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Wanneer twee mensen verbonden

zijn in een (hechte) vriendschap,

dan kunnen we hier Gods liefde in

proeven.

Een goede vriendschap voedt niet

alleen je eigen ziel en die van

je vriend(in), maar door mooie

vriendschappen op te bouwen eren

we ook God. Hij wordt er blij van

wanneer wij anderen lief hebben.

God wil graag betrokken worden in

onze levens en dus ook in onze

vriendschappen. Toch is dat soms

lastig. Het is vaak zoveel makkelij-

ker om gewoon samen dingen te

doen of om goede gesprekken te

hebben met elkaar. Moet God daar

dan ook bij? Hoe zou je dat kunnen

doendan?

1. Samen bidden

Het is in veel vriendschappen vaak

toch wel spannend om (voor het

eerst) samen te gaan bidden. Maar

CorrietenBoomzeizomooi:

‘Het belangrijkste dat iemand voor

een ander kan doen, is voor hem

bidden. Gebed behaalt de

overwinning. Iedere andere dienst

die

wij doen, bestaat eenvoudig uit het

oogsten van de resultaten van

gebed.’

En dan kun je natuurlijk vóór een

ander bidden, maar je zou ook mét

je vriend(in) kunnen bidden.Het

voelt voor veel mensen als heel

kwetsbaarder om samen hardop te

bidden, terwijl het eigenlijk zo he-

lendis.

Gebed is heel krachtig – het zorgt

ervoor dat we worden ‘aangeslo-

ten’ op Gods voorzienigheid en al-

macht.

Jezus zegt: waar twee of drie men-

sen in mijn naam samen zijn, daar

ben ik in hun midden’ (Matte-

üs 18:20). Je kunt samen met je

vriend(in) een krachtig instrument

worden in de handen van God,

wanneer je samen voor zijn aange-

zicht komt en luistert naar wat Hij

julliewilzeggen.

2. Samen Gods wil zoeken

Er zijn voor iedereen bepaalde mo-

menten in het leven, dat we een bo-

terbriefje uit de hemel zouden wil-

lenontvangen.

Een antwoord op vragen als: ‘God,

wat wilt u dat ik doe? Welke rich-

ting moet ik kiezen…?’ God wil dat

we Hem zoeken en Hij belooft dat

Hij zich dan ook laat vinden (Jere-

mia 29:13). Ja, God zal antwoord ge-

ven. Hij spreekt tot ons door zijn

woord, in ons eigen hart, maar ook

door dewoorden vanmede broeders

enzusters.

Wanneer we samen bidden, kan

God ons helende woorden in de

mond leggen voor de ander of een

beeld geven waar je je vriend(in)

mee kan bemoedigen. Maar het

kan ook praktisch zijn: wanneer je

vriend(in) je nood of behoefte kent,

weet hij misschien ook wel een op-

lossing! Samen Gods wil zoeken be-

tekent ook dat we elkaar bemoedi-

gen en inspireren om vol te houden

en door te zetten op de momenten

dat het moeilijk is om Gods wil te

(blijven)volgen.

3. Samen vrucht dragen

Wanneer je samen op zoek gaat naar

Gods wil, zul je ook ontdekken dat

je elkaar gaat aansporen om meer en

meer in Jezus’ voetsporen te gaan

wandelen. Simpelweg, omdat we de

heilige Geest uitnodigen om ons

te veranderen naar het evenbeeld

van Jezus en omdat de heilige Geest

mensen gebruikt om ons te scher-

pen(Spreuken27:17).

Wanneer we ons (samen met ande-

ren) laten leiden door Gods Gees-

t, dan zullen we meer vrucht gaan

dragen. Alleen kunnen we mooie

dingen doen en bereiken, maar sá-

menwordt ietsnogcompleter.

(CarianneRos)

Vriendschap
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Toneel Moerkerke

Tickets: online (www.tkmoerkerke.be)

of telefonisch op het nummer 0470 36 92 21

dinsdagen 14/01 - 11/02 - 03/03

van 19 uur tot 21 uur

zaterdag 25/01 van 10 uur tot 15 uur.

Te betalen op rekeningnr BE90 7512 0060 4932

Zaterdag 11 januari

09:00 Vormselweekend groep Sijsele

in De Karmel Chirohuis Brugge

(einde op zondag 12 januari om 16

uur)

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

Zondag 12 januari

Doop van de Heer

08:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Vormselcatechese groep Moerkerke

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Aanvraagviering

vormelselkandidaten, gezongen

mis voor Mieke Wanneyn,

echtgenote van Geert Van de

Sompele, zoontje Tom en overleden

familie, alsook voor Marcel Watelle

en Maria Storme, alsook voor

Herman Van de Sompele, zoon Marc

en overleden familie

Dinsdag 14 januari

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis, fundatiemis overleden ouders

(L.T.-C.Bl.)

19:00 Decanale

nieuwjaarsbijeenkomst

Woensdag 15 januari

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

20:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doopcatechese

Donderdag 16 januari

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis, fundatiemis oveleden familie

(A.M.)

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Zaterdag 18 januari

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 19 januari

Tweede zondag door het jaar A

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Irena Van

Damme en overleden familie, alsook

voor overleden familie (G.M.), alsook

voor een bijzondere intentie (D.L.)

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Cyriel Quintens, zoon van

Joke Dewaele en Olivier Quintens uit

Moerkerke

14:00 Sijsele Sint-Martinus: Eerste

communietocht groep Sijsele

(doorlopend, einde om 17 uur)

WEEKAGENDA

Voor wie in de kerstvakantie de

kleerkasten gaat effen leggen, of een

onverklaarbare aandrang krijgt om

een grote winter schoonmaak in de

kasten te houden goed nieuws!

Voor alle spullen die je eigenlijk wil

wegdoen maar nog een tweede leven

verdienen is er op zaterdag 1 febru-

ari opnieuw het "geefplein". Je kan

je nog bruikbare spullen brengen

naar parochiezaal De Kring, Vre-

desplein te Sijsele en dat op woens-

dag 8 en 22 januari van 14 uur tot 17

uur, of op zaterdag 11 en 25 januari

van 9 uur tot 12 uur.

Het nieuwe aanbod

van Kvlv Damme

Ons nieuw jaarprogramma is on-

dertussen verdeeld bij de leden en

zoals jullie kunnen gezien is dit

opnieuw een ruim aanbod voor elk

wat wils!

Voor onze 1e bijeenkomst nodigen

we al wie interesse heeft alvast graag

uit op:

Woensdag 29 januari om 14 uur in

’t Schuurtje

voordracht dr mevr. Rita Meyers

“De kracht van imperfectie”

Wat willen we het toch ALLEMAAL

goed doen: het gezin, de kinderen,

in onze verenigingen, in het spor-

ten… Leven doe je vanuit het gevoel

dat je de moeite waard bent!

En dit is waar we bij het begin van

het nieuwe jaar even willen bij stil-

staan.

Bij een lekkere pannenkoek en een

tas koffie maken we het gezellig zo-

dat we mekaar hierin kunnen be-

vestigen en onze verhalen met me-

kaar kunnen delen.

Kom je graag af dan weten wij dit

best vóór 23/01 bij Mieke, 050 50 06

20 of mieke.cocquyt@skynet.be

KVLV - Damme
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Beste ledenen/ofvrienden,

Wij nodigen u van harte uit op

onzenieuwjaarsbijeenkomst.

We doen dit op zondag 19 januari

inhetC.C. de Cultuurfabriek.

U bent welkom op onze Toast Li-

terair, een smaak brengend vertel-

ontbijt.

Start ontbijt tussen 9.15 uur en 9.45

uur. Het ontbijt organiseren we in

samenwerking met Wereldwin-

kelSijsele-Damme.

Vooraf inschrijven is gezien

het opzet (aankopen e.d.)

noodzakelijk!

Dit kan tot 13/01 bij alle be-

stuursleden of het secretariaat:

info@davidsfondssijsele.be (0477

55 57 28) en overschrijving van 14

euroof

19 euro (niet-leden) per persoon op

onsrekeningnummer,

BE96 7775 9632 9505, met medede-

ling: literair ontbijt + naam + aantal

personen. Kinderen tot 12 jaar beta-

len respectievelijk 8 euro en 13 euro

(niet-leden)

De inschrijving is slechts definitief

na betaling. Mogen we nadrukke-

lijkvragenom

je inschrijving ALTIJD eerst door te

geven via email of telefoon en daar-

nate

bevestigenviabetaling.

Vriendelijke groeten, het bestuur

van Davidsfonds en Wereldwinkel

3FEDERATIE DAMME

Creatieve vrouwen

aan het werk:

De tijd vóór Kerst is inderdaad

voor veel vrouwen een zeer actieve

periode: voorbereidingen ivm het

feestmaal, klaarzetten van de kerst-

stal & kerstboom maar ook denken

aan decoratie in huis. Zo werd de

oproep bij Kvlv afdelingen Dam-

me en Sint-Rita positief beantwoord

door een groep vrouwen leergie-

rige vrouwen. Voor de crea avond

werd gekozen om te een bloemen-

frame met kerstdecoratie te maken.

Onze vormingswerker Jolien zorg-

de voor alle materialen zodat we ons

hierover geen zorgen moesten ma-

ken.Een beetje onwennig gingen

we aan de slag maar het vorderde

goed en uiteindelijk kon iedereen

zijn eigen fantasie laten botvieren.

De keuze maken van het kleur van

orchideeën en weer kreeg ons werk

eenmeerwaarde.

Lichtjes, strikjes, balletjes en kerst-

groen werden aangebracht en zo

werden dit één voor één unieke pa-

reltjes die onze feesttafels sierden

(zie foto).En… het frame kan in de

lente aangepast worden met lente-

bloemetjes, in de zomer met zomer-

bloeiers uit den hof, enz... Weer een

leukeervaringrijker!

De beste wensen voor een jaar lang

2020: de zaligheid van gezondheid,

voldoende zon en minder regen.

Gloed en moed, creatieve invullin-

gen en vooral veel mooie, deugd-

doende momenten.Tot blij ontmoe-

ten in ’t nieuwe jaar! Heel hartelijk

aanalonzeleden.

KVLV Damme en Sint-Rita
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Terugblik kerstvieringen 2019 en kerstconcert Christoff
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Vier met liefde

We zijn al enkele dagen in het nieu-

we jaar 2020. Veel wensen met alle

goeds, een goede gezondheid, ge-

luk en voorspoed hebben we aan el-

kaar toegewenst.

Maar bijna 50 keer werden in ons

decanaat Brugge telkens twee jon-

ge mensen een schitterend huwe-

lijksjaar toegewenst. Zij trouwen in

2020. Een speciaal jaar met magi-

sche cijfercombinaties. Of het nu

op 02/02/2020 of 20/02/2020 of

10/10/2020 is zal er voor hen mis-

schien weinig toe doen: ze hebben

in elkaar de liefde van hun leven ge-

vonden. Ze leven nu al naar deze

bijzondere dag toe. Ze beloven el-

kaar trouw in goede en kwade da-

gen, in armoede en rijkdom, in

ziekte en gezondheid. Elk koppel is

uniek en zal dat op zijn eigen crea-

tieve en gelovige wijze verwoorden

en beloven. Ze gaan voor elkaar!

Liefde is niet samen naar elkaar

kijken maar samen in dezelfde

richting kijken. (Antoine de Saint

Exupéry)

Vanuit onze geloofsgemeenschap-

pen vinden we het belangrijk dat

deze dag onvergetelijk wordt, fees-

telijk en zinvol. Daarom nodigen

we deze jonge mensen graag uit op

een ontmoetingsavond. We bieden

een gevarieerd en interactief pro-

gramma aan. We staan stil bij de be-

tekenis van ‘trouwen voor de kerk’.

Verder hebben we het over trouwen

en de huwelijksviering: wat doet dit

met een mens? Hoe pak je dat aan?

Het wordt een avond met inspira-

tie en goede ideeën.Er is ook tijd

om als koppel van gedachten te wis-

selen of met andere mensen in ge-

sprek te gaan.

Deze avond vindt plaats op vrijdag

7 februari van 19.30u. tot 22.00u.We

komen samen in Huize Wellecome,

Koude Keukenstraat 8, 8200 Sint-

Andries. De koppels kregen al digi-

taal een uitnodiging met een link

om in te schrijven. Maar moch-

ten er nog mensen zijn die dit jaar

eraan denken om te huwen in de

kerk. Zij zijn zeker welkom. Infor-

matie en inschrijven kan via mail:

huwelijkspastoraalbrugge@gmail.-

com. Om praktische redenen vra-

gen we om in te schrijven tegen 29

januari.

Dit is een initiatief van alle pastora-

le eenheden en federatie van het de-

canaat Brugge.

Trouwen in 2020

Groepsfoto vormelingen Moerkerke

37 vormelingen op zoek met en naar Gods Persoonlijk Spoor

FEDERATIE DAMME
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Tweedehandsbeurs kinderartike-

len op zondag 16 februari van 8u30

tot 12u in de Cultuurfabriek. Ben

je als (toekomstige) ouder, grootou-

der op zoek naar leuke betaalbare

baby- of kinderkledij, speelgoed of

andere toffe spulletjes? Kom dan ze-

ker 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.

Wil je zelf je babyspullen verko-

pen? Schrijf je dan telefonisch in bij

Francine Bruynseraede 050 35 16 84

of 0485 15 38 25 vanaf 27 januari.

Leden betalen 10 euro, niet-leden 15

euro.

Gezinsbond - Sijsele

Jij kan zomaar het leven van ie-

mand redden!

Ben je ouder dan 18 jaar, dan ben je

van harte welkom.

De Naturen Blomme

Onze Feestelijke Jaarvergadering

gaat door op zaterdag 8 februari

2020 van 18.30u tot 22.30u in Zaal

Rostune, Stationstraat 13 te 8340 Sij-

sele.

We verwelkomen u met een gratis

drank en hapjes.

Enkel toegang via inschrijving met

een mail of via het contactformulier

op onze website.

contact: Manuel de Witte 0486 87

69 51 - Daniel De Greef 0486 44 22

04

mail: de.naturen.blomme@gmail.-

com

Geefplein

Voor alle spullen die je eigenlijk wil

wegdoen maar nog een tweede leven

verdienen is er op zaterdag 1 febru-

ari opnieuw het "geefplein" .

Je kan je nog bruikbare spullen nog

steeds brengen naar De kring, Vre-

desplein te Sijsele en dat op woens-

dag 22 januari van 14u tot 17u of op

zaterdag 25 januari van 9u tot 12 u.

Sijsele

Zaterdag 18 januari

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 19 januari

Tweede zondag door het jaar A

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Irena Van

Damme en overleden familie, alsook

voor overleden familie (G.M.), alsook

voor een bijzondere intentie (D.L.)

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Cyriel Quintens, zoon van

Joke Dewaele en Olivier Quintens uit

Moerkerke

14:00 Sijsele Sint-Martinus: Eerste

communietocht groep Sijsele

(doorlopend, einde om 17 uur)

Dinsdag 21 januari

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis

Woensdag 22 januari

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

20:00 Vergadering parochieraad

Sijsele in De Kring

Donderdag 23 januari

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

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

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Vrijdag 24 januari

15:15 Gezongen mis in WZC De Stek

Zaterdag 25 januari

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, voor de weldoeners

van de parochie

18:00 Samenzang Jeugd en Plus

Zangzolder (einde 19.30 uur)

Zondag 26 januari

Derde zondag door het jaar A

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis

14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Eerste communietocht groep

Moerkerke (doorlopend, einde om 17

uur)

WEEKAGENDA

Femma Sijsele is terug van start ge-

gaan met onze vergadering op drie

koningen, waar onze twee konin-

ginnen de boon in de taart gevon-

den hebben.

De maandelijks hobbynamiddag op

de eerste dinsdagnamiddag van de

maand is reeds terug gestart en de

country dansers zetten terug hun

beste beentje iedere dinsdagavond.

Onze volgende activiteit is op

maandag 3 februari en 17 februari

om 13.30 uur in de Cultuurfabriek,

creatief met keramiek: we maken 3

bloemen in keramiek.

Voor inlichtingen en in te schrij-

ven tot 30 januari bij Magda 050 36

32 55

Femma - Sijsele

enthousiaste zangers/ zange-

ressen gezocht voor Gospel-

concert

Op 30 mei geeft het MéGà jeugd-

koor (afdeling jeugd en plus samen)

een gospelconcert in de cultuurfa-

briek in Sijsele.

Hiervoor staan we natuurlijk best

met een grote groep op het podium.

Daarom doen we een speciale op-

roep 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 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 verwelkomen je graag!

info@megajeugdkoor.be

0474 74 54 29

Mega-jeugdkoor
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Aanvraagviering vormelingen groep Moerkerke

Weekend vormelingen groep Sijsele

42 (van de 45) vormelingen gingen op weekend in het Chirohuis De Karmel in Brugge.

Er was tijd voor spel en plezier, maar ook voor zang en bezinning, een biechtmoment bij het labyrint.

Gods Persoonlijk Spoor voert naar de bron van liefde, je komt steeds terecht...
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Sfeerbeelden vormselweekend en liedtekst thema vormselcatechese groep Sijsele
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Voor veel mensen is Maria Licht-

mis een dag waarop pannenkoeken

worden gegeten. Maar het is ook

een christelijk feest waarop kaarsen

worden gewijd, processies uitgaan

en pasgeborenen worden gezegend

indekerk.

Sinds 1969 heet het feest in het Ro-

meinse missaal officieel ‘het feest

van de opdracht van de Heer’ omdat

die dag meer in het teken van Chris-

tusdanvanMariastaat.

Zuiveringsritueel van Maria

Maria Lichtmis herdenkt het zuive-

ringsritueel van Maria na haar be-

valling. In het oude Israël werden

vrouwen als onrein beschouwd tot

veertig dagen na de bevalling van

een jongen en tachtig dagen na de

bevalling van een meisje. Tijdens

die periode mochten vrouwen de

tempel niet betreden. Op de veer-

tigste dag moesten de rijken een

lam offeren zodat ze wettelijk ge-

reinigd zouden zijn. Maria offer-

de twee duiven, het offer van de ar-

men, omdat ze zich geen lam kon

veroorloven.

Tot de jaren 1960was het ook bij ons

gangbaar dat de moeder binnen de

negen dagen een kerkgang deed om

gezuiverd te worden van haar on-

reine toestand. De vrouwen wacht-

ten achteraan in de kerk tot de pries-

ter hen kwam halen. Met een kaars

in de hand volgden ze de priester

naar het Maria-altaar, waar ze uit

dank voor een gezonde baby vaak

eendonatie deden voor de kerk. Ook

smeekten ze Maria’s genade over

hunkindaf.

Vandaag leeft die laatste traditie nog

door in de vele kinderzegeningen

die op die dag worden georgani-

seerd. In veel parochies wordt die

dag ook een receptie georganiseerd

waarna ouders de doopplaatjes van

hun kinderen die in het afgelopen

jaar zijn gedoopt, mee naar huis

mogennemen.

Licht van de nieuwe wereld

Maria Lichtmis is ook het feest van

de ‘opdracht van de Heer’. Geheel

volgens de toen geldende Wet van

Mozes trokken Jozef en Maria veer-

tig dagen na de geboorte van hun

kind naar de tempel om hun eerst-

geboren zoon op te dragen aan God.

Voor eerstgeboren meisjes gebeur-

de dit tachtig dagen na de geboorte.

Om hun kind terug te ‘kopen’ of-

ferden de ouders doorgaans een

lam. In de tempel werden Jozef en

Maria benaderd door de oude man

Simeon, die in Jezus de Messi-

as herkende en hem beschreef als

‘lichtvandenieuwewereld’.

