liefde geraakt kan

zijn. Of dat ik nog buiten sta in

de kou, omdat ikzelf geen herberg

wil zijn voor mensen die in de kou

staan.

Alvast een zalige Kersttijd! Mag

God ook in ons hart een herberg

metopendeurenvinden.

(priester Carmino Bohez, dit artikel ver-

schijnt in alle edities van ons decanaat)

Het is Kerstmis voor ons telkens

als we een traan wegnemen bij ver-

driet, als we vrede sluiten en haat

vergeten, telkens als we miserie hel-

pen verlichten, als wij een woord

vanliefdespreken.

Het is Kerstmis voor ons telkens als

we nieuwe hoop geven, als we iets

goed zeggen van een ander, telkens

als we een glimlach doen geboren

worden, als we ons leven kunnen

aanvaarden,enookpijn.

Het is Kerstmis voor ons telkens als

wij elkaar een nabij, telkens als we

vanhet beste datwe hebben,meede-

len en geven kunnen aan iemand in

nood.

Het is Kerstmis voor ons telkens als

God de kans krijgt om in ons leven

mensteworden.

Kerstmis

Soep op de Stoep

Samen tegen armoede

Op zaterdag 14 en zondag 15 de-

cember (derde adventsweekend) is

er traditioneel na de misviering de

actieSOEPOPDESTOEP

"SAMENTEGENARMOEDE".

Een bekertje soep kost 2 euro en de

emmertjes zijn te koop voor 7 euro.

Dezeactiewordt

"warmaanbevolen".

Uwsteunismeerdanwelkom!

FEDERATIE DAMME
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Muziek is voor "Solied" een middel

om mensen samen te brengen en ge-

meenschap te vormen.

Zondag 15 december

Derde zondag van de advent jaar A

Collecte Welzijnszorg

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, fundatiemis voor

overleden familie (A.M.)

10:00 Sijsele Sint-Martinus: Soep op

de stoep t.v.v. Welzijnszorg

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Soep op de stoep t.v.v. Welzijnszorg

13:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Juline Watteeuw, dochter

van Hanne Eeckeloo en Anthony

Watteeuw uit Oostkerke

14:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Georges Malbrancke, zoon

van Marie Bulckaert en Bruno

Malbrancke uit Damme

Dinsdag 17 december

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis

11:00 Vivenkapelle O.L.Vrouw

Geboorte: Viering bij het kerstfeest,

OKRA Vivenkapelle

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21 uur)

Woensdag 18 december

09:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Schoolviering bij het kerstfeest (VBS

Moerkerke)

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 19 december

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis voor overleden zuster (M.D.W.),

alsook voor een bijzondere intentie

en ter ere van O.L.-Vrouw van

Lourdes

10:45 Vivenkapelle O.L.Vrouw

Geboorte: Schoolviering bij het

kerstfeest (VBS De HulstHaeghen)

14:00 Sijsele Sint-Martinus:

Schoolviering bij het kerstfeest (GBS

Het Spoor)

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Vrijdag 20 december

09:00 Lapscheure H. Drievuldigheid

en Sint-Christianus: Schoolviering

bij het kerstfeest (VBS Lapscheure)

10:45 Den Hoorn Sint-Rita:

Schoolviering bij het kerstfeest (VBS

Sint-Rita)

15:00 Gezongen mis bij het kerstfeest

in WZC Huyze Den Hoorn

Zaterdag 21 december

14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Victoria Van Haeverbeke,

dochter van Delphine Maréchal en

Pieter-Jan Van Haeverbeke uit

Brugge

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 22 december

Vierde zondag van de advent jaar A

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor René Snauwaert

en Cecile Coene en overleden familie,

alsook voor Gilbert Boone,

echtgenoot van Antoinette Sneyaert

en overleden familie

WEEKAGENDA

Op donderdag 26 december vieren

we ons kerstfeest met een misvie-

ring om 13u30 in de parochiekerk.

Daarna worden we verwelkomt in

de kring voor koffie met gebak

Het Mega Jeugdkoor zorgt voor een

musicale noot.

Om af te sluiten worden er broodjes

met beleg geserveerd.

De bijdrage bedraagt 12 euro per

persoon.

Inschrijven voor 20 december bij de

verantwoordelijken

Rita: 050 35 48 34 of Erik: 0479 449

693 of Machteld: 050 35 61 87

SIJSELE

Kerstfeest Samana

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
Rosita Bleyaert
Marnix Henneman
Régine Lameire
Hilde Pauwaert
Pradip Smagge
Anita Van Ammel

FEDERATIE DAMME
www.groeneweiden.be
050 50 06 61
Vissersstraat 56, 8340 Moerkerke

Pradip Smagge, pastoor
0473 71 12 01
info@groeneweiden.be

Hilde Pauwaert, parochieassistente
0493 43 54 07
hilde@groeneweiden.be

Misintenties Moerkerke
en Den Hoorn
kunnen aangevraagd worden
via info@groeneweiden.be
of 050 50 06 61
Misintenties Sijsele
via Lieve Verniest
op weekdagen (behalve de donderdag)
van 9 tot 11 uur,
050 35 00 32
Dorpsstraat 114, 8340 Sijsele

Gelezen mis = 11 euro
Gezongen mis = 15 euro

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



Vrije basisschool

Sint-Maarten Sijsele

Beste leden,Creatievelingen,

Nog eens zin om met uw creatief ta-

lent samen in groep een decoratie te

maken?

crea-les “Veelzijdige Bloemenfra-

mes” voor kerst olv Jolien Lidou

op woensdag 18 december om

19 uur / Ontmoetingscentrum

St.-Rita

Met enkele basismaterialen tover

je een feestelijk kerstbloemenframe

waar je lang van kunt genieten. Laat

je tijdens de workshop inspireren

en leer je frame telkens weer opfleu-

ren met wat de pluktuin of bloe-

menwereldelkseizoenbiedt.

Voor deze winterse kerstcreatie zul-

len we gebruik maken van witte

orchideeën, aangevuld met eigen

kerstmateriaal en wintergroen naar

keuze.

Prijs Kvlv leden 23 euro , niet-le-

den betalen 25 euro. (materialen in-

begrepen)

Inschrijven graag tegen 14/12 bij:

lieveleyts@skynet.be of 050 37 59 21

Of bij Marilyn Moeraert: carlos.-

van.vynckt@telenet.be of 050 50 02

71

Mee te brengen: tafelbescherming,

snoeischaar, mesje, nietjesmachi-

ne, kleine kerstversiering (bvb. bal-

letjes in 1 of pareltjes, slingertje,

hulst, lichtjes…)

We hopen een creatief team te mo-

gen verwelkomen op deze gezellige

workshop. Breng gerust een vrien-

din of familielid mee, iedereen is

van harte welkom, wij zorgen al-

vast voor een verwarmend onthaal!

NamensKvlvteams

DammeenSt.-Rita

KVLV Damme en St.-Rita

3FEDERATIE DAMME



Je abonnement nog niet betaald?

Doe het vandaag nog! Zo niet is

dit wellicht één van je laatste num-

mers.

Schrijf vandaag nog 40 euro over

op het rekeningnummer van fede-

ratie Damme met in de mededeling

het abonneenummer (zie rechtsbo-

ven op je parochieblad)...

Herabonnering parochieblad

Op dinsdag 24 december,

kerstavond, verzorgt de vrije

basisschool Sint-Maarten om 17 uur

een kinderkerstviering in de

parochiekerk “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 leer-

jaar vormen een gelegenheidskoor.

Het jongerenkoor 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 bood-

schap.

Van harte welkom op deze kerst-

viering van de vrije basisschool

“Sint-Maarten”. Iedereen welkom!

Kerstviering 24 december

VBS Sint-Maarten Sijsele
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Beste gelovigen, trouwe parochia-

nen, lieve mensen, goede vrienden,

overal in het land, in onze gezin-

nen en families, zijn kinderen -al

of niet staande op een stoel- maar

in ieder geval -staande in het cen-

trum van ieders aandacht- in deze

dagen bezig om Nieuwjaarsbrieven

voor te lezen. Nieuwjaarsbrieven

van kinderen… die gaan niet over

terreur en angst, maar over dingen

die mensen elkaar oprecht kunnen

toewensen: liefde en geluk, gezond-

heid en tevredenheid, een lach en

een knuffel. Daar begint het mee.

Daar moeten we samen met kinde-

ren veerkracht uit halen om hun

-en onze- wereld van morgen hoop-

vol verder vorm te geven. Het goe-

de nieuws is dat we die dingen min-

stens een beetje in de hand hebben.

Te veel mensen zitten met hun ge-

dachten vaak veel te vast in het ver-

leden: -vroeger was het allemaal zo-

veel beter- en ze vergeten dat de tijd

niet stilstaat en dat alles evolutie

is. Jammer dat hun gedachten zo

vastroesten in gisteren. Nutteloze

zorgen over later echter verhinde-

ren ons immers om nu te leven. Ie-

mand die heel zijn leven overdre-

ven spaarzaam en krenterig is en

een fortuintje vergaart voor later,

vergeet vaak te leven. Eenmaal oud

geworden - als hij dat wordt - kan

hij er vaak niet meer van genieten.