Dit is een verklaring waarom die

dag gesproken wordt over een

‘lichtmis’. De uitspraak van Sime-

on wordt herdacht door kaarsen te

wijden en lichtprocessies in de kerk

tehouden.

Oorsprong

Er is weinig zekerheid over de oor-

sprong van dit feest, al melden ver-

schillende bronnen dat het feest in

Jeruzalem al in de vijfde eeuw voor-

kwam. Van daaruit zou het feest

aangenomen zijn door de volledige

Griekse Kerk. In de Rooms-Katho-

lieke Kerk werd het feest ingesteld

in het jaar 494, door de toenmalige

pausGelasius.

Het feest werd toen vooral gevierd

met processies waarin brandende

kaarsen werden rondgedragen. De

gewoonte om ook de kaarsen te wij-

den in de kerk zou pas uit de elf-

de eeuw dateren. In tegenstelling tot

in landen als Frankrijk, Tenerife of

Peru wordt Maria Lichtmis bij ons

niet meer uitbundig gevierd. Voor

velen is de betekenis van het feest

danookongekend.

Pannenkoeken

Een traditie die door veel mensen

wel in ere wordt gehouden, is het

eten van pannenkoeken op die dag.

Vroeger kon de plattelandsbevol-

king maar op twee dagen van job

veranderen, namelijk op 11 novem-

ber (Sint-Maarten) en 2 februari

(MariaLichtmis).

Dat was een feestelijke gebeurte-

nis die gevierd werd met haardkoe-

ken. Later zouden dat dan pannen-

koeken geworden zijn. Vandaar het

spreekwoord:

Er is geen vrouwke zo arm, of ze

maakt op lichtmis haar panneke

warm.

Wie op 2 februari ’s avonds pan-

nenkoeken eet, zou volgens het

volksgeloof het hele jaar door rijk

engelukkigzijn.

Weerspreuken

Doordat Maria Lichtmis in een pe-

riode valt waarin de dagen langer

beginnen te worden, zijn er heel

wat weerspreuken verbonden aan

diedag,zoalsbijvoorbeeld:

Lichtmis donker maakt de boer tot jonker.

Lichtmis helder en klaar, maakt de boer

tot bedelaar.

Geeft Lichtmis klaverblad, met Pasen

sneeuw op het pad.

Als Lichtmis komt met blommen, zal Pa-

sen met sneeuw en ijs kommen.

Patroonsfeest

van de KU Leuven

Voor de Katholieke Universiteit

Leuven heeft Maria Lichtmis een

speciale betekenis. Omdat Maria

haar beschermheilige is, viert de

universiteit op 2 februari haar pa-

troonsfeest.

Op deze dag, die ‘Sedes sapientiae’

(stoel der wijsheid) wordt genoem-

d, trekt een professorenstoet door

de stad. Ze houden halt in de Sint-

Pieterskerk en begeven zich vervol-

gens naar de aulamaxima of deUni-

versiteitshal waar de eredoctoraten

wordenuitgereikt.

Lichtmis
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Zaterdag 25 januari

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, voor de weldoeners

van de parochie, alsook voor Roger

Ardeel, echtgenoot van Suzanne Van

Hulle en voor de overleden ouders

van Roger en Suzanne

18:00 Samenzang Jeugd en Plus

Zangzolder (einde 19.30 uur)

Zondag 26 januari

Derde zondag door het jaar A

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Omer De Baere

en Alice Gillis, alsook voor Gustaaf

Sneppe, echtgenoot van Maria

Vanhulle

14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Eerste communietocht groep

Moerkerke (doorlopend, einde om 17

uur)

Dinsdag 28 januari

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis voor overleden echtgenoot (S.V.)

Woensdag 29 januari

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 30 januari

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis ter ere van Sint-Rita voor een

genezing (S.V.)

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Vrijdag 31 januari

15:00 Gezongen mis in WZC Huyze

Den Hoorn

Zaterdag 1 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 Sijsele Sint-Martinus:

Ontmoetingsmomentje in de kerk

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 2 februari

Opdracht van de Heer

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor de parochianen,

alsook voor overleden ouders en

familie

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 overleden

familie, alsook voor Irmgard Wrobel,

Erich Scholz, Elke D'Hondt, Willy

D'Hondt, Julien D’Hondt, Regina

Deyne, Roger Vercammen en Jeanine

Cammaerts, alsook voor Georges

Vandeursen en echtgenote Maria

Deschepper, Gerard Vandeursen en

echtgenote Nelly Deschepper en

overleden familie

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Ontmoetingsmomentje in de kerk

WEEKAGENDA

Datum om te noteren: Maandag 30 maart

2020

Nadat Dr. Ir. Eric De Maerteleire

ons in oktober een uiteenzetting

gaf over de invloed van onze voe-

ding op het ouder worden, komt hij

ons op maandag 30 maart toespre-

ken over

“HET MICROBIOOM : Bron van

alle ziektes?

In deze lezing zal hij het hebben

over de micro-organismen die in en

op ons lichaam leven, vooral in de

dikke darm.

Onze darmen blijken het epicen-

trum te zijn van onze geestelijke en

lichamelijke gezondheid. Een ont-

regeld darmstelsel is vaak oorzaak

van allerlei aandoeningen en speelt

een grote rol in ons algemeen wel-

zijn.

Wat kunnen we doen om onze im-

muniteit en onze spijsvertering in

het algemeen te verbeteren en zo de

kans op ziekten te verminderen?

Hoe kan je dagelijks eetpatroon bij-

dragen aan je levenskwaliteit.

Je kan je nu al inschrijven

bij Magda Keirse

magda.keirse@hotmail.com

050 35 96 66 of door te storten op

BE22 7381 1006 8447

van Gezinsbond Sijsele

Leden 3 euro

(vermeld je lidnummer)

Niet leden 6 euro.

Gezinsbond
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Eerste communietocht groep Sijsele

Op zondag 19 januari was er doorlopend tussen 14 uur en 17 uur in de kerk de eerste communietocht.

Halte per halte hebben de gezinnen wat kunnen nadenken over de belangrijke elementen van ons christelijk geloof.

Volgende week zondag is het dan in de kerk van Moerkerke voor de groep Moerkerke.



GezelligheidtroefbijDaMoRi

In de maand januari krijgen we wat

extra ademruimte, liggen de repeti-

ties stil en hebben we tijd voor onze

families . Maar…dan begint het al-

weer te kriebelen en kijken we uit

om onze zangstonden te hervatten.

Dit doen we niet alvorens een gezel-

lige nieuwjaarsbijeenkomst met AL

onzekoorledenendepartners.

Dit keer weken we af van onze tra-

ditionele avonden in het Schuurtje

en nodigden de koorleden uit voor

een namiddag in De Groene Wande-

lingteOostkerke.

Een blij weerzien bij een lekker

glaasje Cava en zoals het hoort een

overzicht van het voorbije jaar en

de plannen voor 2020. Aandacht

voor gewijzigde repetities in de

maand maart wegens verlof van de

orgelist Marnix, maar met evenveel

goesting zullen de koorleden van

de partij zijn. Onze dames werden

verrast met een kleurrijke nieuwe

sjaal.

Daarna volgde een pannenkoeken-

festijn en er werd genoten van een

lekkere tas koffie. En de verhalen en

deanekdotesvolgdenelkaarop.

Ons bestuur kreeg een goeie scoore

qua vernieuwing, gezelligheid en

de kwaliteit van de namiddag. Elk-

een ging tevreden naar huis en was

bijzonderdankbaar.

Damori

0505
WEEKKRANT

29 JANUARI

JAARGANG 81

EDITIE 1180

2 0 2 0

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

Overbidprentjes

Bidprentjes zijn prentjes die bin-

nen het katholieke geloof uitge-

deeld worden ter herinnering aan

een bepaalde gebeurtenis. Bijvoor-

beeld een doopsel, een eerste com-

munie of een huwelijk, maar voor-

albijeenoverlijden.

De bidprentjes voor overledenen

(ook wel doodsprentjes genoemd)

zijn bedoeld om de nagedachtenis

van de overledene levend te hou-

den en mensen op te roepen om te

bidden voor zijn of haar ziel. De

oudste prentjes dateren uit het ein-

de van de zeventiende eeuw en zijn

gemaakt voor geestelijken of ande-

re aanzienlijke personen. In de loop

van de negentiende eeuw werd het

gebruik van bidprentjes gemeen-

goed in katholieke kring en ook

nu nog worden bidprentjes uitge-

geven.

Informatieopbidprentjes

De voorkant van een bidprentje be-

staat van oudsher uit een religieuze

voorstelling, bijvoorbeeld een af-

beelding van Maria, Jezus of een

heilige. Later werd ook wel voor een

portret(foto) gekozen van de hoofd-

persoon. Op de achterkant van het

bidprentje staan gegevens over de

persoon waarvoor het prentje is op-

gemaakt.Het prentje bevat vaak ook

een oproep tot gebed of een Bijbelse

tekst.

Recente gegevens, portretten en on-

derscheidingen

Aanvankelijk vermeldden de bid-

prentjes vaak alleen namen en in-

formatie over geboorte en overlij-

den van de hoofdpersoon. Later ver-

schenen er uitgebreidere biografi-

sche beschrijvingen. Hierin kun

je bijvoorbeeld informatie vinden

over eventuele (kerkelijke) onder-

scheidingen, functies, missiewerk

en kerkelijke jubilea. De naam 'bid-

prentje' geeft duidelijk aan dat dit

prentje de herinnering van een

overledene bijbrengt om voor die

persoonteblijvenbidden.

De oudste bidprentjes zijn dan

ook die van begijnen, priesters,

kloosterzusters, adellijke perso-

nen, vooraanstaanden (burgemees-

ters, notaris...). Rond 1877 ontstaan

de gekleurde rouwprentjes en rond

1885 zelfs de prentjes met zilver- of

goudafdruk.

Ook nieuw rond de eeuwwisseling

was het verschijnen van de speci-

fieke “kinderbidprentjes’, die zijn

helemaal omringd door een brede

blauwe rand en stellen meestal een

engel voor die een kind ter hemel

voertofdieeenbloemplukt.

Gedurende de laatste decennia van

vorige eeuw stelt men tevens een

ander fenomeen vast en dit wat

vorm en grootte van het prentje be-

treft. Gedurende meer dan een eeuw

heeft men zich gehouden aan een

tamelijk vast patroon, ongeveer 7

cm op 11 cm enkel of dubbel. Rond

1980 ontstaat er plots een wildgroei

van formaten of beter gezegd: er be-

staatgeenformaatmeer.

Omdat heden ten dage ook, bij be-

grafenis van vrijzinnigen vaak een

prentje uitgedeelt, komt men tot de

conclusie dat het bidprentje evo-

lueert naar een louter gedachten-

prentje.

De geschiedenis van het bidprentje
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Landelijke Gilde

Op dinsdag 11 februari hernemen

we de bijeenkomsten van Samana

voor iedereen.

Een deskundige komt spreken over

eenzaamheid bij chronisch zieke

mensen, iets waar we allemaal wel

eens mee kunnen te maken hebben.

Deze bijeenkomst gaat door in sa-

menwerking met het Samana secre-

tariaat.

Hopende u allen te mogen ontvan-

gen op 11 februari om 14 uur in de

Lieve.

Nog veel nieuwjaarsgroetjes van

het bestuur.

Samana Moerkerke

Zaterdag 1 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 Sijsele Sint-Martinus:

Ontmoetingsmomentje in de kerk

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 2 februari

Opdracht van de Heer

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor de parochianen,

alsook voor overleden ouders en

familie

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 overleden

familie, alsook voor

Irmgard Wrobel, Erich Scholz, Elke

D'Hondt, Willy D'Hondt, Julien

D’Hondt, Regina Deyne, Roger

Vercammen en Jeanine Cammaerts,

alsook voor Georges Vandeursen en

echtgenote Maria Deschepper,

Gerard Vandeursen en echtgenote

Nelly Deschepper en overleden

familie

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Ontmoetingsmomentje in de kerk

Maandag 3 februari

09:00 Lapscheure H. Drievuldigheid

en Sint-Christianus: Schoolviering

bij het feest van Lichtmis (VBS

Lapscheure)

Dinsdag 4 februari

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis voor de familie Leenesonne -

Haerens, alsook voor overleden

zuster (M.D.W.)

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21 uur)

Woensdag 5 februari

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 6 februari

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

20:00 Vergadering centraal

kerkbestuur in de pastorie

Vrijdag 7 februari

15:15 Gezongen mis in WZC De Stek

19:30 Decanale Ontmoetingsavond

toekomstige trouwers in Huize

Wellecome, Koude Keukenstraat 8,

8200 Sint-Andries

Zaterdag 8 februari

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Jerôme Willems

en Maria Rotsaert, alsook voor Denis

Goossens, echtgenoot van Elisabeth

Timmerman en overleden ouders en

familie

19:00 Sijsele Sint-Martinus:

Jeugdviering vormelingen groep

Sijsele

Zondag 9 februari

Collecte Kerkopbouw Bisdom Brugge

Vijfde zondag door het jaar A

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Viering KVLV Damme 95 jaar,

gezongen mis

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Receptie in de kerk

13:30 Sijsele Sint-Martinus: Doop van

Manon Ghekiere, dochter van

Sandra Jodts en Kristof Ghekiere uit

Vivenkapelle

WEEKAGENDA

Laura Dendooven, 91j, (°1 januari

1928 +30 december 2019), weduwe

van Leon Maenhoudt, uit het WZC

Regina Coeli in Sint-Andries,

voorheen Pereboomstraat in

Oostkerke. Uitvaart op woensdag 8

januari om 10.30 uur in de kerk van

Oostkerke.

Maddy Declerck, 73j, (°24 juni 1946

+29 december 2019), uit het WZC De

Stek in Sijsele, voorheen Processie-

weg in Oostkerke. Uitvaart op don-

derdag 9 januari om 10 uur in de

kerk van Oostkerke.

Paulette De Puysseleyr, 94j, (°21 de-

cember 1925 +6 januari 2020), we-

duwe van Pierre Blontrock, uit het

WZC Sint-Jozef in Oostkamp, voor-

heen Allekerkestraat in Sijsele. Uit-

vaart op zaterdag 11 januari om 11

uur in de kerk van Sijsele.

Georges D'hondt, 87j, (°10 decem-

ber 1932 +8 januari 2020), echtge-

noot van Paula Lonneville, uit de

Molenstraat in Sijsele. Uitvaart op

woensdag 15 januari om 10.30 uur

in de kerk van Sijsele.

Roger Decruy, 93j, (°22 december

1926 +20 januari 2020), weduw-

naar van Georgette Vankeirsbilck

uit de Slagveldstraat in Moerkerke.

Uitvaart op dinsdag 28 januari om

10.30 uur in de kerk van Moerkerke.

Kerkelijke uitvaarten
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KVLV DAMME VIERT !

Wewillennogevenherinneren

aan onze feestelijke dag op zondag 9

februarias.

We starten met een dankviering in

de kerk van Moerkerke om 10.30

uur, aansluitend receptie en feest-

maal voor onze genodigden (zie je

persoonlijkeuitnodiging).

PS. Oproep naar alle landelijke af-

delingen Groot Damme van KVLV

en LG om de vlaggen vooraan in de

kerkteplaatsen.

KVLV Damme
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Eerste communietocht groep Moerkerke

Op zondag 26 januari was er doorlopend tussen 14 uur en 17 uur in de kerk de eerste communietocht.

Halte per halte hebben de gezinnen wat kunnen nadenken over de belangrijke elementen van ons christelijke geloof.



Lichtmis 2020

Gedicht geschreven door Jana Verslyppe, jonge moeder van drie dochters.

Deze tekst werd gelezen als eerste lezing tijdens de lichtmisvieringen.
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Op zondag 26 januari is Dirk plots

thuis overleden.

Dirk Sansen (°Poperinge 4 decem-

ber 1941) was in Damme gekend als

een sportieve figuur.

foto gedachteniskaartje

Hij was ook een 8-tal jaar gele-

den verantwoordelijk gemaakt voor

de uitbating van parochiezaal 't

Schuurtje.

Hij probeerde in Damme de 65

plussers in beweging te brengen

en organiseerde verschillende ac-

tiviteiten zoals stoelendans, volks-

spelen enz. Hij was vooral gedreven

en actief in sport, zo gaf hij skee-

ler trainingen aan jongeren en vol-

wassenen, tennislessen en de gro-

te vakantie was grotendeels inge-

vuld met sportkampen. Hij was te-

vens voorzitter van vzw Sportple-

zier waar hij vooral mee bezig was.

Dirk, een mens vol goeie intenties

om het dorpsleven in Damme weer

op gang te brengen en mensen sa-

men te brengen... En 't Schuurtje te

doen floreren.

In mei 2019 mochten we Dirk nog

ontmoeten op de avond voor alle

vrijwilligers binnen onze paro-

chies.

Dank, Dirk, om je gedreven inzet.

Rust in vrede.

In memoriam Dirk Sansen

Zaterdag 8 februari

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Jerôme Willems

en Maria Rotsaert, alsook voor Denis

Goossens, echtgenoot van Elisabeth

Timmerman en overleden ouders en

familie

19:00 Sijsele Sint-Martinus:

Jeugdviering vormelingen groep

Sijsele

Zondag 9 februari

Collecte Kerkopbouw Bisdom Brugge

Vijfde zondag door het jaar A

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Viering FERM Damme 95 jaar,

gezongen mis voor alle leden en

overleden leden afdelingen FERM en

LG groot Damme

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Receptie in de kerk

13:30 Sijsele Sint-Martinus: Doop van

Manon Ghekiere, dochter van

Sandra Jodts en Kristof Ghekiere uit

Vivenkapelle

Dinsdag 11 februari

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis, fundatiemis overleden ouders

(L.T.-C.Bl.), alsook ter ere van O.L.-

Vrouw van Lourdes (S.V.)

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21 uur)

Woensdag 12 februari

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 13 februari

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis, fundatiemis oveleden familie

(A.M.)

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Zaterdag 15 februari

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Themaviering 'Valentijn', gezongen

mis voor Maria Bleyaert, echtgenote

van Valère Ronse en overleden

familie (verkoop vastenkalenders)

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 16 februari

Zesde zondag door het jaar A

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Themaviering 'Valentijn', Eerste

instapviering, gezongen mis

(verkoop vastenkalenders)

10:30 Sijsele Sint-Martinus:

Ontmoetingsmomentje na de

viering

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Themaviering 'Valentijn', Eerste

instapviering, gezongen mis

(verkoop vastenkalenders)

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Ontmoetingsmomentje na de

viering

WEEKAGENDA
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TONEELVOORSTELLING

‘DE DROOMEXPRES’

DOOR THEATER SPERANZA

ZATERDAG 7 MAART,

19.30 uur

in het centrum Valkenburg,

Legeweg 83 Sint-Andries.

Het rondreizend theatergezelschap
Speranza speelt in het voorjaar
2020 in West-Vlaanderen 13 maal
het toneelstuk ‘De Droomexpres’
voor 13 goede doelen. Op 7 maart
organiseert Welzijnsschakel Ûze
Plekke de voorstelling in het cen-
trum Valkenburg. De opbrengst
gaat dit jaar naar de Welzijnsscha-
kel.

‘De Droomexpres’ is een boeiend
verhaal van een stuklopende rela-
tie. De auteur is Koen Vermeiren. In
1990 kreeg het stuk de Visser-Neer-
landiaprijs voor toneel op basis van
de tekst, de woorden, de dialoog, de
spanning en geladenheid tussen de
personages. Het geluid van de ex-
prestrein is van wezenlijk belang.
Stap voor stap worden de karakters
ontleed. De sublieme manier waar-
op de auteur deze tragiek in een
sterke en strakke dialoog verwoordt
werddoordejurygeprezen.

De acteurs zijn: Christine Vannieu-
wenhuyse, Rudy Declerq en Dieter
Van Iseghem. De regie is in de han-
denvanHermanBecue.

Auteur Koen Vermeiren is 66 jaar
jong. Hij promoveerde in 1984 tot
Doctor in de Letteren en Wijsbe-
geerte aan de Universiteit Antwer-
pen. Hij heeft tot op vandaag een
rijk gevulde loopbaan: leraar Ne-
derlands, docent aan de Academie
voor Schrijfkunst Antwerpen en
zelfstandig auteur sinds 1990. Hij
schreef o.m. romans, toneelstuk-
ken, scenario’s, publiceerde literai-
re essays en werkte mee aan de te-
levisiereeksen zoals: Witse, Zone
Stad,FCdeKampioenen.

Kaarten zijn te verkrijgen bij de
leden van Ûze Plekke, bij Ignace
Huyghebaert, gsm 0476 91 53 76, of
door overschrijving op BE15 0682
4340 2430 van vzw Ûze Plekke,
met vermelding ‘Speranza’ en aan-
talpersonen.Prijs:8euro/pp.
Het Brugs Netwerk Vrijetijdsparti-
cipatie biedt vrijkaarten aan voor
mensen die in een kwetsbare si-
tuatie leven. Neem hiervoor con-
tact op met Bart Hollevoet (050 32
74 96 of 0496 90 50 15) of Jovi
Cauwels (050 32 67 73 of 0478
63 78 09) of via vrijetijdsparticipa-
tie@ocmw-brugge.be.

uze plekke
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Lichtmisviering Sijsele

(c) Patrick Vienne (alle foto's via de website groeneweiden.be)

Lichtmisviering Moerkerke

(c) Kris Vanraes (alle foto's via de website groeneweiden.be)
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Op zondag 9 februari was er de fees-

telijke viering in de kerk van Moer-

kerke. Hier lees je het welkomst-

woorddoordevoorzitster:

Voorzitster Mieke Cocquyt (c) Fredi De

Windt

Welkom aan jullie allen om met ons

dit feest te vieren. We hebben van-

daag voor een mooie welkom ge-

zorgd, niet de rode loper maar een

kleurrijke Ferm loper, de promo-

stunt bij aankondiging van onze

nieuwe naam van KVLV. Je kan zeg-

gen daar veeg ik mijn voeten aan.

Dat kan,maar eendeurmat is ookde

eerste warme welkom als je binnen-

komt! Bij deze aan allen van har-

te welkom! Bijzonder welkom aan

onze burgemeester en schepenen.

Vandaag willen we tijd en ruimte

creëren om even stil te staan. Stil-

vallen en uitgenodigd worden om

hier samen te danken voor 95 jaar

Boerinnenbond, KVLV, Vrouwen

met Vaart. Wij zijn hier in de kerk

omdat hier de ruimte is om God te

ontmoeten. Zo kunnen we stil wor-

den en kijken naar al onze talen-

ten, van zovele vrouwen door die

vele jarenheen.Daarombedankt dat

jij er bent om dit samen met ons

te doen. We willen in dit uur ons

geloof samen vieren en delen, sa-

men zingen en bidden. Laten we

even stil staan bij deze lange weg

die zovele vrouwen vrijwillig gin-

gen om daarna weer actief samen

op weg te gaan onder onze nieu-

we sterke naam Ferm want het is

'buiten'-gewoon op 'de buiten' te le-

ven. Buitengewoon: 95 jaar terug

werd door buitengewone vrouwen

in Damme 'de' Boerinnenbond op-

gericht. Vandaag mogen we samen

met vele KVLV / Ferm leden en ons

bestuur deze verjaardag vieren en

dankbaar terugkijken. We durven

hopen op nog veel inspiratie en mo-

tivatie zodat er hier op de buiten

nog vele jaren een buitengewone

taak is voor onze Ferm vereniging.

Uithetwoordje

vanpriesterPradip:

Een landelijke vereniging te mid-

den de mooie natuur van Damme.

Ooit als een zaadje geplant door

de boerinnenbond is die boom ge-

groeid en wijd vertakt. Na enkele

naamsveranderingen, tot onlangs

nog van KVLV naar Ferm is de in-

houd dezelfde gebleven. Landelijke

vrouwen die opkomen voor de lan-

delijke vrouwen, hen verenigen,

dienstbaar zijn via de vrouwenbe-

weging, de thuiszorg, de kinderop-

vang, de huishoudhulp, maar ook

door informatie te verlenen, educa-

Burgemeester Joachim Coens sprak ook een dankwoord (c) Fredi De Windt

tief te zijn, zonder het recreatieve

te vergeten (o.a. het culinaire, den-

ken we maar aan Ons Kookboek).

Vrouwen die dicht bij de natuur

staan, erin werken, medeschepper

zijn en dankbaar zijn om de Schep-

per van alle leven. Het zijn vrou-

wen die ervoor gaan, het zijn vrou-

wen met vaart, hier zelfs letterlijk

aandeDamsevaart…

95 jaar is een lange periode, een

mooie gevulde tijd van zovele vrou-

wen die zich hebben ingezet voor

de landelijke vereniging, voorzit-

sters, bestuursleden en de grote

groepvanleden.

In een vereniging leren mensen te

ver-eni-gen, te zoeken naar samen,

te werken aan eenheid. Het is trou-

wens mooi en extra feestelijk dat we

met alle landelijke verenigingen uit

groot-Damme mogen samenzijn in

deze kerk. Het is de vriendschap

die de stille motor is, het is om de

vriendschap dat mensen samenko-

men om het leven te vieren, om het

leven te delen in zijn goede en kwa-

dedagen.

De boom van de boerinnenbond,

later KVLV, nu Ferm kan bogen

op een rijk verleden en kan uit-

zien naar een mooie toekomst met

de volgende generatie jonge vrou-

wen. Een sterke vereniging waar-

in we geloven en waarin het ge-

loof een plaats blijft hebben. Lente-

takken in het decor verwijzen naar

het nieuwe, samen met het verle-

den dat we niet vergeten, de groe-

ne kleuren van de Boerinnenbond

en KVLV. Voor het altaar de nieuwe

kleurenvanFerm.

Eenfermeproficiat!

Proficiat! 95 jaar KVLV afdeling Damme

FEDERATIE DAMME
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Zaterdag 15 februari

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Themaviering 'Valentijn', gezongen

mis voor Maria Bleyaert, echtgenote

van Valère Ronse en overleden

familie (verkoop vastenkalenders aan

2,50 euro)

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 16 februari

Zesde zondag door het jaar A

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Themaviering 'Valentijn', Eerste

instapviering, gezongen mis

(verkoop vastenkalenders aan 2,50

euro)

10:30 Sijsele Sint-Martinus:

Ontmoetingsmomentje na de

viering

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Themaviering 'Valentijn', Eerste

instapviering, gezongen mis

(verkoop vastenkalenders aan 2,50

euro)

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Ontmoetingsmomentje na de

viering

Maandag 17 februari

19:00 Vergadering kerkraad Sijsele

Dinsdag 18 februari

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis ter ere van O.L.-Vrouw van

Bijstand (S.V.)

19:30 Vergadering

vormselcatechisten groep

Moerkerke bij Sofie

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21 uur)

20:00 Vergadering kerkraad

Vivenkapelle

Woensdag 19 februari

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 20 februari

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis, fundatiemis oveleden familie

(A.M.)

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Zaterdag 22 februari

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, voor de weldoeners

van de parochie (verkoop

vastenkalenders aan 2,50 euro))

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 23 februari

Zevende zondag door het jaar A

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis (verkoop

vastenkalenders aan 2,50 euro)

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Irena Van

Damme en overleden familie, alsook

voor André De Naeghel en Eveline

Vandeursen, Josiane, Filip en

overleden familie, alsook voor

Arsène Desutter, echtgenoot van

Alice Van Parys en overleden familie

Van Parys-Desutter (verkoop

vastenkalenders, aan 2,50 euro)

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Lars Floréal, zoon van

Liesje Willekens en Björn Floréal uit

Oostkerke

16:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

van Lotte De Zutter, dochter van Lisa

Alsberghe en Nick De Zutter uit

Sijsele

WEEKAGENDA

Tweedehandsbeurs voor kinderkle-

dij tot 12 jaar, speelgoed, fietsjes, ba-

by- en peuteruitzet. Iedereen is wel-

kom om te snuisteren, en eventu-

eel goede koopjes te doen. Gratis in-

kom. Ontdek het ruim en gevari-

eerd aanbod van 8u30 tot 12u in de

Cultuurfabriek.

GOSA

Wonen nu en later Lezing door Luc

Wouters donderdag 20 februari

Om 14u in DC Ter Leyen, Kroos-

meers 1, Assebroek. Als vijftig- of

zestigplusser hoop je om nog een

hele poos, en in goede gezondheid,

te kunnen genieten van de jaren die

voor je liggen. Wellicht het liefst

in je vertrouwde stek. Zal dat kun-

nen? Wat is daar voor nodig? Som-

migen nemen op dit ogenblik zelf

nog heel veel zorg op voor de eigen

ouder(s). Dat kan aanzetten tot den-

ken. Is zo lang mogelijk thuis blij-

ven wel het ideaal? Zou het comfor-

tabeler zijn wanneer we kleiner wo-

nen, maar dichter bij mogelijke on-

dersteuning? Eén goede keuze be-

staat niet. Belangrijk is wel dat je

voor jezelf of als koppel deze vra-

gen open onderzoekt. Waar houd ik

rekening mee om een goede afwe-

ging te maken? Wie kan mij daarbij

steunen of begeleiden? Waar vind

ik concrete informatie? Wat bete-

kent het voor mijn contact met de

kinderen? In dit vormingsmoment

bekijken we verschillende vaststel-

lingen en overwegingen hierrond.

We maken kennis met enkele mo-

gelijkheden en waarom deze voor

sommigen een waardevolle keuze

kunnen zijn. We zetten je op weg

om interessante informatie op het

spoor te komen. Luc Wouters werk-

te voor de studiedienst van de Ge-

zinsbond en zetelde in de Vlaamse

Woonraad. Hij schreef verschillen-

de artikels in Knack. Toegangsprijs

2 euro. Inschrijven voor 15 februari

bij Hugo Jonckheere, 050 38 37 48

of hugo.jonckheere@hotmail.com

GEZINSBOND

Tweedehandsbeurs

Ferm Damme en Sint-Rita
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Gedoopt aan de bron van leven

Moerkerke, 19 januari: Cyriel Quintens, zoon van Joke Dewaele en Olivier Quintens uit Moerkerke Sijsele, 9 februari: Manon Ghekiere, dochter van Sandra Jodts en Kristof Ghekiere uit Vivenkapelle

Jeugdviering in de kerk van Sijsele
Op zaterdag 8 februari was er de vormselaanvraagviering. (c) Nadine Keirse
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Muzikaal middagconcert met eten-

tje als benefiet op zondag 15 maart

om 12 uur in de Abdijkerk Heilig

HartvanSteenbrugge.

Dit benefietconcert met uitstekende

muzikanten wordt georganiseerd

door de zusters van de Sint Trudo-

abdij ten bate van de zusterpriorij te

Muhanga in Rwanda met als doel:

de oprichting van een woon-

paviljoen voor kwetsbare kin-

deren met een beperking.

De zusters van de Sint Trudoabij,

nu gevestigd in de Oude Oostend-

se steenweg 53, hebben ook priorij-

en in Afrika en dan hoofdzakelijk

in Rwanda (Masaka) en de Democra-

tische Republiek Congo (Mirhi). Ze

noemen ginds "Les Soeurs de la Ré-

surrection".

In het kader van hun spiritualiteit,

zich in te zetten voor de kansarme

bevolking, hebben deze zusters in

het district Muhanga (tussen Kiga-

li en Bukavu) een bestaand tehuis

voor kinderen met een beperking

overgenomen.

De streek rond Muhanga is een

bergachtige streek met een zeer ver-

armde bevolking. Het huis en zijn

inrichting met dringend gereorga-

niseerd worden. De infrastructuur

zelf is in een erbarmelijke toestand

en heeft een dringende opfrisbeurt

nodig.

Bestaande delen zoals de slaapplaat-

sen hebben veel te lijden gehad

onder een overstroming en ver-

der ontbreken nog belangrijke de-

len zoals een eetzaal met uitgeruste

keuken,verzorgdetoilettenenz.

Kinderen met een beperking wor-

den in Afrika niet altijd goed opge-

vangen en het is de bedoeling dat

de vernieuwde infrastructuur toe-

laat hen een basisverzorging met

een pedagogische om kadering te

geven. Het geheel moet binnen en-

kele jaren een nieuw kinderdorp

worden met woonpaviljoenen voor

dezekinderen.

Volgend jaar zullen de zusters de

"eerste stenen" en stappen in deze

richting zetten en het de bedoeling

hen hierbij te helpen om voor deze

kwetsbare kinderen een warm te-

huis en een hoop op een betere toe-

komsttegeven.

Jullie kunnen dit project steu-

nen door het concert met een

bijhorende pastamaaltijd bij te

wonen.

Zijn jullie nu niet in de gelegen-

heid om aanwezig te zijn, dan kun-

nen jullie ook steunen door een

som te storten op de rekening BE43

4771 0226 0101 van de Sint Trudoab-

dij

of indien je een fiscaal attest voor

belastingsvermindering wil, dan

minstens 40 euro te storten op re-

kening BE66 7380 3734 7134 van

Kontinenten en met de vermelding

van: naam, voornaam, rijksregeis-

ternummer en de vermelding "pro-

jecten Masaka". Het attest wordt u

dan in de loop van volgend jaar toe-

gestuurd.

Organisatie van het benefiet-

concert.

Hierbij hebben de zusters een be-

roep kunnen doen op vrijwilligers

van de werkgroep MMSS (Mirhi-

Musaka-Sint-Trrudo-Solidair). Zij

krijgen hierbij ook de steun van

Stad Brugge en de provincie West-

Vlaanderen

Het concert zelf wordt verzorgd

door een tweetal jonge en professi-

onele muzikanten uit Brugge Sint

Kruis, namelijk de gezusters Wau-

ters, Astrid met cello en Emma met

harp. Zij vormen samen het duo

ANZEM en spelen voor u een 9-tal

muziekstukken van bekende com-

ponisten.

Hierbij een kort overzicht van de

gebrachtewerken:

I. Stravinsky - Introduzione (uit

SuiteItalienne)

A. Glazounov - Chant du ménéstrel

M.Marais -LaFollia

E.Bloch-Prayer

S.Rachmaninov-Vocalise

A. Hasselmans - La source (harp so-

lo)

Anonymus-Songofthebirds

E. Granados - Andaluza uit Spa-

nischdances

J. Massenet - Méditation de Thaïs

Iets over de muzikanten:

Astrid bespeelt de "cello". Ze be-

gon haar opleiding bij Jan van Kelst

en behaalde haar Mastersdegree aan

het "Koninklijk Conservatorium te

Brussel.

Ze behaalde ook talrijke prijzen

waaronder een aanmoedigingsprijs

van de Culturele Raad van Brug-

ge en een eerste prijs op de Dexia

Classics. Ze vervolmaakte zich door

het volgen van talrijke masterclas-

ses bij heel wat bekende cellisten.

Ze treedt ook regelmatig op inmeer-

dere kwartetten waaronder ook het

befaamde "Akhtamar Kwartet" en

"Danel Kwartet" en dit in verschil-

lende landen en op internationale

festivals.

Astrid is sinds 2015 ook muziek-

leerkracht "cello" aan het conserva-

toriumteBrugge.

Emma bespeelt de "harp", een niet

zo eenvoudig en gebruikelijk in-

strument. Ze begon haar muziek-

opleiding aan het conservatorium

van Antwerpen waar ze onder lei-

ding van Sophie Hellynck met de

grootste onderscheiding af studeer-

de. Ze vervolmaakte zich vervol-

gens aan het "Conservatoire Na-

tional Supérieur de Musique de

Lyon". Ze behaalde verschillende

prijzen in tal van wedstrijden. Ze

speelt ook als "freelance" harpis-

te in verschillende orkesten zoals

het "Brussels Philharmonisch Or-

kest", "het Symfonie orkest Vlaan-

deren", het Orkest van de Munr-

schouwburg, het Philharmonisch

Orkest van Luik en de Koninklijk

MuziekkapelvandeGidsen.

Inkomprijs: 25 Euro met een

middagmaal en drankje inbe-

grepen (kinderen 6 tot 12 jaar 12

Euroenonderde6jaargratis)

Kaarten zijn te verkrijgen via:

- sint.trudo.econ@gmail.com of te-

lefoon050367020

- overschrijving op rekening BE43

4771 0226 0101 van Sint-Trudoab-

dij met vermelding: benefiet 2020 +

naamenhetaantalpersonen

- bij enkele leden van de werk-

groep MMSS: Johan en Mieke Mi-

chielssen-Bekemans (0472/539460

en 0473/360128), Greta Vervaeke

(050/359502), Hubert en Rita Ryc-

kebosch-Allemeersch (050/201173)

Dit middagconcert is dus een uit-

zonderlijke gelegenheid om deze

twee Brugse muzikanten aan het

werk te horen. Het wordt een zon-

dags genieten van muziek en te-

gelijk zijn de problemen voor het

middageten opgelost. Jullie zijn al-

lenvanhartewelkom.

Benefietconcert

FEDERATIE DAMME

&leven
KERK
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Rechtzetting :

Op 26 februari aanstaande om 13u30

in ’t Schuurtje in Damme

gaat onze 1e kookdemo door VAL-

DUVIS. En NIET op 26 maart zoals

aangekondigd i/d

Cultuurkrant!

Allen welkom.

Levenslijn Damme VZW en De Ma-

rollen Sijsele VZW

Op woensdag 26 februari 2020 gaat

de 10e krokustocht door.

Deze voorjaarstocht doorheen de

polders van Moerkerke en Den

Hoorn alsook langs het bedevaarts-

oord van de Heilige Rita (bij de

langste afstanden)

Start: Sportcomplex Meuleweg in

Moerkerke

Afstand: 5 - 6 - 12 of 18 km.

Vertrek: tussen 8u en 15u.

Inlichtingen : www.levenslijndam-

me.be of www.marollenkermis.be

Snauwaert Roger: 0478/28 17 87

Cherlet Geert: 0479/33 77 89

Wandelen in Damme

Vasten-

kalender

Tijdens de weekendvieringen

is de vastenkalender

te koop aan 2,50 euro 't stuk.

Je steunt er de acties

van Broederlijk delen mee...

Zaterdag 22 februari

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, voor de weldoeners

van de parochie (verkoop

vastenkalenders aan 2,50 euro)

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 23 februari

Zevende zondag door het jaar A

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis (verkoop

vastenkalenders aan 2,50 euro)

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Irena Van

Damme en overleden familie, alsook

voor André De Naeghel en Eveline

Vandeursen, Josiane, Filip en

overleden familie, alsook voor

Arsène Desutter, echtgenoot van

Alice Van Parys en overleden familie

Van Parys-Desutter (verkoop

vastenkalenders, aan 2,50 euro)

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Lars Floréal, zoon van

Liesje Willekens en Björn Floréal uit

Oostkerke

16:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

van Lotte De Zutter, dochter van Lisa

Alsberghe en Nick De Zutter uit

Sijsele

Dinsdag 25 februari

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21 uur)

Woensdag 26 februari

Aswoensdag

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Aswoensdagviering

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)

19:30 Vergadering kerkraad Hoeke

Donderdag 27 februari

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

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

15:00 Gezongen mis in WZC Huyze

Den Hoorn

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Vrijdag 28 februari

10:00 Vormseltocht groepen

Moerkerke en Sijsele (start aan de

kerk van Hoeke, einde met een

gebedsmoment in de kerk van

Sijsele)

20:00 Vergadering kerkraad Den

Hoorn

Zaterdag 29 februari

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, gedachtenismis voor

de overledenen sinds 1 december;

Paulette De Puysseleyr, Georges

D'hondt

18:00 Samenzang Jeugd en Plus

Zangzolder (einde 19.30 uur)

Zondag 1 maart

Eerste zondag in de veertigdagentijd jaar A

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor de parochianen

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis, gedachtenismis voor

de overledenen sinds 1 december;

Marcella Standaert, Georgette

Dhondt, André Vanderostyne, Laura

Dendooven, Maddy Declerck, Roger

Decruy, Gerard De Lannoye, alsook

voor Anthony Demon, zoon van Eric

en Martine Demon-Barremaeker en

overleden familie

WEEKAGENDA

Liefde voor altijd.