Uitgesteld is meestal verloren.

Het nieuwe jaar heeft het oude al-

tijd in zijn rugzak zitten. Jammer

genoeg zullen er ook in het nieu-

we jaar slechte dingen blijven ge-

beuren aan goede mensen. Maar zo-

als het Zesde Metaal zingt: “ ’t is

nog al nie naar de wuppe…” Wan-

nes Capelle zegt: “Hoe donkerder de

tijd, hoe beter je het licht ziet”. Zo

mogen wij opvallen door ons eigen

licht te verspreiden.

Nu 2019 geschiedenis is en 2020

onbeschreven toekomst, willen we

jullie op dit scharniermoment tus-

sentijds toch even danken. Dank

oprecht om de vele handen en hoof-

den die helpen doen en helpen den-

ken in het kerkewerk, in tal van

werkgroepen, de kerkraden, de ver-

enigingen… Laten we samen pro-

beren het goede verder te blijven

doen. Mensen nabij zijn vanuit

de boodschap van het evangelie in

vreugde en bij verdriet. Commen-

taar en kritiek zal er altijd zijn.

Het is des mensen. Goed doen voor

iedereen is ons niet gegeven. Wel

doen voor velen hopelijk wel.

Ik wens jullie:

Een zalig

en gelukkig nieuw jaar

Sterke schouders om de zorgen van

vandaag en morgen te dragen.

Alerte oren om de roepstem van je

eigen hart te horen en om de noden

van je medemensen te herkennen.

Onvermoeibare voeten om je eigen

levensweg te stappen.

Stralende ogen om het mooie in de

schepping te zienen om “Hem” in

de mensen naast je te ontmoeten.

Open handen om, wat mensen je in

vertrouwen aanbieden, te ontvan-

gen.

Een glimlach om je grote en klei-

ne zorgen te relativeren en om wie

stil langs de weg blijft zitten, aan te

moedigen.

Een kloppend hart om te bidden en

te danken.

Een zalig Kerstfeest en een vredevol

nieuw jaar!

(uit:Lettergreep)

Nieuwjaar

Morgen, donderdag, is er om 14

uur in de kerk van Sijsele een kerst-

viering die verzorgd wordt door de

leerlingen van de gemeenteschool

onder leiding van hun leerkracht

godsdienst. De leerlingen van de

eerste graad beelden het kerstver-

haal uit en de teksten worden door

hen voorgelezen. De leerlingen van

het 4e t.e.m. het 6e leerjaar zingen

in het koor. Ze zijn voor deze gele-

genheid uiitgedost in passende kle-

dij. Iedereen welkom!

Kerstviering

19 december

GBS Het Spoor

Sijsele

FEDERATIE DAMME
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Kinderoppas - Gezinsbond Moer-

kerke, Damme, Sijsele, Oostkerke

Ben je op zoek naar een ervaren kin-

deroppas tijdens de dag of 's nachts

zodat je met een gerust gevoel de

kinderen kunt achter laten? Neem

dan contact op met de plaatselijke

coördinator:

Martine Jacxsens

Hoornstraat 48

8340 Moerkerke

050 50 09 46

Kinderoppas

Gezinsbond

Zaterdag 21 december

14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Victorie Van Haeverbeke,

dochter van Delphine Maréchal en

Pieter-Jan Van Haeverbeke uit

Brugge

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 22 december

Vierde zondag van de advent jaar A

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor René Snauwaert

en Cecile Coene en overleden familie,

alsook voor

Gilbert Boone, echtgenoot van

Antoinette Sneyaert en overleden

familie

Dinsdag 24 december

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Kinderkerstviering met de

leerlingen VBS Sint-Maarten,

opgeluisterd door het MéGà

Jeugdkoor

Woensdag 25 december

Hoogfeest Kerstmis,

geboorte van de Heer

00:00 Sijsele Sint-Martinus:

Kerstnachtviering, opgeluisterd

door het Sint-Martinuskoor

01:00 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 26 december

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis

13:30 Sijsele Sint-Martinus: Viering

bij het kerstfeest, Samana Sijsele

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Vrijdag 27 december

15:15 Gezongen mis in WZC De Stek

Zaterdag 28 december

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, gedachtenismis voor

de overledenen sinds 1 oktober;

Cecile De Ryckere

18:00 Samenzang Jeugd en Plus

Zangzolder (einde 19.30 uur)

Zondag 29 december

Feest heilige Familie,

Jezus, Maria en Jozef

Collecte woningbrand Mia en Philip

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis, gedachtenismis voor

de overledenen sinds 1 oktober;