Op vrijdag 7 februari kwamen bij-

na 50 jonge mensen uit het decanaat

Brugge samen. 2020 is een bijzon-

der jaar voor hen: ze trouwen. Ze

geven elkaar hun ja-woord voor al-

tijd.

Na een geanimeerde inleiding met

film en Bijbelse verwijzingen gin-

gen ze per koppel aan de slag. Ze kre-

gen 8 stellingen voorgelegd. Daar-

op zochten ze eerst zelf een ant-

woord. Daarna gingen ze als koppel

met elkaar in dialoog.

In drie workshops werd de hu-

welijksrelatie en de huwelijksvie-

ring uitgediept. Thema’s waren:

een symboliek ontwikkelen en een

viering uitbouwen, hoe kunnen

we nieuw blijven voor elkaar en

tenslotte gingen we op zoek naar de

rijkdom van een huwelijksviering.

Tenslotte werden andere verdie-

pingsinitiatieven voor jonge men-

sen kort voorgesteld: De 1ste Dag,

Encounter Vlaanderen, de Sint-

Michielsbeweging. Maar we moch-

ten ook dromen van mogelijke ver-

volginitiatieven op deze boeiende

avond.

Velen bleven napraten met andere

koppels en met de aanwezige voor-

gangers.

Samenkomst verloofden

Lessen Smartphone voor beginners

In deze zeer toegankelijke cur-

sus van 5 avonden (27/02-5/03-

12/03-19/03-26/03) leer je als be-

ginner de mogelijkheden van een

“Smartphone”.

Berichtjes versturen, contacten be-

heren, foto’s nemen, opslaan en be-

werken, e-mails sturen, surfen op

het internet, Facebook, apps leren

installeren en nog zoveel meer. .....

De lessen gaan door in de Cultuur-

fabriek, telkens om 19u.

Prijs voor de leden KWB 60 euro -

niet leden betalen 75 euro

Inschrijven: 0485/45 14 30 of kwb-

sijsele@skynet.be

KWB Sijsele
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Het werd een liefdevolle themavie-

ring. Op het altaar stonden de let-

ters van GELOVEN, want geloof en

liefde zijn onlosmakelijk met elkaar

verbonden. Zo klonk de inleiding

op de viering:

"De apostel Johannes wist het al dat

geloven en liefde samengaan, ster-

ker nog, het één kan niet zonder het

andere. Wie gelooft, heeft lief, want

God is liefde en die liefde wordt con-

creet in hoe mensen met elkaar door

het leven gaan. In het nieuwe boekje

van Stille Abdij staat ergens te lezen

dat we het bestaan van God nooit

kunnen bewijzen, maar dat liefheb-

ben de logica van het hart volgt.

‘Croire’ het Franse woord voor ge-

loven, komt van ‘cor dare’, en dat

betekent: je hart geven! Niet in de

betekenis van orgaandonatie, maar

in de betekenis van je volledige ‘ik’

te kunnen toevertrouwen aan de

‘ander’, de ‘Andere’ met een hoofd-

letter. In ons woord ‘geloven’, le-

zen we het Engelse woord LOVE…

Liefde spreekt alle talen, de taal van

de liefde kan door iedereen begre-

pen worden."

Dank ook aan Dinique Bakkers

voor het knutselen van een hart met

twijgen en rode rozen...

Valentijnsviering in de kerk van Sijsele

Lezing uit de instapviering

1 Korintiërs 13, 1-13 uit Kinderbijbel, D.A. Cramer-Schaap, aanvulling Lieke van Duin, 2017, blz. 427, tekstaanpassing door Pradip Smagge, 14 februari 2020
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Foto's instapvieringen

Meer foto's via onze website. Foto's Sijsele door Patrick Vienne. Foto's Moerkerke door Jacques Goedgebeur.
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Met Aswoensdag vangen we de vas-

tentijd aan, ook wel de veertig-

dagentijd genoemd. Die naam ligt

nogal voor de hand, tussen As-

woensdag en Pasen liggen name-

lijk veertig dagen, als we tenmin-

ste de zondagen niet meerekenen.

De veertigdagentijd is ons op weg

zijn naar Pasen, het feest van hoop

en toekomst, het feest van leven dat

sterker is dan alle onmacht en dood.

40: een Bijbels getal

Die veertig dagen zijn niet toeval-

lig gekozen. De evangelisten Mat-

theus, Marcus en Lucas beschrij-

ven elk op hun manier hoe Je-

zus zich veertig dagen lang terug-

trok in de woestijn, gedreven door

de Geest. Het getal veertig is trou-

wens een typisch Bijbels getal. Zo

lezen we in Genesis dat het tij-

dens de zondvloed veertig dagen

en nachten onophoudelijk regen-

de. Een barre tijd voor Noach en

zijn familie, gevangen in de bene-

pen ruimte van hun ark. Tegelijk is

dat de aanloop naar een nieuwe tijd.

Na de zondvloed is er weer hoop

en leven, gesymboliseerd door een

duif met een takje groen in zijn

bek.Mozes en zijn volk zwierven

veertig jaar in de woestijn nadat

ze uit Egypte, het land van onder-

drukking en slavernij, vertrokken

waren. Dat was een tijd van beproe-

ving, maar ook van uitkijken naar

het beloofde land. Mozes zelf ver-

bleef veertig dagen op de Sinaïber-

g, waar zijn wachten beloond werd

metdetiengeboden.

Ook in andere verhalen uit het

Oude en het Nieuwe Testament

speelt het getal veertig een bijzon-

dere rol speelt in de verhalen. Tel-

kens wijst alles erop dus op dat we

die tijdsaanduiding niet letterlijk

hoeven te nemen, maar vooral de

symboliek moeten begrijpen. Mee-

stal gaat het om periodes van in-

keer en beproeving, maar boven-

dienvanhoopenverwachting.

Jezus: 40 dagen in de woestijn

Inkeer en beproeving, hoop en ver-

wachting vinden we ook terug in

Jezus’ eigen veertigdagentijd.

De evangelisten vertellen hoe de

duivel hem in de woestijn veer-

tig dagen op de proef stelt. Tege-

lijk is het een periode van hoop

en verwachting, want kort daar-

na verzamelt Jezus zijn apostelen

en begint hij zijn openbare leven.

Jezus keerde zich dus eerst naar

binnen en vervolgens naar buiten.

Eerst moest hij door een periode

van soberheid en inkeer, ongetwij-

feld soms worstelend met zichzelf.

Daarna was hij klaar voor de bui-

tenwereld. Tot die beweging, van

binnen naar buiten, nodigt de vas-

ten ons allen uit, elk jaar opnieuw.

Veertig dagen lang krijgen we de

kans om stil te staan bij onszelf

en onze manier van leven, denken,

spreken,geloven,bidden…

De vasten is tegelijk een perio-

de van minder en van meer.

Minder luxe en overvloed, minder

afleiding door wereldse bekommer-

nissen, minder onszelf in het cen-

trum van de wereld plaatsen. Meer

inkeer, bezinning, aandacht voor

wat echt van tel is. Minder ik en

meer de ander. Minder onze eigen

zin doen en meer meebouwen aan

het rijk Gods. De veertigdagentijd

is dan ook een uitnodiging om –

misschien meer dan anders – even

stil te vallen en eerlijk naar ons-

zelf te kijken. Hoe leven we? Van

waaruit leven we? Krijgt God hier-

in een plaats? Hoe gaan me om met

de mensen om ons heen? Voelen we

ons verbonden met mensen uit de

derde wereld? Misschien voelen we

dan aan dat we een aantal dingen

anders zouden moeten aanpakken

en ervaren we dat we ons bekeren

moeten.Maar alleen lukt dit niet he-

lemaal. We zijn altijd een stuk be-

perkt.In de viering van Aswoens-

dag drukt het askruisje dit uit: we

zijn mensen, groot in onze dromen

en goede bedoelingen, maar vaak

klein en beperkt om het goede te

doen. Maar het drukt ook ons ver-

trouwen uit dat Gods nabijheid en

liefdeonskrachtkangeven.

Een tijd van bezinning en ge-

bed, van soberheid en solidari-

teit

De veertigdagentijd is een tijd van

bezinning en gebed. Tijd maken

om even stil te vallen, om even tot

God te bidden, om ons te laten aan-

spreken en raken door Zijn verhaal

met mensen. Het is dan ook zin-

vol deel te nemen aan de vieringen

op Aswoensdag, Palmzondag, Wit-

te Donderdag, Goede Vrijdag, Stil-

le Zaterdag en Paaszondag. De veer-

tigdagentijd nodigt ons uit tot so-

berheid. Door sober te zijn kun-

nen we getuigen we van de diepe

waarde van ons leven en brengen

we in herinnering dat we niet en-

kel bepaald worden door ons heb-

ben. Zorg dragen voor de toekomst

van mensen die niet dezelfde kan-

sen hebben als wij, is zorg dragen

voor de toekomst van een wereld

in evenwicht. Dankzij deze concre-

te aandacht voor een rechtvaardige

wereld dichtbij en veraf helpen we

bouwen aan een toekomst voor ie-

der mens. We willen wat meer so-

ber leven zonder aan kwaliteit in

te boeten omdat we weten dat we

met minder ook verder kunnen. Als

christenen dragen we bovendien de

verantwoordelijkheid voor de toe-

komst van milieu en planeet. Door

gebed en bezinning, door meer be-

wust te leven, leren we onze al te

sterke ik-gerichtheid los te laten en

van onze overvloed aan middelen,

tijd en talenten te delenmetmensen

dichtbij en veraf. De veertigdagen-

tijd roept ons dan ook op tot solida-

riteit. De actie van Broederlijk De-

len – dit jaar al voor de 60ste maal

- verbindt de vastentijd met solida-

riteit in de derde wereld. Dit jaar

staat ‘delen’ en ‘herverdelen’ cen-

traal. We worden uitgenodigd om

solidair te zijn met mensen in Co-

lombia, Senegal en Congo.Tijdens

de vastentijd zetten we ons in om

niet weg te kijken van het gezicht

van onze medemensen in nood, in

de derde wereld als dichtbij. We kij-

ken hen aan, kijken recht in hun

ogen en laten ons raken. We weten

dat we maar beperkt kunnen bijdra-

gen en dat we de wereldproblemen

niet op kunnen lossen. We kunnen

hun leven wel iets draaglijker ma-

kendoorinactietekomen.

Op weg naar Pasen

Er schuilt een ‘paradox’ in de vas-

ten: terwijl we ons meer naar bin-

nen keren, beseffen we dat we ook

naar buiten moeten treden, naar

God en naar de anderen toe. Door

onszelf in vraag te stellen, creë-

ren we immers ruimte voor men-

sen dichtbij en veraf, en voor God.

Na veertig dagen kunnen we Pasen

vieren. Pasen is het einddoel, maar

tevens een nieuw startpunt. Na-

dat de apostelen zich eerst opsloten,

dus naar binnen keerden, beseften

ze pas door Pasen dat hun opdracht

in de buitenwereld lag. Dat is voor

ons niet anders. Moge de vasten dan

ook een deugddoende periode zijn,

met tijd voor de innerlijke mens.

Laten we evenwel niet vergeten dat

Pasen ons steeds weer onstuitbaar

naar buiten jaagt, de straat op, de

wijde wereld in, tussen de mensen.

Ik wens je alvast een deugddoende

periode van minder en van meer…

opwegnaarPasen.

(Carmino Bohez, dit artikel verschijnt in

alle editiesvanonsdecanaat)

VEERTIGDAGENTIJD: EEN TIJD VAN MINDER EN VAN MEER
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Trekking van de Beurzen “de

Vrienden Van Lourdes” 2020. Ook

in Sijsele zijn er loten verkocht ge-

weest...

Door de inzet van ons gemotiveerd

team van de pastorale eenheid “TI-

BERIAS” en met de zegen van OLV

van Lourdes, mogen we weer van

een schitterend resultaat spreken,

een resultaat dat ons de mogelijk-

heid biedt om 8 beurzen ter waarde

van 500 euro weg te schenken door

verloting onder onze leden. Deze

verloting gebeurde op zondag 9 fe-

bruari na de hoogmis, in de St.-

Antoniuskerk te Heist.

Een H. Mis die werd opgedragen

voor onze levende en overleden le-

den van de vereniging. Dankbaar

voor alle steunende leden het aantal

is nog steeds iets om fier op te

zijn: namelijk 826 leden.

Ik mag dan ook onze ijveraar(sters)

van de vereniging een dankbaar

warm hart toedragen, zij zijn het

ten slotte die ieder lid persoonlijk

bezoeken (soms meerdere malen) in

weer en wind en steeds met de glim-

lach.

Dank aan alle leden voor het ver-

trouwen in de vereniging en onze

medewerksters.

En hopelijk tot volgend jaar bij le-

ven en welzijn, of op een van onze

bedevaarten.

De winnende nummers zijn:

1858 - 1618 – 1952 - 1355

1062 – 1683 – 1421 - 1269

De voorzitter

Roland De Vlieghere

Trekking Lourdesreizen

Zaterdag 29 februari

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, gedachtenismis voor

de overledenen sinds 1 december;

Paulette De Puysseleyr, Georges

D'hondt

18:00 Samenzang Jeugd en Plus

Zangzolder (einde 19.30 uur)

Zondag 1 maart

Eerste zondag

in de veertigdagentijd jaar A

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor de parochianen

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis, gedachtenismis voor

de overledenen sinds 1 december;

Marcella Standaert, Georgette

Dhondt, André

Vanderostyne, Laura Dendooven,

Maddy Declerck, Roger Decruy,

Gerard De Lannoye, alsook voor

Anthony Demon, zoon van Eric en

Martine Demon-Barremaeker en

overleden familie, alsook voor Aimé

Tilleman, echtgenoot van Jeannine

Van Den Broucke en overleden

familie

Maandag 2 maart

09:30 Recollectie in Bethanië

Loppem

Dinsdag 3 maart

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis voor de familie Leenesonne -

Haerens, alsook voor overleden

zuster (M.D.W.)

Woensdag 4 maart

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 5 maart

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Vrijdag 6 maart

15:15 Gezongen mis in WZC De Stek

Zaterdag 7 maart

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Thérèse Van den

Berghe, echtgenote van Hugo

Watelle

18:00 Samenzang Jeugd en Plus in de

kerk (einde 19.00 uur)

19:00 Sijsele Sint-Martinus:

Jeugdviering vormelingen groep

Sijsele

Zondag 8 maart

Tweede zondag

in de veertigdagentijd jaar A

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Etienne

Dobbelaere, Godelieve Inghelbrecht

en overleden familie, alsook voor de

families Janssens-Van Massenhove

en Geernaert-De Vlieger, alsook voor

Eduard Meire en echtgenote Hilda

Hongenaert

12:00 Sijsele: Solidariteitsmaaltijd in

De Kring

WEEKAGENDA

Gerard De Lannoye, 85j, (°23

december 1934 +24 januari 2020), uit

het WZC O.L.-Vrouw van Troost in

Westkapelle, voorheen Vredestraat

in Lapscheure. Uitvaart op vrijdag 31

januari om 10 uur in de kerk van

Lapscheure.

Marie-Louise Trypsteen, 99j, (°25

juli 1920 +29 januari 2020), we-

duwe van Andreas-Emiel Brugge-

man, uit het WZC De Stek in Sijse-

le, voorheen woonde ze in Roesela-

re. Uitvaart op donderdag 6 februa-

ri om 10 uur in de kerk van Sijsele.

Ruddy Rotsaert, 76j, (29 januari

1944 +7 februari 2020), weduw-

naar van Jeannine Ronse, uit de

Woestinestraat in Sijsele. Uitvaart

op maandag 17 februari om 10.30

uur in de kerk van Vivenkapelle.

Kerkelijke uitvaarten

Thema:

Als je relatie niet blijft duren

Op donderdag 5 maart (19 – 22

uur) gaat er weer een rouwcafé door

in Brugge.

Deze keer gaat het over verlies en

rouw na een echtscheiding of rela-

tiebreuk. Iedereen die huwt of een

relatie start, doet dat 'voor altijd'.

Maar soms houdt de liefde geen

stand en eindigt het verhaal met een

scheiding of een relatiebreuk. Als

je daarmee te maken krijgt, word

je geconfronteerd met een groot

en meervoudig verlies. Rouwen na

een echtscheiding of relatiebreuk

is dikwijls eenzaam. Mensen staan

snel met een oordeel klaar en zelf

heb je soms het gevoel dat je hebt ge-

faald. Wat zijn de uitdagingen als je

relatie stuk loopt? En wat zijn de ge-

volgen voor jezelf, je kinderen en

de ruimere familie? Is een scheiding

moeilijker op jongere leeftijd of is

die pijnlijker als je ouder bent?

Onze gastspreker op het café is

Sonja Delbeecke, coach, psycho-

therapeut en bemiddelaar in fami-

liezaken. In haar praktijk begeleidt

zij al jaren koppels (gehuwd of on-

gehuwd) die uiteen gaan, waardoor

zij over dat onderwerp een grote ex-

pertise heeft opgebouwd.

Ze vertelt o.a. aan de hand van voor-

beelden hoe zo'n proces verloopt.

Van harte welkom! Om te luisteren,

je verhaal te delen of gewoon om er-

bij te zijn.

Plaats: Cafetaria De Zeven Toren-

tjes, Canadaring 41 te 8310 Brugge

(Assebroek).

De bijdrage (10 euro) gaat volledig

naar de vzw, maar als dit bedrag een

belemmering zou zijn, aarzel dan

niet om contact op te nemen. Heb je

nog een vraag of wil je al inschrij-

ven? Mail of bel met Lut via: lut@le-

venenwelzijn.be of 0474 97 94 39

Rouwcafe Brugge

De Kring in het nieuw

Het is mooi om zien dat alle inzet voor het welslagen van de concerten en

de opbrengst ervan tastbaar is gemaakt in deze prachtige realisatie om de

akoestiek in de zaal te verbeteren. De nieuwe verlichting maakt de zaal ook

veel gezelliger.
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Gedoopt aan de bron van leven

Moerkerke 23 februari: Lars Floréal, zoon van Liesje Willekens en Björn Floréal uit Oostkerke Sijsele 23 februari: Lotte De Zutter, dochter van Lisa Alsberghe en Nick De Zutter uit Sijsele

Toccanteconcerten organiseert dit

jaar opnieuw een Passieconcert. Wij

presenteren dit jaar geen Mattheu-

spassie, maar een gevarieerd pro-

gramma dat in de passietijd past:

COME TO THE CROSS AND RE-

MEMBER (2017) van Pepper Chop-

lin, een totaalwerk met tekst, ver-

haal, koor en orkest. Het is een

boeiende en inspirerende meditatie

rond het passieverhaal. Het werk

wordt uitgevoerd door Zanglust,

Koninklijk Koor en Orkest o.l.v.

Bart Snauwaert. Pepper Choplin is

als componist en dirigent een van

de meest creatieve hedendaagse mu-

sici en schreef zowel gospels als

folkmuziek en evenzeer jazz en

klassieke muziek. Ook als humorist

weet hij volle zalen te ontroeren

met zijn ballades en uitgelaten hu-

mor.Hij geeft zeer regelmatig con-

ferenties en is een welkome gast in

velescholen.

Waar en wanneer In de Sint-

Jozefskerk, Ter Looigemweg 6 te

Brugge. Op zondag 22 maart om 15

uur. Te bereiken met bus 14 – par-

kingindekerkomgeving

Extra Dit concert wordt georga-

niseerd ten voordele van De Ark

Gemeenschap (Moerkerke - Brug-

ge). Na het concert is er een gezel-

lig ontmoetingsmoment met kof-

fie/theeenverwennerijen.

Praktisch Tickets: 15 euro in VVK

/ 20 euro ADD Online (bij voor-

keur) https://toccante.bookfast.me/

Verdere info: https://toccantecon-

certen.com Contact: toccantecon-

certen@gmail.com

Hartelijk welkom namens het orga-

niserend comité: Ann, Bart, Dirk,

Joris,Karla,KoenenRenaat

Concert ten voordele van de Arkgemeenschap Moerkerke
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Op dinsdag 10 maart snuisteren

we in de liefdesbrieven van Vlaam-

se meisjes aan de bevrijders. Dirk

Musschoot komt vertellen over ‘S-

weethearts’.

De lezing start om 20 u.

Dirk Musschoot brengt ontroe-

rende liefdesverhalen van Vlaam-

se sweethearts en hun Britse be-

vrijder. Hij reisde daarvoor ja-

renlang België en Groot-Brittan-

nië af en vond tientallen love

stories van Brits-Belgische bevrij-

dingskoppels. Verhalen vol ontroe-

ring, maar vaak ook van eenzaam-

heid en gemis. Honderden Vlaamse

vrouwen werden na de bevrijding

in 1944 verliefd op een Brits mili-

tair. Soms leidde dat tot een flirt of

een kortstondige relatie, maar even

vaak beloofden ze elkaar eeuwige

trouw. Sommige koppels vestigden

zich in ons land, andere zochten

hun geluk in Groot-Brittannië.

Wie waren die Tommy's die met een

meisje van hier aan de haal gin-

gen? Wie waren die oorlogsbrui-

den die zich in de armen gooiden

van een soldaat die soms vreselij-

ke dingen had meegemaakt? We la-

ten Dirk Musschoot hierop een ant-

woord geven.

Inschrijven gebeurt bij voorkeur

via mail: info@davidsfondssijsele.-

be of via de voicemail van het num-

mer 0477 55 57 28

waar: C. C. de Cultuurfabriek

Prijs: 5 euro (10 euro niet-leden)

Sweethearts

Doopkruikje in keramiek

De doopkruikjes worden door vaardige handen gemaakt in het atelier van de Arkgemeenschap in Moerkerke.

Het is een tijds- en arbeidsintensief werk... het gieten in de moulle, het afwerken, het glazuren en bakken.

In elke doopviering wordt verteld dat de kruikjes handwerk zijn en dus uniek, zoals elk mensenkind uniek is.

Jobtriptiek kerk Hoeke
Vervangen van de foto van de Jobtriptiek in de kerk van Hoeke (reproductie van 6 februari 2018) op 20 februari 2020 door een reproductie als drieluik

waarbij de achterzijde van de zijpanelen kan bekeken worden. Realisatie via Art in Flanders en Fotorama Wevelgem.

Musea Brugge © www.lukasweb.be - Art in Flanders vzw, foto Hugo Maertens.



KOFFIESTOP

De koffiestop zelf is van 10 tot 12 uur. Van 11 tot 11.45 u. zal Maria Zabala, een Colombiaanse boerenleidster uit Colombia die momenteel in Vlaanderen te gast is,

vertellen over het geweld in de regio, de vrouwenrechten, agro-ecologie en het platform van basisorganisaties in Cordoba. De getuigenis wordt vertaald. Warm

aan te bevelen!

Wie zonder eetlust gekonfijte ro-

zen eet, sterft eraan, maar wie na

lang vasten droog brood eet, hem

smaakt dat als gekonfijte rozen.

(Saaid: Perzisch dichter)

VASTEN
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Benefietconcert t.v.v. welzijnsscha-

kel Kantel

op zo 15 maart 2020 om 16u

in Kerk Sint-Thomas van Kantel-

berg,

Peellaertplein, 8310 Sint Kruis (Ma-

le)

Het gemengd Brugs concertkoor

Bryghia Cantat en het inclusief-

koor Cantare con Amore brengen

onder de algmene leiding van Rein-

hilde Uyttendaele en dirigente Elke

Poppe een uitvoering van ‘La noche

sin estrellas’.

Dit werk is een compositie voor ge-

mengd koor en inclusiefkoor bege-

leid door piano en werd geschreven

in opdracht van Koor en Stem. De

muziek werd geschreven door Se-

bastiaan Van Steenbergen op tekst

van Jan Coeck.

Het benefietconcert wordt uitge-

voerd ten voordele van Welzijns-

schakel Kantel. Welzijnsschakel

KANTEL wil zich inzetten om gelij-

ke kansen te creëren voor iedereen

en zo uitsluiting door armoede of

afkomst tegen te gaan.

Naast het gezamenlijke werk ‘La no-

che sin estrellas’ brengen beide ko-

ren ook een eigen programma.

Het programma van Cantare con

Amore bevat bekende werkjes en

melodieën die iedereen ongetwij-

feld zal herkennen. Het program-

ma van Bryghia Cantat bevat mooie

werkjes uit Zuid-Amerika.

Kaarten VVK: €12 , ADD: €15, kin-

deren -12 jaar: Gratis.

Info en kaarten: Kantel: 050/ 36 12

90 of info@bryghia-cantat.be (Rek-

nr.: BE16 9796 5538 7474)
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Zaterdag 7 maart

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Thérèse Van den

Berghe, echtgenote van Hugo

Watelle, alsook voor Walter Bleyaert

en echtgenote Simonne Coene

18:00 Samenzang Jeugd en Plus in de

kerk (einde 19.00 uur)

19:00 Sijsele Sint-Martinus:

Jeugdviering vormelingen groep

Sijsele

Zondag 8 maart

Tweede zondag

in de veertigdagentijd jaar A

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Etienne

Dobbelaere, Godelieve Inghelbrecht

en overleden familie, alsook voor de

families Janssens-Van Massenhove

en Geernaert-De Vlieger, alsook voor

Raymond Van Parys, echtgenoot van

Erna De Sutter, alsook voor Eduard

Meire en echtgenote Hilda

Hongenaert

12:00 Sijsele: Solidariteitsmaaltijd in

De Kring

Dinsdag 10 maart

10:30 Sijsele Sint-Martinus:

Schoolviering bij Broederlijk Delen

(VBS Sint-Maarten)

19:30 Koorrepetitie DaMoRi in de

kerk van Sint-Rita (einde 21 uur)

Woensdag 11 maart

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 12 maart

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis, fundatiemis overleden ouders

(L.T.-C.Bl.)

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis voor Germain

Moeraert en Georgette Schoonbaert,

overleden ouders en familie

20:00 Vergadering OC Sint-Rita

Zaterdag 14 maart

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Eric Neyt,

echtgenoot van Linette Demeester en

voor Herman Demeester, Martha

Brutyn en overleden familie, alsook

uit dank voor een jubileum

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 15 maart

Derde zondag

in de veertigdagentijd jaar A

08:30 Fietsenzegening aan De

Cultuurfabriek

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Tweede

instapviering, gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Tweede instapviering, gezongen mis

13:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

14:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

van Mathis De Jonghe, zoon van

Lindsey Dewaele en Ruben De

Jonghe uit Sijsele

14:00 Vormselcatechese groep Sijsele

in de kerk en in De Kring (einde om

17 uur)

WEEKAGENDA

Krokoswandeling in Lapscheure op

zondag 15 maart van 14u tot 16u.

Een wandeling in een gebied met

een rijke geschiedenis en mooie

landschappen.

We bezoeken het deel van de kerkto-

ren waar de pastoor begin de jaren

1700 woonde.

Daarna wandelen we via het ver-

zwolgen dorp naar de plaats waar

vroeger de Dodendraad lag.

Praktische info:

Start aan de kerk, Lapscheurestraat,

Goede wandelschoenen

Afstand: 5 km.

Inkom: gratis

Iedereen welkom!

ONTDEK DE STREEK MET DE NATUREN BLOMME
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Wat is een deelkast?

De naam zegt het zelf: het is een

kast waarin je iets legt dat je gemaakt

of niet meer nodig hebt: een extra

potje confituur, een wollen muts of

sjaal, een leuk boek dat niet meer ge-

lezen wordt, … en waar je iets mag

uitnemen wat je kunt gebruiken of

leuk vindt. Een eenvoudige manier

dus om op kleine schaal dingen met

elkaar te delen, door te geven, te rui-

len, te gebruiken, enzovoort.

Wat is het niet?

Een gemakkelijke plaats om je oude

(en/of kapotte) spullen te dumpen

in plaats van ze naar het container-

park of de kringloopwinkel te bren-

gen.

Delen en liturgie

Delen is het centrale woord in

de vastencampagne van Broederlijk

Delen en dus ook in de liturgische

vieringen. Het is een werkwoord,

iets om te doen. Delen doet goed,

met het Zuiden én met elkaar. Onze

deelkast is méér dan een methodiek

of een tijdelijk symbool dat we in

de vasten willen gebruiken. In onze

samenleving is het een heel con-

crete nieuwe uiting van een alou-

de cultuur die nooit echt weg was:

het delen zonder er iets voor in de

plaats te krijgen. En ook het kun-

nen ontvangen, zelfs zonder er iets

voor in de plaats te geven.

Vertrekken van het delen

dat er al is

Delen is in onze gemeenschappen

geen vreemd begrip. Het is altijd

de kern van onze liturgische sa-

menkomsten. We delen inspiratie,

het Woord, de gaven, brood en

beker, intenties, gemeenschapsvor-

ming, gebed en het engagement in

onze buurt, verenigingen en

werkgroepen. (fragment uit de

liturgiebrochure van Broederlijk

Delen)

Deelkast

Catechese op Aswoensdag

Groep vormelingen Moerkerke



De herdenking van 75 jaar einde

van de Tweede Wereldoorlog opent

nieuwe perspectieven. Nadat al heel

wat onderzoek gebeurde naar de

collaboratie, komt nu ook het ver-

zet in het vizier. Anders dan velen

misschien menen was er ook katho-

liek verzet tegen de nazidictatuur.

Een beroemd – en de voorbije ja-

ren herontdekt – voorbeeld is De

Zwarte Hand, een verzetsgroep uit

Klein-Brabant en de Rupelstreek,

aanvankelijk rond de persoon van

de koster van Tisselt. Tussen de zo-

mer van 1940 en het najaar van 1941

ondernamen enkele jeugdige man-

nen een al bij al kwajongensachti-

ge poging om de bezetter en zijn

plaatselijke collaborateurs uit te da-

gen met verzetsblaadjes, verfacties

enradiozenders.

In oktober 1941 rolde de bezetter

De Zwarte Hand op en verdwenen

109 leden van de groep jarenlang

in gevangenissen en concentratie-

kampen van de nazi’s. Meer dan ze-

ventig van hen overleefden die de-

tentieniet.

Het verzet van De Zwarte Hand doet

het relaas van de geschiedenis van

groep, de ontstaansredenen in de

zomer van 1940, de groei, maar ook

de roekeloosheid van de jonge en

onervaren leden. De auteur, die nog

enkele overlevenden van de groep

kon interviewen, introduceert de

lezer in de context van de bikkel-

harde repressie door het gerechte-

lijke apparaat van de nazi’s. Ook het

systeem van de strafkampen wordt

indetailbeschreven.

Wogen de daden van De Zwarte

Hand zwaar? Wellicht niet, heuse

sabotagepleegdedegroepniet,maar

enkel zijn bestaan riep de woede

van nazi’s op. Wat De Zwarte Hand

overkwam, was wel tekenend voor

de dramatische ervaringen en het

lot van zo veel politieke gevange-

nen tijdens de oorlogsjaren. (eds)

Kurt Van Camp, Het verzet van De

Zwarte Hand. Een fataal avontuur,

Davidsfonds, Antwerpen, 2019,

224 blz., 23,50 euro, ISBN 978 90

0226 830 4.

BOEK GESCHIEDENIS

Donker verleden
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Minderbroeder-kapucijn Kenny

Brack, gardiaan van het klooster

in Meersel-Dreef en parochiepries-

ter in het Antwerpse Hoogstraten,

volgde in Nederland een cursus

franciscaans leiderschap en mix-

te dat met zijn ervaringen in het

franciscaanse jongerenwerk tot een

boek, een ‘leefboek’ meer bepaald.

Hij schrijft: "Dit boek wil niet het

zoveelste zijn over Franciscus van

Assisi waarin je exact te weten komt

hoe de vork in de steel zit. Hier

ligt een bundeling van ervaringen

en verhalen om van te leven. In

deze bundel resoneert ook het fran-

ciscaans belevingscentrum van het

Meersel- Dreefse kapucijnenkloos-

ter mee. Net zoals in de verschillen-

de belevingsruimten van het eeu-

wenoude klooster, is de lezer ook

hier uitgenodigd om eerst jezelf

volopteontdekken.”

In dit boek wordt Franciscus’ leven

verteld op een frisse manier. De der-

tiende-eeuwse Franciscus van Assi-

si weet immers tot vandaag mensen

aan te spreken.Hembeter lerenken-

nen, is wat dit boek beoogt, van-

uit het verlangen op een andere ma-

nier in het leven te staan. Verhalen

en getuigenissen zijn uit het leven

gegrepen. Verwerkingstips helpen.

Inderdaad een ‘leefboek’ voor ieder-

een die jong van hart is dat aan-

sluit bij een bezoek aan het francis-

caanse belevingscentrum in Meer-

sel-Dreef. (eds)

Kenny Brack, Vertel me wie ik

ben. Jongeren op dreef met Francis-

cus van Assisi, Halewijn, Antwer-

pen, 2020, 19,95 euro, ISBN 978

90 8528 562 5.

BOEK SPIRITUALITEIT

Beleven met Franciscus
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Solidariteitsmaaltijd

Op zondag 8 maart waren we met 72 aan tafel om te delen.

We deelden tijd, aandacht, gezelligheid.

We deelden ten voordele van de projecten van Broederlijk Delen in Congo, Senegal en Colombia.

Dank aan de vrijwilligers bij het welslagen van deze maaltijd.

We konden tevens genieten van de aangename nieuwe verlichting en akoestiek in parochiezaal De Kring.

Foto's (c) Patrick Vienne
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Afdelingen Damme / Lapscheure /

Moerkerke en St.-Rita

De MUG-Heli kan ook UW leven

redden !!!

Omdat we ons allemaal bewust zijn

van de 1e hulp bij levensbedreigen-

de omstandigheden bieden we onze

Ferm-leden van Groot Damme deze

informatieve namiddag aan waar we

alles te weten komen over deze me-

dische interventie.

Wie kan ons deze informatie beter

overbrengen dan een mens “van op

de werkvloer”, nl. Alain Desmaille,

met zijn jarenlange ervaring.

Dinsdag 24 maart as om 14 uur in

’t Schuurtje – Burgstraat 16 in 8340

Damme.

Inschrijven is nodig tegen 18 maart

bij je plaatselijke secretaresse

Voordracht / koffie en traktaat is

voorzien en de nodige gezelligheid

Meer info hierover op 050 50 06 20

Dit is een organisatie van Ferm

Damme waar alle Ferm-leden uit-

genodigd zijn maar ook geïnteres-

seerden in deze materie zijn van

harte welkom mits vooraf te mel-

den!

Ferm

Groot-Damme

Op dinsdag 17 maart gaat onze eer-

ste activiteit onder de nieuwe naam

Ferm door, met als thema: Hoe ge-

zond is suiker.

Een diëtiste en diabetesverpleeg-

kundige die beide verbonden zijn

aan het AZ Zeno Knokke zullen ons

alvast een boeiende en leerzame na-

middag bezorgen over een gezonde

voeding.

We vragen graag in te schrijven

voor 11 maart bij Jeanine, tel. 050 50

06 48

Vele groeten van het Ferm bestuur

Moerkerke

Ferm

Moerkerke

Op onze bingonamiddag op 29 fe-

bruari mochten we burgemeester

Joachim Coens, schepen Bart De-

sutter en gemeenteraadslid Geert

Cherlet verwelkomen. (Burgemees-

ter Coens was jammer genoeg niet

aanwezig op het moment van de fo-

to.)

Ze ervaarden een sociale en gezel-

lige middag. Ze benadrukten dat

de evenementen die het Feestcomi-

té inricht als zeer positief ervaren

worden om het sociale leven en de

verbondenheid in Hoeke te verho-

gen.

Het Feestcomité wordt dan ook door

het gemeentebestuur erg gewaar-

deerd.

Na een openingsronde werden de

magen gespijsd met koffie en gebak

aangeboden door het Feestcomité.

Daarna werden nog enkele Bingo-

spelletjes afgewerkt. De mooie prij-

zen en waardebonnen werden ver-

deeld en niemand vertrok met lege

handen.

De namiddag was meeeer dan ge-

slaagd!

Bingo in Hoeke

Zaterdag 14 maart

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Eric Neyt,

echtgenoot van Linette Demeester en

voor Herman Demeester, Martha

Brutyn en overleden familie, alsook

uit dank voor een jubileum

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 15 maart

Derde zondag

in de veertigdagentijd jaar A

08:30 Fietsenzegening aan De

Cultuurfabriek

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Tweede

instapviering, gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Tweede instapviering, gezongen mis

13:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

14:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

van Mathis De Jonghe, zoon van

Lindsey Dewaele en Ruben De

Jonghe uit Sijsele

14:00 Vormselcatechese groep Sijsele

in de kerk en in De Kring (einde om

17 uur)

Dinsdag 17 maart

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis ter ere van Sint-Antonius (S.V.)

Woensdag 18 maart

19:00 Koorrepetitie Sint-Martinus in

de weekkapel (einde 20 uur)

Donderdag 19 maart

09:00 Sijsele Sint-Martinus: Gelezen

mis, fundatiemis oveleden familie

(A.M.)

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Vrijdag 20 maart

15:15 Gezongen mis in WZC De Stek

Zaterdag 21 maart

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Annelies

Blancke, echtgenote van Etienne

Chaves Daguilar en overleden

familie

18:00 Samenzang Jeugd Zangzolder

(einde 19.30 uur)

19:35 Samenzang Plus Zangzolder

(einde 20.30 uur)

Zondag 22 maart

Collecte Broederlijk Delen

Vierde zondag

in de veertigdagentijd jaar A

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis, opgeluisterd door

het Sint-Martinuskoor

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Gentiel Verleye

en echtgenote Magdalena De Clerck

en overleden familie, Maria Verleye,

echtgenote van Gilbert Grammens,

Guido Destrooper, echtgenoot van

Annie Verleye, Herman Dezutter,

echtgenoot van Rose-Anne Verleye,

alsook voor Irena Van Damme en

overleden familie

14:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

van Oscar Demeulenaere, zoon van

Stefanie Meurice en Wouter

Demeulenaere uit Sijsel

WEEKAGENDA

Lentewandeling

te Oedelem-oostveld

Pasar PLUS richt op zondag 22

maart een wandeling in te Oedelem.

De tocht van 9 km kent een ver-

loop langs Oostveld, Zwarteveld,

het Kallekesbos en verder rich-

ting de restanten van de vroege-

re ontginningshoeve van abdij 'Ter

Doest'. Deze begeleide tocht van 9

km vangt aan om 14 uur. Inschrij-

ven kan vanaf 13u30 in de cafetaria

van sportclub Hogerop Oedelem,

Bruinbergstraat 1/B te 8730 Oede-

lem-Oostveld. Deelnemen kan voor

1,50 euro (versnapering en LO-ver-

zekering inbegrepen). Gratis voor

kinderen en Pasar-leden. Meer in-

formatie is te bekomen via pasar-

plus.meetjesland@gmail.com of tel.