Marcella Stroef, Liliane Wittebolle,

Roland De Sutter, Monique

Schroyen, Luc Vanhaverbeke, Esther

Vanlanduyt

19:00 Sijsele Sint-Martinus:

Kerstconcert Christoff (uitverkocht)

WEEKAGENDA

Enthousiaste zangers/ zange-

ressen gezocht voor Gospel-

concert

Op 30 mei 2020 geeft het MéGà

jeugdkoor (afdeling jeugd en plus

samen) een gospelconcert in de

cultuurfabriek in Sijsele. Hiervoor

staan we natuurlijk best met een

grote groep op het podium. Daar-

om doen we een speciale oproep

naar jongeren om met ons mee te

komen zingen. We zijn vooral op

zoek naar jonge mannenstemmen

die graag ook eens hun stem laten

horen.

Maar natuurlijk zijn ook meisjes

en jongedames van harte welkom.

Ook kinderen vanaf 6 jaar zijn van

harte welkom om zich bij de groep

aan te sluiten. Onze oefenavond is

op zaterdag. De jeugdgroep (6 tot

16 jaar) oefent van 18 tot 19u30. De

Plusgroep (15 tot 25+ jaar) oefent

van 19u35 tot 20u30. De laatste za-

terdag van elke maand oefenen we

de gospels met beide groepen samen

van 18u tot 19u30.

Misschien wel iets voor jou? Kom

vrijblijvend eens langs! We verwel-

komen je graag!

info@megajeugdkoor.be –

0474/74.54.29

Gospelkoor
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Samen aftellen naar de onthulling

vanonzenieuwenaamin2020

Al 109 jaar lang hebben KVLV en

haar vrijwilligers een impact op

vrouwen in heel Vlaanderen en

daar zijn we best trots op. Ons ge-

heim voor een lang leven? Regelma-

tig de pauzeknop indrukken om na

te gaan of we nog steeds ‘goe bezig’

zijn. Anderhalf jaar lang trokken

we samen met leden en vrijwilligers

alle registers open: van onze naam

tot het aanbod van activiteiten, alles

was bespreekbaar. We kunnen niet

wachten om begin 2020 de nieuwe

naammetjoutedelen.

KVLV is klaar

voor de toekomst!

Wat in 1911 begon als een netwerk

voor Vlaamse boerinnen, groeide

meer dan 100 jaar later uit tot een

sterke groep van meer dan 10 orga-

nisaties, met een brede waaier aan

diensten én de grootste vrouwen-

vereniging van Vlaanderen. Bijna

11.000 vrijwilligers en 9.000 mede-

werkers zetten zich elke dag in om

samen meerwaarde te geven aan het

leven van onze 200.000 leden en

klanten.

Onze ambitie

We willen een bruisende organisa-

tie zijn van mensen én voor men-

sen doorheen heel hun leven. Met

een ongezien aanbod aan activitei-

ten en diensten. Van kinderopvang

en poetshulp tot vrijetijdsbesteding

en thuiszorg. Voor minder zorgen

en meer plezier. We willen ook we-

gen op het maatschappelijk debat.

Met luide stem als iedereen stil is.

Om dat te verwezenlijken, bunde-

len we onze krachten en talenten,

over de organisatiegrenzen heen.

Om nog meer het verschil te maken.

Save the date - 24 januari 2020

Op 24 januari is het zover. Dan

spreken we onze nieuwe naam voor

het eerst uit tijdens een lancering-

show in de Brabanthal te Leuven.

SamenAftellen.be

Op onze aftelwebsite verzamelen

we vanaf 1 november veel gestelde

vragen en lichten we al een tipje van

de sluier over de nakende verande-

ring. Twaalf weken lang voegen we

elke dag nieuwe informatie en leu-

ke weetjes toe. Neem regelmatig een

kijkjeopSamenAftellen.be

Onze bestuursleden zullen er bij

zijn in Leuven op 24 januari 2020!

KVLV Groot Damme
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Nadat Mia en Philip op zaterdag 7

december door een zware woning-

brand al hun bezittingen kwijt-

raakten kwam er in Sijsele een ware

solidariteitsgolfopgang

Bij verschillende handelaars wer-

den collectebussen geplaatst, er

werd een initiatief genomen door

de buren om een aperitiefconcert

te organiseren, een pannenkoeken-

bak werd spontaan opgestart, ver-

koop van geurkaarsen en zoveel

meer…

Veel mensen boden spontaan kledij

en huisraad aan, heel veel initiatie-

ven om Philip en Mia te helpen wer-

denopgestart.