0494 03 67 81 (D. Van Wijnsberghe).

Beste leden en vrienden van Ferm

en Landelijke Gilde Sint-Rita

We nodigen jullie graag uit op ons

gezellig jaarlijks palingfestijn op

zondag 22 maart in het Ontmoe-

tingscentrum van Sint-Rita. We

verwelkomen jullie vanaf 11.45 uur

met een sprankelend aperitief. Er

is keuze tussen gebakken paling of

paling in de room. Voor wie geen

vis lust, hebben we een kipgerecht

voorzien. Als afsluiter serveren we

zelfgebakken taart met koffie.

Iedereen is van harte welkom

Graag inschrijven via

de bestuursleden van Ferm t.e.m. 17

maart

Jenny 050 50 06 37

Lucrèse 050 50 02 44

Nicole 050 50 10 13

Vivianne 050 50 00 14

Marijke 050 50 08 92

Marilyn 050 50 02 71

Palingfestijn
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Aan alle Damse Senioren

Wie zin heeft in een daguitstap op

15 mei naar Opaalkust:

CAPE GRIZ-NEZ

EN CAPE BLANC-NEZ

kan nu inschrijven

bij Jeroom Costers

tel. 050 37 22 46 en dit tot 10 mei

Flyers en verdere uitleg

te bekomen bij de bestuursleden

van de seniorenadviesraad.

Damse

Senioren

Wandelen rondom Sijsele

zondag 15 maart

Keuze uit: 6 - 12 -18 of 24 km.

vertrek tussen 7u30 en 15u.

startlocatie: gemeentelijke turnzaal

op het Lindenplein

De tocht rondom Sijsele met Rycke-

veldebos en flaneren op de flanken

van Oedelemberg. Op iedere afstand

is er een verzorgingspost voorzien.

Feestcomite

De Marollen

Jeugdviering

Op zaterdag 7 maart was er een jeugdviering in de kerk van Sijsele. In deze viering hadden we het over je richting zoeken en je richten naar... God. Hij geeft richting aan ons leven.

We verwezen ook naar het medicijnwiel van de Indianen (de vier windrichtingen en de vier elementen van water, lucht, aarde en vuur). Foto's (c) Nadine Keirse
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De bisschoppen schorsen alle open-

bare liturgische bijeenkomsten van

de katholieke Kerk vanaf 14 maart

tot vrijdag 3 april. Vanwege de hui-

dige evolutie van de corona-epide-

mie beslist de Bisschoppenconfe-

rentie van België om alle publie-

ke liturgische bijeenkomsten van

de katholieke Kerk in ons land te

schorsen. De beslissing gaat in op

14 maart en geldt alvast tot vrijdag 3

april. Doopsels, huwelijken en uit-

vaarten kunnen plaatsvinden in be-

perkte kring. Voor alle andere pasto-

rale bijeenkomsten wordt maxima-

levoorzichtigheidgevraagd.

De bisschoppen roepen de gelovi-

gen op deze periode van de vasten te

beleven als een tijd van gebed, beke-

ring, broederlijk delen en van gro-

tere aandacht voordemedemens.De

Schriftlezingen blijven ons indivi-

dueel of in het gezin inspireren op

weg naar Pasen. Kerknet, Cathobel,

KTO, KERK & Leven, Dimanche, de

vieringen op radio en tv, VRT en

RTBF, en livestream kunnen daar-

bij helpen. De bisschoppen danken

al diegenen die alles op alles zetten

om de verspreiding van het virus

Covid19 tegen te gaan en ook hen

die de zieken met de grootste zorg

omringen.

Voor vragen omtrent de praktische

gevolgen van deze beslissing kan

men terecht op het eigen bisdom of

vicariaat.

IPID -Brussel, donderdag 12 maart 2020

Bestrijding coronavirus
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"Laatonszorgzaamzijn.

Eventjes niét de slimmerik uithangen.

Richtlijnen volgen zonder te mopperen.

Afstandhoudenmeteenglimlach.

Enkele plannen uitstellen zonder

zeuren....

De solidariteit zal ons goed doen."

(StevenVanackere)

Zorgen voor elkaar

Tot nader order zou het bloedgeven

op dinsdag 24 maart van 16 tot 19

uur toch doorgaan in de sporthal,

Meuleweg. De nodige voorzorgs-

maatregelen zullen in acht geno-

men worden.

Rode Kruis

Moerkerke

Afgelast wegens corona:

Maandag 30 maart om 14 uur

Gezongen mis (en ziekenzalving)

bij het paasfeest in zaal de Barrage

Dank om het begrip

Samana

Moekerke

Maatregelen

i.v.m. het coronavirus

afstand houden,

handen wassen,

thuis blijven

bidden om kracht

voor alle hulpverleners,

bidden voor de zieken

zorg dragen voor elkaar

(in kleine groep)

indien we als parochie

iets kunnen betekenen

voor een zwakkere,

oudere, eenzame: contacteer ons

Vanaf 14 maart

tot alvast 3 april

geen weekendvieringen

in Sijsele en Moerkerke

geen weekdagvieringen

in Sijsele en Den Hoorn

geen vieringen in WZC Den Hoorn

en WZC De Stek

(tot na de paasvakantie)

geen bijeenkomsten of

vergaderingen

(zie afgelaste activiteiten

in de online-agenda)

geen toegang tot de parochiezalen

doopsels en uitvaarten

enkel in besloten kring

WEEKAGENDA
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Dit 'gebed om kracht en vertrou-

wen' kunnen we persoonlijk of in

huiskring gebruiken, om te bidden

om Gods nabijheid en uitzicht in

dezecrisistijd.

De bisschoppen roepen alle gelovi-

gen op om in deze dagen, nu samen

vieren onmogelijk is, tijd te nemen

voorpersoonlijkgebed.

In het volgende gebedsmoment rei-

ken we woorden aan om dit te doen.

Voorzie een rustige plek, en een

beetje stilte vooraf en nadien. We

zijn biddende mensen, alleen, maar

tochooksamen...

1. Kruisteken

In de naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest. Amen. Heer,

open mijn hart voor uw Geest die

troost en sterkt. Geef mij een woord

vanhoopenvrede.

2. Lezing van Gods Woord

(2Kor1,3-7)

Uit de tweede brief van de heili-

ge apostel Paulus aan de christenen

vanKorinthe

Gezegend is God, de Vader van

onze Heer Jezus Christus, de Va-

der vol ontferming en de God van

alle vertroosting, die ons troost in

al onze tegenspoed, zodat wij in

staat zijn anderen te troosten in alle

nood, dankzij de troost die wij van

God ontvangen. Want zoals wij vol-

op delen in het lijden van Christus,

zo krijgen wij door Christus ook

overvloedige vertroosting. Worden

wij verdrukt, dan is het voor uw

troost en redding. Worden wij be-

moedigd, dan is het om u moed en

kracht te geven om standvastig het-

zelfde lijden te verdragen als wij te

verdragenhebben.

Onze hoop voor u staat dan ook

vast: wij weten dat u, delend in ons

lijden, ook zult delen in onze

vertroosting.

3. Psalm 27

DeHeerismijnlicht

enmijnleidsman,

wiezouikvrezen?

DeHeerisdeschuts

vanmijnleven,

voorwiezouikbangzijn?

Alstormenboosdoenersaan

ommijteverslinden,

mijnvijandenstruikelen,

almijnbestrijdersbezwijken.

Al staan zij in slagorde voor mij,

ikbennietbevreesd;

alvoerenzijoorlogmetmij,

tochblijf ikvertrouwen.

Eén ding slechts vraag ik de Heer,

meerzal iknietwensen:

dat ikinGodshuismagwonen

zolangikleef;

Dat ikdebeminnelijkheid

vandeHeermagervaren,

zijntempelweer

meteigenogenmagzien.

In kwade dagen verleent zijn tent

mijbeschutting,

Hijhoudtmijverborgen

binneninzijnverblijf.

Hijbrengtmij inveiligheid

hoogopderots.

Nu houd ik het hoofd fier opgericht

ondanksdevijanden

diemijomringen.

Nukanikmetoffers

mijndankbaarheidtonen,

metzangenmuziek

voordeHeerinzijntempel.

Wil luisteren,Heer,

naarmijnroependestem,

hebmedelijden

enwilmijverhoren.

TotUspreektmijnhart,

naarUzieikop;

uwaanschijn,Heer,

tracht iktezien.

Wiluwgelaat

nietverbergenvoormij,

verstootmij,uwdienaar,

niet inuwgramschap.

WantGijzijtmijnhelper,

verjaagmijdusniet,

verlaatmijniet,God,

mijnVerlosser.

Al joegenmijnvaderenmoeder

mijweg,deHeer

zoumijaltijdontvangen.

Toonmijuwweg,Heer,

bij tegenstand,

leidmij langseffenpaden.

Geefmijnietprijs

aandehaatvanmijnvijand,

dievalsbeschuldigt

endreigtmetgeweld.–

Ikrekeneropinhet land

vandelevenden

hetheilvandeHeer

teaanschouwen.

ZieuitnaardeHeer

enhouddapperstand,

weesmoedigvanhart

envertrouwopdeHeer.

EeraandeVaderendeZoon

endeHeiligeGeest,

Zoalshetwasinhetbegin

ennuenaltijd,

enindeeeuwendereeuwen.

Amen.

4. Aanroepingen

Heer, samen met velen richt ik mij

tot U, en ik bid U: Toon uw nabij-

heid aan allen die zich angstig en

onrustig voelen,aan wie zich zor-

gen maken over zichzelf en over

de mensen die hen dierbaar zijn.

Schenk genezing en kracht aan alle

zieken, aan hen die alleen zijn, aan

mensen zonder vrienden of familie.

Sterk allen die werken in zieken-

huizen en woon- en zorgcentra,

in scholen en kinderdagverblijven,

in huizen waar kwetsbare mensen

wonen. Geef wijsheid en moed aan

alle politieke leiders en aan allen die

verantwoordelijkheid dragen over

anderen. Neem allen die door het

Corona-virus gestorven zijn op in

uw vrede, en troost allen die om

hen rouwen. Toon mij waar en hoe

ik iets kan betekenen voor de men-

sen rondom mij, maak mij zelf tot

een teken van uw liefde en menslie-

vendheid.

5. Onze Vader

6. Slotgebed

God van alle leven, van oudsher

hebt Gij uw liefde aan de men-

sen getoond. In Jezus, uw Zoon,

zijt Gij ons heel nabij gekomen.

Hij heeft zieken genezing en vre-

de gebracht. Door zijn goedheid en

verzoening heeft Hij nieuwe toe-

komst geopend voor mensen die

verloren waren. Kom ons tegemoet

met de Geest die Jezus bezielde, in

deze dagen van onrust en onze-

kerheid. Geef ons kalmte, wijsheid

en moed om te onderscheiden wat

we kunnen doen om anderen tot

steun te zijn en deze crisis te hel-

pen overwinnen. Doe ons groeien

in hoop en vertrouwen nu wij al-

len zo sterk onze kwetsbaarheid er-

varen, en houd in ons het geloof

levend dat Gij alles ten goede leidt.

DoorChristus,onzeHeer.

7. Zegen

De Heer schenke ons zijn zegen, Hij

beware ons voor onheil en geleide

ons tot eeuwig leven. Amen.

Gebed om kracht en vertrouwen
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Georges Crul, 92j, (26 augustus 1927

+12 maart 2020), echtgenoot van

Suzanne Schoutteet, uit het WZC De

Stek in Sijsele, voorheen Branddijk

in Damme. Uitvaart op donderdag 19

maart om 10.30 uur in de kerk van

Damme.

Pol Deyne, 93j, (23 januari 1927

+12 maart 2020), weduwnaar van

Godelieve Haverbeke, uit het WZC

Morgenster, voorheen in Malde-

gem-Donk. Uitvaart op donderdag

19 maart om 11 uur in de kerk van

Sijsele.

Kerkelijke

uitvaarten

Door de huidige coronacrisis en het

onzekere verloop van wat mogelijk

zal zijn in de nabije toekomst zijn

alle catechesemomenten opgeschort.

Eind maart vernemen we meer

nieuws vanuit het bisdom wat de

regeling zal zijn in deze bijzondere

omstandigheden voor het plannen

van de vieringen van eerste

communie en vormsel.

Dank om het begrip. De veiligheid

voor ieders gezondheid staat nu op

de eerste plaats.

Pastoor Pradip Smagge

Update corona

Op vraag van burgemeester Joa-

chim Coens laten we elke avond om

20 uur de kerkklokken 5 minuten

luiden ter ondersteuning van het

applaus voor allen die werken in de

zorg en allen die ervoor zorgen dat

we deze corona-crisis goed doorko-

men.

klokken

van de kerk in Moerkerke

van de kerk in Sijsele

van de kerk in Vivenkapelle

van de kerk in Lapscheure

van de kerk in Den Hoorn

Wij zijn solidair....

Door de ontwikkelingen van de voorbije

dagen en uren, hebben we een moeilijke

beslissing moeten nemen. Dit is tevens de

enige keuze diewe kondenmaken.We zijn

in de eerste plaats bekommerd omhetwel-

zijnvanonzeHoekse inwoners.

Daarom hebben we besloten de geplande

rondgang van de Paashaas op 12 april niet

te latenplaatsvinden.

Alvast bedankt en hou het vooral

gezond!

Met vriendelijke groeten

Carlo Vantuyckom

namens

het Feestcomité van Hoeke

https://www.facebook.com/feestco-

mite.hoeke

Annulatie rondgang Paashaas

Het MéGà Jeugdkoor

zingt gospel

Eindelijk is het zover, na heel wat

oefenen brengt het MéGà Jeugd-

koor opnieuw een concert in de

Cultuurfabriek in Sijsele.

Dit jaar is het best wel speciaal: het

is een echt gospelconcert! We bren-

gen heel wat bekende, opzwepen-

de en leuke Gospel Songs. En we

doen dit met een grote groep zan-

gers: MéGà Jeugd, MéGà Plus en

voor deze gelegenheid ook enkele

MéG’àdults. Dit moet je gewoon ko-

men bekijken!

Het concert gaat door op 30 mei en

start om 19u30.

De prijs voor een ticket in voorver-

koop is 10 euro, de prijs aan de deur

is 12 euro. Alle kinderen tot en met

5 jaar zijn gratis.

Hopelijk zien we jullie daar!

Dirigente: Sabine Wittevrongel

Pianist: Peter Van Sweevelt

Tickets?

Te verkrijgen bij de koorleden

Mailen naar

info@megajeugdkoor.be

Bellen naar 0474 74 54 29

Gospelconcert

Gezinsbond Sijsele
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Bijhet inkeermoment

indecoronaperiode,maart2020

Door de maatregelen tegen de ver-

dere verspreiding van het coronavi-

rus worden we gedwongen tot een

vorm van kluizenaarschap (elk ‘in

zijnkot’).

Het is een inkeermoment van lan-

ge duur. Voor christenen is het in

deze vastenperiode heel zeker ook

doen wat Jezus vraagt, nl. te bidden

in de binnenkamer. In het verbor-

genezietGodonszoalswezijn.

Het boek ‘Als de liefde alles wordt’

bevat de vertaling door dr. Gerda

Valkenborgh van de twee geschrif-

ten over de visioenen die Julian of

Norwich zag tijdens haar hevige

ziekte in het jaar 1373. De titel van

het boek zegt alles over de inhoud

ervan, over het grote vertrouwen

van de godzoekende dat alles lief-

de is en liefde alles is. God is lief-

de, Gods liefde laat zich zien overal

om ons heen. Na onze dood worden

we opgenomen indie liefdewaaraan

geeneindekomt.

Lady Julian Of Norwich – Stephen Reid (°1873 +1948)

Julian (°1342 +1416) overleefde op

dertigjarige leeftijd een hevige

vorm van het syndroom van Guil-

lian-Barré. Zij leefde in een woeli-

ge tijd van boerenopstanden, gods-

dienstvervolgingen en de pest. Zij

heeft “the Black Death” tot viermaal

toe zien voorbijkomen (in 1348,

1361, 1369 en 1387). Als kluizena-

res leefde zij naar binnen toe, maar

hield contact via haar open raam

met de buitenwereld. Zo was ze een

luisterend oor en gaf ze wijze raad.

Zij mag dan wel hemelse dingen ge-

zien hebben, ze kende de harde da-

gelijkserealiteitmaaraltegoed.

Julian leefde in groot vertrouwen.

In het dertiende visioen is het Jezus

zelfdietothaarzegt:

“Maar alles komt goed. Het komt al-

lemaal weer goed. Alles, maar ook

alles, wat het ook mag zijn, zal

goed komen.” (Long text: Openba-

ringen, dertiende visioen, zeven-

entwintigstehoofdstuk)

Als de liefde alles wordt, dan hoe-

ven we niets te vrezen. In God zijn

wij geborgen, gisteren, nu en voor

altijd…

bron:www.priesterpradip.be

Vertrouwen
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COVID-19 enkele weken geleden zei

ik nog, zo’n vaart zal het wel niet

lopen... Laat ons vooral rustig blij-

ven en gewoon doen wat er van ons

gevraagdwordt.

Ik reageerde eigenlijk iets te fel op

mensen die toen al angstig waren.

Blijf nu toch eens rustig maande ik

velenaan.

Vandaag is mijn wereld waarin ik

leef zo anders geworden. Blijf in je

kot, een uitspraak waar sommigen

zich heel hard aan hebben geërgerd

is een slogan geworden. Ik zag een

groeiende angst en hoorde vertel-

len, of zag op de sociale media men-

sen die begonnen te hamsteren, ook

zo een woord wat iedereen wel kent

maar wat velen nooit hadden mee-

gemaakt. Ik hoorde ook politici die

hun eigen gelijk wilden halen en

oorlogstaal als voertaal invoerden.

Waar zijn we in Gods naam mee be-

zigdacht ik.

Ik voelde me na het lezen van te

veel negatieve berichten vaak heel

erg benauwd, ik kon soms niet goed

meer doorademen, stress vermoed

ik, en dat gaat maar niet over. Ik

verplichtte mezelf om minder te fo-

cussen op de negatieve berichten

die op de sociale media verschijnen.

Ik ondervond dat we mekaar voort-

durend bang maken, en dat is niet

goed. We moeten ook niet wegkij-

ken en alles negeren dat weet ik,

maar laten we samen onze krach-

ten bundelen en het beste in ons bo-

venhalen om ons te verzetten tegen

ditvirus.

Vandaag mocht ik liedjes zingen in

de tuin van woonzorgcentrum De

Stek, de bewoners, het personeel en

de vele buren reageerden bijzonder

dankbaar, het was hartverwarmend.

Er waren ook die lieve mensen in de

tuin die tijdens de liedjes meedan-

sten en voortdurend zwaaiden naar

de bewoners, naar hun familie. Dit

samenzijn, ver genoeg van mekaar,

social distance heet dat, maar toch

o zo verbindend heeft me bijzonder

veeldeugdgedaan

Dit had ik nodig, temeer omdat ik

vandaag heel goed aanvoelde hoe

het is om geïsoleerd te zijn van me-

kaar, hoe het voelt wanneer dit vi-

rus in je persoonlijke omgeving,

heel dichtbij dus, toeslaat, dan voel

jehetdubbelzohard.

Een kaarsje branden, een gebedje,

het kan, het mag. Laten we alstu-

blieft blijvend onze warme men-

selijkheid aan mekaar doorgeven,

want het is nodig. #samentegen-

corona

(RolandVanDeVelde)

Op 21 maart...