Het doet deugd om zoveel warme

solidariteit te zien, dit verzacht al-

licht een deel van het leed voor de

getroffenen, hoewel we ons moei-

lijk kunnen inbeelden hoe zwaar

dezebeproevingis.

Plotseling ben je echt alles kwijt,

ook heel veel mooie herinneringen.

Vanuit de geloofsgemeenschap van

onze federatie willen ook wij solida-

riteit betuigen, daarom houden we

een collecte tijdens de weekendvie-

ringen van 28 en 29 december, ui-

teraard gaat uw bijdrage integraal

naardegetroffenfamilie.

Er werd ook een rekening geopend

‘SteunvoorMiaenPhilip’

BE64739019046252

Mensen in nood

Oproep door de aangestelde verant-

woordelijken van de parochies tot

kandidaten voor het lidmaatschap

van de kerkraden inzake de ver-

nieuwing mandaten van de grote

helft. In april 2020 dient de grote

helft van de kerkraad (3 leden) ver-

nieuwd te worden. De nieuw verko-

zen leden krijgen een mandaat van

6 jaar tot april 2026. In april 2023

wordt dan weer de kleine helft ver-

nieuwd tot april 2029. De huidige

leden die behoren tot de grote helft

zijn uittredend en indien zij op-

nieuw lid wensen te worden, die-

nen zij zich formeel kandidaat te

stellen.

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 per kerkraad

van de kerkfabrieken in de gemeen-

te Damme 3 vacatures zijn, dus in

totaal24vacatures.

Kerkfabrieken

indegemeenteDamme:

O.L.-VrouwHemelvaart

teDamme,

O.L.-VrouwGeboorte

teVivenkapelle,

Sint-Jacob-de-Meerdere te Hoeke,

H.Drievuldigheid

en Sint-Christianus te Lapscheure,

Sint-DionysiusteMoerkerke,

Sint-RitateDenHoorn,

Sint-QuintinusteOostkerke,

Sint-MartinusteSijsele.

Enkel de personen die beantwoor-

den aan de hierna volgende voor-

waarden, komen in aanmerking om

lidtezijnvandekerkraad:

1°rooms-katholiekzijn;

2° de volle leeftijd van 18 jaar heb-

ben bereikt op het ogenblik van de

verkiezing;

3° in de bevolkingsregisters in-

geschreven zijn van de gemeente

Damme.

Uitsluitend schriftelijke kandida-

turen komen in aanmerking. Zij

moeten vóór 29 januari 2020 inge-

diendzijnbij

pastoor Pradip Smagge, Vis-

sersstraat 56, B-8340 Moerkerke,

door de bisschop aangestelde ver-

antwoordelijke voor de kerkfabrie-

kenvan

O.L.-VrouwHemelvaart

teDamme,

H.Drievuldigheid

en Sint-Christianus te Lapscheure,

Sint-DionysiusteMoerkerke,

Sint-RitateDenHoorn,

Sint-MartinusteSijsele.

Of bij Jan Michiels, De Streep 8,

B-8340 Sijsele, door de bisschop

aangestelde verantwoordelijke voor

dekerkfabriekenvan

O.L.-VrouwGeboorte

teVivenkapelle,

Sint-Jacob-de-Meerdere te Hoeke,

Sint-QuintinusteOostkerke.

De poststempel, de datum van ont-

vangen e-mailbericht of 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 ervanmet

adresgegevens), dit met het oog op

de controle van de voorwaarden 2°

en3°.

Na 1 februari 2020 zullen de naam,

voornaam en volledig adres van de

kandidaten bekendgemaakt worden

door uithanging in de parochieker-

kenvandegemeenteDamme.

Opgemaakt op 10 december 2019 te

Moerkerke,

PastoorPradipSmagge

enJanMichiels,

door de bisschop aangestelde ver-

antwoordelijken van de parochies

indegemeenteDamme.

Vacatures kerkraden
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Opbouw kerststallen

Sfeerbeelden Soep op de stoep
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Veel nieuwe gezichten

Hoe kijk ik terug op mijn eerste

jaar als parochieassistente in de fe-

deratie Damme? Ongeveer één jaar

geleden begon ik vol goede moed,

uitkijkend, maar toch wel met een

klein hartje aan de nieuwe taak die

mijwerdtoevertrouwd.

De eerste maanden heb ik mij voor-

al gericht op het leren kennen van

de interne structuur en de bestaan-

de werkgroepen. Hierbij kwam ik in

contact met veel nieuwe gezichten.

Ik voelde elke keer het warme wel-

komgevoelendatdeeddeugd.

Aanstellingsviering

In de aanstellingsviering werd

dit warme gevoel zeker bevestigd.

Dankbaar denk in nog af en toe

terug aan dat bijzondere moment,

met een speciaal plekje in mijn hart

voor de koren die deze viering op-

luisterden. Ook mijn kinderen be-

leefdenditheel intensmee.

Eerste communie

Al vlug werd het mij duidelijk

dat de nieuwe aanpak bij de eer-

ste communie heel belangrijk was.

Het verzorgen en voorbereiden van

de communietocht en instapvierin-

gen vroeg om de nodige creativiteit.

Maarhetopweggaanmetmetzesja-

rigen en de ouders naar een geslaag-

de eerste communie, was een dank-

bare taak en ik kon rekenen op een

enthousiastewerkgroep.

Ook de werkgroepen bij het vorm-

sel wordt gedragen door enthousi-

aste vrijwilligers die het mogelijk

maken om jongeren te begeleiden

naar een mooi moment en ik ben

blijdat ikditmagmeemaken.

Nieuw werkjaar

Al bij de opmaak van de planning

van het nieuwe werkjaar werd mij

duidelijk dat het heel druk zal wor-

den. Federatie wordt pastorale een-

heid endat vraagt omdenodige vor-

ming. Samen met de andere teamle-

den trokken we zes maandagavon-

den naar Groenhove in Torhout.

Persoonlijk was er voor mij ook

een aantal avonden pastorale vor-

ming en bijhorende schriftelijke ta-

kendaarbij.

Als opleiding volg ik ook voor 4

jaar lang elke zaterdagochtend the-

ologische academie met bijhoren-

de examenperiode. Pastoraaltheolo-

gie, kerkelijk recht, sacramenten-

leer het boeit mij enorm maar het

verwerken van de leerstof vraagt om

veelherhaling.

Doopcatechese

Sinds kort is er ook een nieuwe

werkgroep doopcatechese aan het

werk. Vier keer per jaar is er een

avond voor de ouders, peters en me-

ters die ervoor kiezen hun kind-

je te laten dopen in deze federatie.

Op deze avond komen ze samen en

staan we even stil bij de mooie ri-

tuelen die worden gebruikt bij dit

sacrament, ook praktische vragen

rond doopboekje en keuze van de

liederenkrijgtdanaandacht.

Op 15 januari zal dit een eerste keer

vanstartgaan.

Flexibiliteit

Kortom, het jaar is voorbij gevlo-

gen!

Het blijft een serieuze uitdaging

om gezin en werk in balans te hou-

den en soms even afstand nemen is

zekernodig.

Samen met priester Pradip die mij

hierin begeleidt en helpt ben ik blij

om te kunnen groeien in wat mij

toevertrouwdwerd.

(HildePauwaert,

parochieassistente)

Terugblik op een vol jaar

Drie koningen, drie koningen, geef

mij ’ne nieuwen hoed. M'nen ouwe

is versleten. Ons moeder mag 't nie

weten, ons vader heeft 'et geld op de

roostergeteld...

Op 6 januari vieren we Drieko-

ningen. Hier en daar in Vlaande-

ren zullen kinderen, verkleed met

mantels en kronen en voorzien van

een ster, van deur tot deur trekken

om al zingend snoepgoed te verza-

melen. En in menige parochiezaal

zal het toneelstuk En waar de sterre

bleef stille staan van Felix Timmer-

mans worden opgevoerd. Ook in

andere landen wordt het driekonin-

genfeest gevierd. In Spanje bijvoor-

beeld gaat de driekoningenoptocht

uit en krijgen de kinderen geschen-

ken; het feest is daar een beetje ver-

gelijkbaar met ons Sinterklaasfeest.

In Italië kennen we dan weer iets

anders: op 6 januari brengt Befana,

een heks-achtige figuur, cadeautjes

en snoepgoed voor de brave kinde-

ren. Stoute kinderen ontvangen al-

leenbrokjessteenkool.