FEDERATIE DAMME
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Na de oproep om gezamenlijk te ap-

plaudisseren voor mensen die deze

moeilijke periode voor ons allen

draagbaar maken, het uithangen

van witte lakens, het luiden van

de klokken, kondigde VTM vrij-

dag 20 maart aan dat er een dro-

ne over Damme zou vliegen met de

vraag: “Damme laat u horen”. De

kinderen en kleinkinderen waren

enthousiast om mee te doen en deze

oproep kleur te geven. Dit zette ons

aan om ook ons steentje bij te dra-

gen en zo de vele enthousiaste naai-

sters van Ferm een dankboodschap

op die manier over te brengen. Zij

(Ferm W.VL) hebben nl. in minder

dan 3 dagen maar liefst 5.000 mond-

maskers gestikt. Chapeau! Dus aan

de slag om een duidelijke bood-

schap zichtbaar te maken van uit de

tuin (zie foto).

Een telefoontje zaterdagmiddag van

VTM gaf ons moed dat de drone zou

overvliegen maar helaas de camera-

man (en de wind) koos andere loca-

ties en de boodschap kwam niet in

beeld! Maar van overal kregen we

berichtjes hierover en dit gaf ons

een fijn gevoel van verbondenheid

in Groot Damme, elk bracht zijn

boodschap op een eigen manier in

de kijker. De boodschap “Damme

laat u zien” was zeker geslaagd! Ie-

dereen mag ons werkje zien, maar

speciaal voor de vele naarstige naai-

sters van Ferm is een super dank je

wel meer dan waard!

Solidariteit

'Het zal geen Pasen worden dit jaar',

hoorde ik deze week iemand zeg-

gen. Die uitspraak stemde tot ver-

der nadenken. Ja, het zal voor velen

een andere Pasen worden. Niet met

verzorgde liturgie in de kerk. Niet

met een mooi concert: een of ande-

re passie. Maar in ons dagelijkse le-

ven kan het Pasen worden als nooit

tevoren.

De Pasen van weerbaarheid en veer-

kracht, de Pasen van meer verbon-

denheid en solidariteit. De Pasen

van doorbijten en elkaar ondersteu-

nentijdens de lange kruisweg van

huisarrest of ziekte. Voor sommi-

gen wordt het een heel harde, pijn-

lijke kruisweg. Meer Goede Vrijdag

dan Pasen.

Misschien zal het voor velen voor-

al een intense Witte Donderdag

worden. Treuren om dramatisch

verlies: zelfs afscheid nemen kan

niet. Voor zorgverleners zal ‘elkaar

de voeten of handen wassen’ dit

jaar een heel eigen invulling krij-

gen: toegewijd zorgzaam zijn bij de

zwaar zieke coronapatiënten in het

ziekenhuis.

Velen zijn in deze alleen-zame da-

gen een engel voor elkaar.

Voor ons allen is de Goede Week

dit jaar een tijd van elkaar dragen

en helpen dragen. Elkaar op een af-

stand omringen met aandacht en

attenties. Kracht en verbondenheid

in kwetsbaarheid en eenzaamheid!

Christelijk leven en evangelie ge-

beuren niet enkel in het kerkge-

bouw, maar evenzeer in de wereld,

in ons eigen leven en in onze re-

laties. Dat beseffen we nog beter in

deze coronatijd.

Een sterke Goede Week

en een moedige Pasen!!!

(Jean-Paul Vermassen)

Het wordt een andere Pasen dit jaar

Onvoorstelbaar

Hoe in twee weken

De wereld kan veranderen

En wij in verwarring

Naar buiten kijken

Overspoeld door feiten

Waar we achteraan lopen

Zonder te weten waarheen

Hoe goed wij ook

door de jaren heen

Hebben geleerd

De kop in het zand te steken

Zelfs ondergronds

Dringt het nieuws door

En worden wij

Wakker geschud

Door stilte

Stilte In de beelden

Waar we naar kijken

Met andere ogen

Die weer moeten leren zien

Totzover

Het begin van deze lente

Die ons voorkomt

Als het eind der tijden

De rest van het leven

Om ons heen

Fluit er op los

Komt uit de knop

En bloeit open

Vogels leggen eieren

Met een optimisme

Die ons vreemd is

De magnolia

Is gezegend

Ze kan de krant

Niet lezen

En de schaduw van een zwaluw

Stijgt boven zichzelf uit

En vliegt

De zomer tegemoet

Maar de nachten

Zijn zo stil in de stad

De straten

hebben hun stem verloren

Wat anders kunnen wij

Dan blijven dromen

Van een overwinning

Op een tegenstander

Die onzichtbaar is

Maar eerst afstand nemen

Van alles

Om te weten

Wat je mist

Als het er niet meer is

Dat is misschien

Wat wij weer moeten leren

Een nieuwe tijd ontdekken

Door ons

In onszelf te keren

Lente - Stef Bos

Ferm Damme wilde dit zo graag…

Na onze geslaagde jubelviering be-

gin februari, een lekkere kookde-

mo Valduvis, de regio bijeenkomst

Goddelijke chocolade, keken we uit

om onze Ferm dames uit Groot

Damme te verwelkomen voor een

leerrijke, informatieve bijeenkomst

MUG-Heli op dinsdag 24 maart in

’t Schuurtje.

Maar helaas alles veranderde in zeer

korte tijd en zo zijn we ook ver-

plicht de voorziene samenkomsten

in april / mei af te lassen!

De workshop Make-up, waar onze

jongere leden naar uitkeken in B en

B ’t Geleed op 17 april as zal dus ook

niet doorgaan.

Wanneer we opnieuw kunnen sa-

menkomen zullen we naderhand

bespreken en toelichten. Ondertus-

sen aan allen : maak er toch maar

het beste van en heb je nood aan een

babbeltje: aarzel niet en bel één van

je vrienden, kennissen, buren of fa-

milie. Ook dit kan deugd doen!

Ferm Damme

Ten gevolge van de coronacrisis

kunnen de geplande eerste commu-

nies en vormsels helaas niet door-

gaan en schuiven ze op naar vol-

gend schooljaar. In overleg met de

catechisten, de leden van de federale

stuurgroep, de directies van de ba-

sisscholen en andere betrokkenen

bij de voorbereiding en de vierin-

gen zelf... legden we volgende nieu-

we data vast voor

eerste communie

26 september

10.30 uur in Sijsele

27 september

10.30 uur in Moerkerke

vormsel

3 oktober

15 uur in Moerkerke

4 oktober

10.30 uur in Sijsele

Eerste

communie

en vormsel
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Pasen herstelt alle gebroken verbin-

dingen, stukgelopen relaties, ver-

raad, overlevering, ontrouw…. al-

les wordt opgenomen en hersteld in

het levenvandeverrezenHeer!

Hoe dat gebeurt vertelt Matteüs ons

op een verbluffend eenvoudige ma-

nier.

Als de verrezen Jezus voor het eerst

de bange vrouwen ontmoet, klin-

ken zijn eerste woorden: “Wees ge-

groet!” Hij groet de vrouwen zoals

wij onderweg een saluutje werpen

naardegenedieonspadkruist.

Ons paasgeloof, de opstanding uit

de gebrokenheid van relaties, van

geloof begint met een eenvoudige

“groet”,goeiedag!

Wij zoeken het vaak veel te ver, als-

of de verrezen Jezus ineens voor

ons zou staan, alsof we een ver-

schijning krijgen of Jezus ons in

een heldere droom tegemoet komt.

Als ik inspannend fiets heb ik blijk-

baar een bijzonder grimas op mijn

gezicht, want elke tegenligger geeft

me dan een grote glimlach terug.

Zalig vind ik dat! Ook dat is Pasen

voor mij. Pasen begint in het heel

kleine alledaagse van hier en nu. Pa-

sen begint met die groet aan onze

huisgenoten elke morgen, met het

knikje van onze collega’s, met de

warme blik tot degene diewe toeval-

ligontmoeten.

Pasen begint als de verbinding her-

steld is en je blijvend in die licht-

zuil kunt leven. Pasen (her)begint

vandaag hier en nu, in het le-

ven van jij die dit leest, als je met

een glimlach een vriendelijk woord

spreekt tot de eerste die je ontmoet,

vanuit de overlopende innerlijke

vreugde dat de Heer opgestaan is en

voorgoedleeft injehart.

ZaligPasen

Bezinning Pasen
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Van Witte Donderdag over

Goede Vrijdag naar Pasen

De byzantijnse ritus heeft een

prachtige symboliek die het geheel

van de Goede Week met elkaar ver-

bindt.

Witte Donderdag

Op Witte Donderdag wordt “de

dienst van de twaalf evangeliën”

gevierd. Het is een viering waar-

in, verdeeld over ‘twaalf lezingen’

de lijdensverhalen van Johannes,

Mattheüs, Marcus en Lucas wor-

den gelezen. Na elk stukje is er

een gezang dat inhoudelijk aan-

sluit bij wat werd gelezen. Na het

vijfde stukje evangelie (Mt. 27, 3-32)

wordt een kruis met een geschil-

derde Christusafbeelding (vergelijk

met het kruis van Taizé) plechtig

door de voorganger binnengedra-

gen en in het midden van de kerk

gezet.

Goede Vrijdag

Voor de dienst van Goede Vrijdag

wordt vóór dat kruis een laag tafel-

tje geplaatst, met een zwarte doek

erover, symbool van een graftom-

be. Op altaar ligt een “epitafion”.

(Dit is een blauw doek waarop de

icoon van de graflegging van Jezus

is geborduurd.) Aan het einde van

de dienst vormen de gelovigen een

begrafenisprocessie. De voorganger

komt naar buiten door de zijdeur

van de icoonwand met het evan-

gelieboek boven zijn hoofd. Vier

acolieten dragen het “epitafion” als

een baldakijn boven het evange-

lieboek dat de voorganger boven

zijn hoofd draagt. Vóór de proces-

sie gaat één acoliet met wierook en

één met geurig rozenwater. De pro-

cessie gaat langzaam naar het mid-

den van de kerk waar het kruis van

Witte Donderdag staat. Ondertus-

sen wordt het prachtige lied gezon-

gen: “De edele Jozef nam uw hei-

lig lichaam af van het kruis … .”

Het “epitafion” wordt op het graf

(zwarte doek over het tafeltje) ge-

legd, en daar bovenop het evange-

lieboek. De voorganger vereert als

eerste het graf, legt er bloemen op,

besprenkelt het met rozenwater en

bewierookt het. Driemaal buigt hij

tot op de grond en kust het evan-

gelieboek. Hierna doet de gelovige

gemeenschap dat ook. Op het einde

is het graf helemaal bedolven door

bloemen, behalve het gezicht van

Jezus. Overal branden er ook kaars-

jes.

Op de avond van Goede Vrijdag

worden rond het graf “klaagliede-

ren” gezongen.

Paaszaterdag

Op Paaszaterdag worden 15 stuk-

jes gelezen uit de Bijbel die vertel-

len over Gods’ grote daden. Daarna

wordt eucharistie gevierd, terwijl

iedereen zit rond het versierde graf.

Tussen de eerste lezing (epistel) en

het evangelie worden de donkere

gewaden van de voorganger gewis-

seld voor witte gewaden. En ieder-

een strooit ondertussen bloemen in

de gehele kerk. Want het is op Paas-

zaterdag dat Jezus afrekent met de

duistere machten. Op die dag ge-

beurt de overgang van Goede Vrij-

dag naar Pasen toe.

In de paasnacht wordt het “epita-

fion” plechtig overgebracht naar

het altaar, tijdens het zingen van:

“Ween niet over mij, Moeder … .”

En daar blijft ze de hele paastijd lig-

gen. Vanaf nu mogen wij opnieuw

belijden: “Als wij dan eten van dit

brood en drinken uit deze beker,

verkondigen wij de dood van de

Heer en belijden wij dat Hij verre-

zen is”.

Pasen

Het eerste woord van de Heer, aan

de Apostelen, na zijn verrijzenis

was: SJALOOM. Dit Hebreeuwse

woord betekent: VREDE. Voor vele

mensen (jongeren en ouderen) is

het een vreemd woord. Zij kun-

nen het niet lezen, want er is geen

school in hun dorp. Zij weten niet

wat vrede is want er is geen vrede in

hun leven.

Sjaloom betekent: geen conflicten,

geen armoede, geen honger, geen

onrecht, geen oorlog, geen ver-

scheurd hart. Sjaloom betekent:

harmonie, geen slagveld maar een

speelplaats. Maar dan zie je beelden

uit Syrië of Jemen, … . Moeders met

een kind op de vlucht. Of beelden

uit Somalië of Ethiopië, verwoes-

te akkers door de sprinkhanenplaag

en weer mensen op de vlucht. Of

beelden van radeloze ouders om de

dood van hun zoon of dochter. Of

geïsoleerde mensen wenend om de

dood van een geliefde door het coro-

navirus. Blijft vrede een droom?

En toch is vrede mogelijk, dicht-

bij en veraf, als je broederlijk deelt

en kloven dicht. Als je hier ver-

zoent, herstelt, pesten veracht en

jongeren mogen spelen. Vrede er-

vaar en vind je, als je geen dwars-

ligger bent, en met jouw gaven

mee droomt met wat God voor de

mensen droomde: SJALOOM. Zalig

Paasfeest en Gods’ vrede kome over

u!

Hugo Pieters, op inspiratie van Jos Claes

enLidySchuh.

(Dit artikel verschijnt in alle edities van

het parochieblad in het decanaat Brugge)

Goede Week en Pasen

Het Marcuseffect

Het Matteüseffect? Ja, dat kennen we al

langer. Maar nu ook een Marcusffect?

Da's nieuw. We hernemen hier graag de

opvallende bijdrage van Mark Van De

Voorde op de voorbije Startavond Broeder-

lijk Delen in het Auditorium van het

Sint-Lodewijkscollege. Om maar te zeg-

gen dat broederlijk delen maatschappelijk

relevanterdanooit is…

Broederlijke solidariteit

Broederlijk Delen bestaat zestig

jaar. De idee van broederlijke soli-

dariteit is echter altijd een christe-

lijke plicht geweest. Het werd zelfs

een politiek principe dat aan de basis

ligt van onze welvaartsstaat. De so-

ciale zekerheid is immers een vorm

van verplicht 'broederlijk delen'.

Overigens, alle politiek is een kwes-

tie van herverdeling van geld van

de burgers onder de burgers. Re-

geringsformaties haperen aan de

vraag: wie betaalt wat en wie krijgt

wat? De uiteindelijke keuze wordt

een balans - soms uit balans - tussen

de vrijheid van het individu en het

welzijn van allen, een balans waar-

van men hoopt dat zij het algemeen

belang dient.

Kaasschaaf

Dat politieke 'broederlijk delen' kan

altijd beter. Soms wordt het ook

weer slechter. Het dreigt vandaag

zo te worden. In tijden van krapte

moet worden bezuinigd, bespaard,

anders verdeeld... De vraag is: waar

haal je weg en waar leg je bij? Wie

krijgt minder? Iedereen moet gelijk

inleveren, luidt het dan. Daar heeft

men een mooie term voor bedacht:

de kaasschaaf.

Overal een plakje weg, eerlijker kan

toch niet! Men schaaft dunne plak-

jes af, zodat de vermindering amper

wordt gevoeld. Is dat zo? Een volle

kaasbol voelt dat schaafwondje niet,

maar voor een plak kaas is de kaas-

schaaf een dodelijk wapen. Anders

gezegd, wie weinig heeft, draagt

met eenzelfde procentuele bijdrage

relatief veel meer bij dan wie veel

heeft. De sterkste schouders dragen

dus niet langer de zwaarste lasten.

Het muntje van de arme wedu-

we

Begin van de jaren tachtig beschreef

Herman Deleeck de ongelijke ver-

deling van de sociale overheidsuit-

gaven: wie al meer heeft krijgt ook

meer, zodat uiteindelijk de rijke rij-

ker wordt en de arme armer. Hij

noemde dat het Matteüseffect, naar

de parabel van de talenten. Wat we

vandaag meemaken, is nog erger:

niet alleen krijgt de arme in abso-

lute cijfers minder dan de rijke, hij

wordt ook nog eens in relatieve cij-

fers meer afgepakt dan de rijke. Ik

noem dat hetMarcuseffect.

Naar Marcus 12, 41-44: Jezus ziet

een arme weduwe een muntje gooi-

en in de offerkist van de tempel. Hij

zegt: "Die arme weduwe heeft het

meest geofferd van allen die iets in

de offerkist wierpen. Allen wierpen

ze er iets in van hun overvloed,

maar zij offerde van haar armoe al

wat ze bezat, alles waar ze van leven

moest."

Hiermee klaagde Jezus allereerst de

rijken aan wegens hun schijnhei-

ligheid. Hiermee snoerde hij de zo-

genaamd 'genereuze' rijke klasse de

mond die pocht: kijk eens hoe goed

we zijn! Met in hun achterhoofd de

gedachte: Hebben we al niet genoeg

bijgedragen?

Bij 60 jaar Broederlijk Delen

"Hebben we al niet genoeg bijge-

dragen?", zeggen ook de bedrijfs-

leiders vandaag. Met het gevolg dat

de armen 'moeten' inleveren om de

begroting op orde te krijgen. Die

weduwe uit Jezus' tijd gaf uit vrije

wil, de minstbedeelde van vandaag

wordt verplicht om in te leveren

op de steun "waar ze van leven

moet". Daarom is het onze christe-

lijke plicht om, bij de viering van

zestig jaar Broederlijk Delen, van

de politici te eisen dat ze de publie-

ke middelen zo herverdelen dat het

weer 'broederlijk delen' wordt.

MarkVandeVoorde

Het Marcuseffect
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Vieren zonder volk.

Of toch niet?

Wellicht volgden op zondag 29 maart

meer mensen dan anders in Vlaanderen de

zondagsviering vanuit de Brugse kathe-

draal op tv. Anderen volgden via de digi-

tale weg de gestreamde viering uit hun ei-

gen vertrouwde kerk, even leeg als de ka-

thedraal.

Elk vindt een eigen weg om zich

verbonden te voelen want vieren

is delen en dat kun je eigen-

lijk pas écht in gemeenschap. Een

'schermervaring' kan helpen, maar

dat nooit vervangen. Welke indruk

heeft het bij de betrokkenen nage-

laten, een viering even goed ver-

zorgen als altijd, maar met een uur

lang de blik op een lege kerkruim-

te? Uit de verzamelde beschouwin-

gen blijkt dat dit hen niet van de es-

sentie heeft weggehouden. Zo mag

hetzijn.

diakenWilfried

"De Heer ontmoeten in woord en

brood op deze uitzonderlijke wij-

ze bracht een tweevoudige myste-

rievolle verbondenheid met zich te-

weeg. Langzaam groeiden wij (de-

ken Lieven, lector Ann, cantor

Roel, koster Jeroen en ikzelf, bege-

leid door de orgelklanken van Mi-

thra) heel intens naar elkaar toe.

Het begon al bij de repetitie waar

we de liturgie punctueel afstem-

den op de veiligheidsvoorschriften.