Vanwaar komen eigenlijk die drie

koningen? Want – bijbelvast als we

zijn – lezen we nergens iets over

een trio koningen dat een bezoek-

je zou gebracht hebben aan de stal

in Betlehem. De evangelist Matteüs

spreekt alleen over ‘wijzen uit het oos-

ten’ (Mt 2, 1-12). Op zoek naar de ‘ko-

ning der Joden’ zouden zij een ster ge-

volgd hebben en kwamen zo terecht

in Betlehem, waar ze het pasgebo-

ren Jezuskind geschenken aanbo-

den. Tot zover het evangelie van

Matteüs, de enige die dit verhaal

vermeldt. Geen sprake over konin-

gen, geen woord over hun aantal en

nog minder worden hun traditio-

nele namen genoemd: Caspar, Mel-

chior en Balthasar. Waar komen die

dan vandaan? Eerst en vooral de da-

tum 6 januari. De Epifanie of het

feest der drie koningen is in oor-

sprong een viering uit de Oosters-

Orthodoxe kerk. Epifanie betekent

de Openbaring, de publieke verschij-

ning van Jezus aan de wereld, hier

verpersoonlijkt door de ‘wijzen uit

het oosten’. Dit werd gevierd op 6

januari, overigens de datum waar-

op in sommige Orthodoxe kerken

Kerstmis wordt gevierd. De Westers-

Roomse kerk heeft deze datum ge-

woon overgenomen. Dat de ‘wij-

zen’ uit het verhaal van Matteüs in

de loop der eeuwen “koningen” ge-

noemd werden kan verklaard wor-

den door interpretaties van oude

Bijbelteksten, o.m. uit het Boek der

Psalmen, waarin gewag wordt ge-

maakt van de koningen van Thar-

sis, Arabië en Saba die offers zullen

aandragen voor de Messias (Ps 72,

10). Omdat hier drie koninkrijken

worden vermeld en de wijzen uit-

drukkelijk drie geschenken (goud,

wierook en mirre) aanbieden, heb-

ben we het traditioneel over de drie

koningen. Nochtans wordt in de

Orthodoxe kerk hun aantal soms

op twaalf geschat. In de beelden-

de kunsten zijn de drie koningen

een populair thema. Zeworden vaak

voorgesteld met drie verschillende

leeftijden, een jonge man, een man

van middelbare leeftijd en een oude

grijsaard. Op die wijze omvatten ze

àlle leeftijden van de mens en dus

benadrukt dit de universaliteit van

Jezus Christus, die voor àlle men-

sen ter wereld is gekomen. Om de-

zelfde reden zien we ook drie ras-

sen uitgebeeld, een blanke, een oos-

ters getinte en een zwarte koning,

die daarmee de hele mensheid verte-

genwoordigen. Dat het alleen maar

mannen zijn, zullen we maar wij-

tenaandetijdsgeestvantoen...

Driekoningen
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Kerkelijke uitvaarten

Marcella Standaert, 91j, (°29 juni

1928 +2 december 2019), weduwe

van Gerard Strubbe uit het WZC De

Stek in Sijsele, voorheen Krinkel-

dijk in Oostkerke. Uitvaart op zater-

dag 7 december om 10.30 uur in de

kerk van Oostkerke.

Georgette Dhondt, 94j, (°7 augus-

tus 1925 +9 december 2019), wedu-

we van Jean Van Canneyt uit het

WZC Herdershove te Brugge, voor-

heen Dudzeelse Steenweg in Brug-

ge. Uitvaart op zaterdag 14 december

om 10.30 uur in de kerk van Viven-

kapelle.

André Vanderostyne, 90j, (°5 april

1929 +16 december 2019), weduw-

naar van Martha Vroman, echtge-

noot van Jeannette Ballegeer uit het

WZC De Stek in Sijsele, voorheen

Koolkerksesteenweg in Oostkerke.

Uitvaart op maandag 23 december

om 10.30 uur in de kerk van Oost-

kerke.

Kerkelijke uitvaarten

Zaterdag 28 december

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, gedachtenismis voor

de overledenen sinds 1 oktober;

Cecile De Ryckere

18:00 Samenzang Jeugd en Plus

Zangzolder (einde 19.30 uur)

Zondag 29 december

Feest heilige Familie,

Jezus, Maria en Jozef

Collecte woningbrand Mia en Philip

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis, gedachtenismis voor

de overledenen sinds 1

oktober; Marcella Stroef, Liliane

Wittebolle, Roland De Sutter,

Monique Schroyen, Luc

Vanhaverbeke, Esther Vanlanduyt

19:00 Sijsele Sint-Martinus:

Kerstconcert Christoff (uitverkocht)

Dinsdag 31 december

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis

Woensdag 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 2 januari

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Zaterdag 4 januari

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Themaviering 'Nieuwjaar',

gezongen mis voor Henri Verniest,

Gabrielle Claeys en overleden familie

18:00 Sijsele Sint-Martinus:

Ontmoetingsmomentje na de

viering

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 5 januari

Collecte jonge Afrikaanse Kerken

Openbaring van de Heer

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Themaviering 'Nieuwjaar',

gezongen mis

10:30 Sijsele Sint-Martinus:

Ontmoetingsmomentje na de

viering

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Themaviering 'Nieuwjaar',

gezongen mis

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius,

Sijsele Sint-Martinus:

Ontmoetingsmomentje na de

viering

WEEKAGENDA

Workshop, ik wil mijn dak of zol-

dervloer zelf isoleren.

Je wilt je dak of zoldervloer zelf iso-

leren en weet je niet goed hoe er-

aan te beginnen? Wij van de Woon-

winkel hebben een antwoord! Tij-

dens een workshop isoleren we een

(c) de woonwinkel

klein oppervlak en tonen we hoe

je te werk moet gaan om de klus

op een goede manier af te werken.

Je kan natuurlijk ook vragen stel-

len. Isoleren is niet meer hetzelfde

als pakweg 10 jaar geleden. Er be-

staan meer materialen en we krij-

gen een beter resultaat door pro-

fessioneler te werken. De workshop

vindt plaats op zaterdag 18 januari

2020 van 9.30 uur tot 12.00 uur in

school “De Ooievaar”, Slekstraat 1,

in het centrum van Damme. Je kunt

gratis deelnemen, maar je moet wel

inschrijven op info@dewoonwin-

kel.be of 050 25 01 38. Deze prak-

tische workshop krijgt ondersteu-

ning van de stad Damme, de provin-

cie West-Vlaanderen en BAS bou-

wen.

STAD DAMME

Workshop

Een dame blanche voor Kerst bij

Kvlv Damme en Sint-Rita. Een

mooie opkomst, een mooi versier-

de zaal, een hartelijke welkom, een

interessante voorstelling, dit was

het kerstfeest van Kvlv Damme en

Sint-Rita op 12 december. We leer-

den Nele De Graeve kennen als een

vlotte, warme vrouw die duidelijk

de kennis heeft van het gesproken

woord. Als woordkunstenares zet

ze gewoon de vrouw in Vlaande-

ren naast de zwarte vrouw in Afri-

ka – “Dame Blanche”! Het was een

voorstelling vol humor en met het

warme hartelijke gevoel dat Nele op

haar inleefreis naar Afrika ervaren

heeft. We genoten met z’n allen van

deze namiddag: een heerlijk aperi-

tiefje, een warme voorstelling over

Wereldsolidariteit, een smakelijke,

gulle koffie tafel en… een geurige

surprise. Dank je wel aan de bestu-

ren van Kvlv voor hun inzet: dit is

Kerst op z’n best!

We wensen al onze leden en al wie

je dierbaar zijn, mooie en gezelli-

ge kerstdagen en een goeie start in

het magische jaar 2020! We kun-

nen straks even mijmeren over wat

voorbij is en durven positief te kij-

ken naar wat komen gaat.

KVLV Damme en Sint-Rita

We starten ons nieuwe werkjaar

met brei – en naailessen. We breien

een stuk naar keuze. Vooraf wel af-

spreken met Monique Dhondt over

het gekozen stuk dat je wil breien.

De breilessen gaan door op dinsdag-

namiddag 7 – 21 januari en 4 – 18 fe-

bruari 2020 om 13.30 uur in de Bar-

rage.

Inschrijven tegen woensdag 1 janu-

ari 2020 bij Monique Dhondt 050

50 03 01.

Naailessen: Naaien van een eenvou-

dige broek. Deze lessen gaan door

de donderdagavond om 19 uur in de

Barrage op 16 – 30 januari en 30 fe-

bruari 2020.

Bij inschrijving zal je vernemen

voor de hoeveelheid stof + beno-

digdheden.

Inschrijven tegen donderdag 9 ja-

nuari bij Monique Dhondt 050 50

03 01.

KVLV Moerkerke
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Gedoopt aan de bron van leven

Sijsele 1 december: Rocco D'hont, zoon van Shari Verbouw en Timothy D'hont uit Knokke-Heist Moerkerke 21 december: Victoria Van Haeverbeke, dochter van Delphine Maréchal en Pieter-Jan Van Haeverbeke

uit Brugge

Kerststallen in de kerk van Moerkerke en Sijsele
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2019 in vogelvlucht
Enkele foto's, zonder volgorde, zonder uitleg... 2019 werd een boeiend jaar voor onze federatie onderweg naar een pastorale eenheid.

We namen afscheid, we verwelkomden, we bespraken, we organiseerden, we evalueerden, we brachten mensen samen, we herderden...

Enkele cijfers 2019

76 dopen: 46 in Moerkerke, 30 in Sijsele (36 kinderen van buiten onze federatie)

63 eerste communicanten, 71 vormelingen,

31 huwelijken (25 koppels wonen buiten onze federatie)

52 uitvaarten

We zien uit naar een beloftevol 2020 met als belangrijkste datum voor onze federatie

de aanstellingsviering tot pastorale eenheid Groene Weiden op zondag 18 oktober.

Een datum om nu al te noteren in je agenda...
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