Het hoogtepunt van samenhorig-

heid in de eucharistie was het bid-

den van het Onze Vader, allen op

één rij, voldoende verwijderd van

elkaar en toch zo nabij. Verbon-

den met elkaar maar ook onzicht-

baar verbonden met zoveel mensen

die we bij de aanvang van de eucha-

ristieviering aan elkaar doorgaven:

de coronapatiënten, de overledenen

en zij die om hen treuren, de be-

woners van de woonenzorgcentra,

zieke mensen thuis of waar ook, zo-

velen. We hadden allen iemand die

ons nauw aan het hart lag. In het

stiltemoment vóór het luiden van

de gong vertrouwden we hen toe

aan Gods liefde. Ontroerend voor

mij het oproepen tot vrede: "Geef el-

kaar thuis of waar u ook bent een te-

kenvanvrede."

lectorAnn

"De eerste keer op tv geeft voor-

af een spannend gevoel. Aanvanke-

lijk zou het Sint-Donaaskoor, de

viering opluisteren, maar dat viel

weg… Neen, ik stond niet meteen

te springen om lector te zijn, maar

toen dacht ik: ik wil meehelpen aan

de viering uit dankbaarheid voor

de Heer en als dienst aan de ge-

loofsgemeenschap. Ik vroeg dat ik

daar dan de nodige rust en vertrou-

wen voor zou mogen ontvangen. In

het eucharistisch gebed heb ik ge-

vraagd om ons allemaal te bescher-

men tegen het coronavirus en om

zegen over de parochies en over

ons koor." Dat haar mede-koorle-

den thuis meebaden én meezon-

gen - partituur in de hand of op de

schoot - wist Ann met zekerheid.

cantorRoel

"Inderdaad, niemand heeft geleerd

om voor een lege ruimte te spre-

ken," beaamde cantor Roel mijn

opmerking," maar gelukkig bleef

het brandpunt van de liturgie on-

veranderd: het altaar van Woor-

d, Brood en Beker. En zoals een

bekend lied van Schollaert zegt:

“…heeldewereldinonshart.”

Het brandpunt van de liturgie bleef

onveranderd: het altaar van Woord,

Brood en Beker.

dekenLieven

Ook voorganger deken Lieven heeft

het zo beleefd: "De zorg om het

scenario goed te volgen, was er ze-

ker, de lege stoelen ook, maar dat

is de zakelijke kant. Natuurlijk jam-

mer dat alles zo gedwongen moest

verlopen, ook zonder koor en met

een heel beperkte bezetting in uiter-

ste soberheid, maar evenzeer in alle

eenvoud en schoonheid." Brood en

Wijn, Jezus in ons midden, dat was

ook in deze viering de kern." Een

vrt-technicus getuigde achteraf dat

hij bij het naar Brugge komen wel

wat twijfels had over de zin van zijn

opdracht, maar dat het voor hem

een heel andere beleving was ge-

worden dan bij de andere tv-missen.

'Even de techniek voorbij', zo inter-

preteer ikzijnbedenking.

OrganistMithra

Bijzondere concentratie ervoer ook

de organist: "Tijdens een tv-mis

wordt extra concentratie gevraagd

om de timing in het oog te houden

(de duur van een lied, van een stuk-

je orgelspel,…) dat je geen aandacht

schenkt aande legekerk. Je zorgtdat

allesvlotverloopt.

"Eigenlijk is het minder erg om bij

een tv-mis voor een lege kerk te spe-

len dan bij een gewone mis veel on-

bezette stoelen te zien," vertrouw-

dehijmetoe.

kosterJeroen

"Het was vreemd om voor een lege

kerk eucharistie te vieren. Maar he-

lemaal leeg was die niet: er ston-

den cameramensen, een ganse tv-

crew... Het was niet voor onszelf

dat we eucharistie vierden. Ik voel-

de me tijdens de viering wel verbon-

den met de mensen die thuis zaten.

Ik vond het overigens zeer goed dat

de mis toch is kunnen doorgaan. Ik

denk dat het voor veel mensen wel

goed was dat ze konden meevieren

van thuis uit. De regels rond hy-

giëne werden nauwgezet toegepast.

Ik mocht de kelk en pateen zelfs

niet aanraken, voor noch tijdens de

dienst. Deken Lieven had ze voor-

af gereinigd, hosties in gelegd en

klaargezet op de credenstafel. Ook

de onderlinge afstand werd goed be-

waard zowel tijdens de dienst als er-

voor en erna. Er was ook geen wie-

rook omdat ik anders het wierook-

vat zou moeten doorgeven aan de

priester en de diaken. Als acoliet had

ik dus niet zoveel werk: enkel op de

gong slaan. Wat je wel een stuk mist

is een kerk die meezingt. Wij zon-

gen wel mee met Roel, maar je voel-

de toch wel de afwezigheid van het

koorenhetpubliek."

(Mieke De Jonghe)

Misviering in Coronatijd
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In deze verwarrende tijd

is het goed om te blijven

vertrouwen en de hoop

niet te verliezen.

Als gelovigen weten wij

dat God ons nabij is,

dat Hij zich laat vinden

bij het lezen van de bijbel,

maar ook in de stilte,

in de schoonheid,

in de liefde...

God is gelukkig niet

alleen maar in de kerken

te vinden...

Hij is alles in alles.

Laten we nog meer

dan anders bidden

om Gods zorgzame nabijheid

en dat Hij ons gezondheid

en vrede geeft

op voorspraak

van Sint-Rita.

(Pradip Smagge)

Bericht via kerknet.be: "Aangezien

de paaswake dit jaar niet gevierd kon

worden, stelt zich de vraag naar

de paaskaars en de zegening van

het doopwater. Op de eerste zon-

dag (zaterdagavond) waarop publie-

ke vieringen opnieuw toegelaten

zijn, is het wenselijk om de bran-

dende paaskaars op bijzondere wij-

ze te onthalen en doopwater te zege-

nen."

In onze federatie is dat dus

in Sijsele in de viering

op zaterdagavond,

in Moerkerke in de viering

op zondagmorgen,

in Den Hoorn in de viering

op donderdagavond.

We delen dan ook in de kerken

van Sijsele en Moerkerke de nieuwe

paaskaarsjes uit (met het motief op

van de nieuwe paaskaars) en wie het

wenst kan de overige gebedskaartjes

uit de vastenperiode meenemen.

(Pradip Smagge)

Nieuwe paaskaars

Sint-Rita in de coronacrisis

Dit weekend is het beloken Pasen,

zoals men vroeger zei: de afsluiting

van het grote paasfeest.

Het feest wordt weliswaar afgeslo-

ten maar de betekenis van Pasen

wordt nooit afgesloten.

Jezus leeft verder, dat is de eigen-

lijke betekenis van Pasen. En als je

zegt te geloven in Jezus, dan heb

je de opdracht om het elke dag een

beetje Pasen te doen zijn, om elke

dag te zorgen dat Jezus tot leven kan

komen in de manier waarop wij sa-

men vieren en in de manier waarop

wij omgaan met elkaar.

In de diverse paasverhalen horen

we hoe zijn apostelen verschillen-

de ontmoetingen hadden met de le-

vende heer, hoe zij hem herkenden

aan zijn manier van spreken, zijn

manier van doen.

Dat zou ook nog het geval moeten

zijn in onze tijd. Ontmoeten zoe-

kende mensen hem in onze kerk,

in het instituut kerk of in het kerk-

volk zoals wij dat zijn? Of is de le-

vende Heer in deze tijd onvindbaar,

en dat zou een slechte zaak zijn.

Beloken Pasen
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Gesloten kerken

Nog zeker tot en met 3 mei zijn de

kerkgebouwen in onze federatie ge-

sloten.Wewetendat ze openmogen

blijven, maar "De beheerders van

die gebouwen worden geacht hier-

voor de nodige regels uit te vaardi-

gen en toe te zien op de naleving er-

van." En dat kunnen wij niet over-

al garanderen. De kerkfabriek van

Hoeke kan er wel op toezien dat de

maatregelen gerespecteerd worden

door de kerkbezoekers en bijgevolg

isdekerkvanHoekewelopen.

Sint-Rita en rozenzegening

Wegens de coronapandemie zijn de

grote vieringen op de feestdag van

Sint-Rita afgelast. Bijgevolg zullen

er ook geen gezegende rozen be-

schikbaar zijn. Wij beseffen dat dit

voor vele bedevaarders moeilijk te

vatten is, maar in deze verwarren-

de tijden is het belangrijk om ie-

ders veiligheid te blijven garande-

ren en de volksgezondheid alle pri-

oriteit te geven.Met des temeer aan-

drang zullen we bidden tot Sint-

Rita: "Verleen ons gezondheid en

vrede... laat niet toe dat mensen nog

langerbeproefdworden."

Kerkelijke uitvaarten

Uitvaarten kunnen enkel doorgaan

in besloten kring en met gebeds-

dienst (geen rouwbezoek, voorbe-

reiding enkel te regelen via tele-

foon of per mail, in aanwezigheid

van maximum 15 personen in de

kerk, geen begroeting, geen collec-

te, geen offerande, geen uitdelen

van gedachtenisprentjes, ongeacht

het uur hetzelfde tarief van 99,50

euro). Families kunnen desgewenst

een nadienst aanvragen waarbij na

de coronacrisis een ruime fami-

lie-en vriendenkring kan aanwezig

zijn.

Toekomst

Wehopenelkaar

terugteontmoeten

alsgeloofsgemeenschap

ronddetafelvandeHeer.

Maarvoorlopig

moetenwehetuithouden

inonze'huiskerken'...

Goedemoed!

PastoorPradipSmagge

endefederalestuurgroep

Corona en de gevolgen voor het parochiale leven
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De Ongelovige Thomas is een Bij-

bels figuur die doorheen de ge-

schiedenis, althans bij velen, op

erg weinig sympathie kon rekenen.

Thomas was dan ook de apostel die

Jezus niet zomaar op zijn woord ge-

loofde, maar tastbaar bewijs nodig

had om Zijn verrijzenis te aanvaar-

den. "Alleen als ik de wonden van

de spijkers in zijn handen zie en

met mijn vingers kan voelen, en als

ik mijn hand in zijn zij kan leg-

gen, zal ik het geloven,” sprak hij

volgens de Bijbel, wanneer sommi-

ge volgelingen beweren dat Chris-

tus is opgestaan. De rest van de pas-

sage staat als volgt beschreven:

Acht dagen later waren zijn leerlin-

gen weer in het huis bijeen, en nu

was Tomas er bij. Hoewel de deuren

gesloten waren, kwam Jezus bin-

nen, ging in hun midden staan en

zei:

“Vrede zij u.

” Vervolgens zei Hij tot Tomas:

“Kom hier met uw vinger en bezie

mijn handen. Steek uw hand uit en

leg die in mijn zijde, en wees niet

langer ongelovig, maar gelovig.”

Toen riep Tomas uit: “Mijn Heer

en mijn God!” Toen zei Jezus tot

hem: “Omdat ge Mij gezien hebt,

gelooft ge? Zalig die niet gezien en

toch geloofd hebben.”

Vooral omwille van dit laatste vers

was het figuur van Thomas, niet

erg geliefd bij het grote volk.

Toch is er een theologische tak die

zich toewijdde aan de studie en ver-

ering van Thomas. In al zijn on-

geloof is hij een man waarin velen

zich kunnen herkennen.

De nood aan zekerheid, het onver-

mogen om ten volle te kunnen ge-

loven, is velen dan ook niet vreemd.

Is de nood aan bewijs ook niet eigen

aan onze maatschappij?

Zijn wij niet allemaal een beetje

‘Ongelovige Thomas’?

De titel van dit werk, de Ongelovi-

ge Thomas onder de loep, is dan ook

allesbehalve willekeurig. Hoewel

we zijn figuur en zijn invloeds-

sferen verder willen bekijken, ver-

wijst de term ‘onder de loep’ ook

naar de samenleving waarin wij

leven, waarbij bewijsmateriaal erg

hoog in het vaandel wordt gedra-

gen.

De ongelovige ThomasGeestelijke communie
Nu wij helaas fysiek niet kunnen deelnemen aan de eucharistie zoeken we

woorden om Christus als Brood van Leven tenminste geestelijk te ontvangen.

Mijn echtgenoot neemt deze mar-

kante uitspraak van Maggie De

Block heel ernstig en... wil het uit-

voeren.

Weken in vrijwillige quarantaine

om het ongenadige Coronavirus te

vermijden en niet besmet te gera-

ken.

Inderdaad hij behoort volgens leef-

tijd en gezondheid bij de risico-

groep. Bovendien heeft hij een flin-

ke portie levenslust en wil hij nog

een tijdje "bij ons" blijven!

Daar smelt ik wel even van. Het is

een preventieve maatregel. Ik stem

toe en besef: dit wordt een moeilijke

periode.

Merkwaardig toch, hoe zo'n mi-

nuscule virus die grote aarde in een

minimum van tijd kan beïnvloe-

den. Kan beuken op leven en dood.

Dus, een paar weken geen contac-

ten, geen afspraken, geen pastorale

diensten, geen groepssport.

Geef toe, een pak inzet glijdt zo van

mijn rug af. Maar hoe vul ik mijn

dagen nu verder in? "Zijn jullie

gek ?" horen we vragen. "Alle be-

grip!" zegt de andere. "Voorbarig,

dient tot niets.

Voorzichtig zijn is de boodschap

Wat een paniekreactie!" Iedereen

heeft zijn commentaar en ik kan je

zeggen het was niet altijd even fraai

wat naar het hoofd geslingerd werd.

Maar de beslissing is genomen… af-

zondering!

Niet echt lockdown, niet echt afge-

sloten, we komen samen nog bui-

ten voor een miniwandeling in fris-

se lucht, daar waar geen volk is.

Kwestie van de mentale gezondheid

goed te houden. Maar persoonlijke

contacten zijn uitgesloten.

Om niet wankel te schemeren tus-

sen verveling en doelloosheid stel

ik voor mezelf een dagschema op.

Een duidelijke indeling waarin ac-

tiviteiten, "lectio en oratio" elkaar

in een mooie balans afwisselen.

Het dagritme speelt zich af in slow

motion. Alles vertraagt. Niet meer

op je horloge kijken om op tijd te

komen. Geen spurt naar de bus, die

ik nog net wil halen.

Geen haast meer. Ik gun mezelf op

de eerste plaats, lange wandelingen.

Alleen. Met een fikse pas in parken

en bossen, dwars door de velden

met een stevige wind op kop. Uit-

waaien en inademen. Het doet me

goed!

Ik sloeg een flinke voorraad op, kas-

ten en diepvries welgevuld. Rum-

mikub wordt bovengehaald. De sta-

pel te lezen lectuur daalt ziender-

ogen en uitgestelde films worden

gretig bekeken. Zalig toch!

Tuurlijk mis ik de persoonlijke

contacten. Ik mis een pintje op ca-

fé, de kerkdiensten, het etentje met

mijn broers, de zondagse babbel na

de viering. Ik mis mijn sport- en

zwemplezier. Wat doet het dan goe-

d, een aanmoedigend telefoontje te

krijgen, een mail met wat parochie-

nieuws, een lief kaartje, een pete-

kind dat boodschappen wil doen.

Allemaal lieve schatten van men-

sen!

En gelukkig 'mijn pen' is niet in

quarantaine, ik kan schrijvend ant-

woorden, teksten maken. De tijd

geeft mij veel. Hoe gaat de versprei-

ding van het Coronavirus de ko-

mende weken evolueren? Meer be-

smettingen, zieken, doden?

Of hangt de lente echt in de lucht en

verdrijft ze de zwarte wolken van de

epidemie. Eén ding staat vast, de ge-

schiedenis wijst aan, dat na elke golf

van virussen het leven zich her-

neemt en zo voelen wij het ook.

We kijken samen naar ons tuin-

tje: bloemen bloeien, vogels flui-

ten, flarden blauwe lucht. We rui-

ken, we zien en voelen het, de na-

tuur groeit en herleeft. Is dat geen

reden om gelukkig te zijn?

(uit: Lettergreep)

CURSIEFJE

Blijf in uw kot
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We zouden het bijna vergeten zijn

door de coronapandemie, maar een

week voor de lockdown hielden we

in parochiezaal De Kring een so-

lidariteitsmaaltijd ten voordele van

deactiesvanBroederlijkDelen.

Er waren 74 aanwezigen en de op-

brengstbedroeg877euro.

Er waren dit jaar geen collectes in

de kerken en we hielden ook geen

paasbloemenverkoop.

Er zijn 93 vastenkalenders ver-

kocht met een winst van 60 cent per

stuk, dus 55,80 euro. Wat het totaal

op932,8euro.Waarvoordank!

Solidariteit

Ferm, afdeling Damme

Beste Ferm leden, het zijn moeilij-

ke en harde tijden, we leven elk een

beetje afgezonderd. En ja het moet

“in ons kot blijven” is nu de bood-

schap zodat we in de zomer mekaar

weerkunnenontmoeten.

We proberen zoveel mogelijk ieder-

een te bereiken het zij via de digitale

weg, hetzij met een briefje of langs

deze weg. Eén ding is zeker het is

van belang om contact te houden

met mekaar en aandachtig te zijn

voor zij die hulp nodig hebben of

zij die nood hebben aan een babbel;

echter op opstand en dus niet evi-

dent maar het kan! Je zult ongetwij-

feld wel iemand van ons team vin-

denaandetelefoon.

En ook al kunnen we fysiek niet sa-

menkomen, duik eens in je voor-

raad creatieve vaardigheden van

Kvlv of misschien liever in je re-

cepten van héél lang geleden of de

nieuwste van Ferm? Je zult verstelt

staan welke waaier aan activiteiten

we reeds brachten en elkeen van jul-

lie is wel vindingrijk en zal er zeker

nogplezieraanbelevenook.

Misschien is dit voor ons bestuur

al een idee om dit te horen wanneer

we opnieuw samenkomen… Delen

is ook leuk en we mogen niet bij

de pakken blijven zitten! Aan ieder

van jullie: zorg goed voor jezelf en

deanderen.

Hier nog een mooie tekst die ons

ongetwijfeld ook even doet naden-

kenendeugddoet.

HARTVERWARMEND

Dezonbrengtd’aarde,

watonshartechtnodigheeft,

zondertijdofafstand

temoetenmeten.

Zelaathaarwarmtestralen,

omzowegteglijden

indromenendenken,

vanhoehetwas

ennogkanzijn.

Laathetblauwewolkendeken,

de hemel schilderen in volle pracht

want ’t is tijd

datzachtebloesems

takkentooienen

levenbrengenindestam.

Laatbloesemsnietvervriezen,

laatzezorgenvoordeoogst,

ommensentelaten

snoepenvanwatgoeden

heerlijk is ;vanalles ,

dattuinenveldonsbiedt.

Vergeetookniet, indezetijd

dezonnestralenoptevangen

opjouwwitte,winterswezen,

zegevenkleurenfrisheid,

wantgeenenkeldoosjesmeer

kanevenarenwat

denatuurtebiedenheeft.

MEVDH
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Solidair in coronatijden

De coronacrisis treft onze hele sa-

menleving keihard... maar sommi-

gennogmeerdananderen.

Het is een moeilijke tijd, met veel

onzekerheden.

Het CAW, dat is het Brugse Cen-

trum Algemeen Welzijnswerk, dat

elke dag van het jaar klaarstaat voor

al wie hulp of steun nodig heeft,

moet dag na dag vaststellen dat de

meest kwetsbare mensen in onze

samenleving het nu extra moeilijk

hebben.

De situatie is ongezien. Het CAW

wil de ergste noden helpen lenigen

overal waar het kan. Er zijn de drin-

gende noden van dak- en thuislo-

zen, van gezinnen in armoede, van

kinderen zonder digitale toegang

maar die wel verondersteld worden

viahet internet lestevolgen…

Maar daarvoor is wel geld nodig,

zo simpel is dat. Zonder de finan-

ciële steun van veel vrijwillige on-

dersteuners kan ook het CAW zijn

hulptaaknietwaarmaken.

Help het CAW helpen. Stort uw

gift op rek.nr. BE73 0682 4768 3160

van het Solidariteitsfonds CAW

Noord-West-Vlaanderen. Je steun

zal welbesteed zijn. Elke gift vanaf

40euroisfiscaalaftrekbaar.

Doorde coronamaatregelenverliepende

uitvaarten instriktbeperktekring

(maximum15aanwezigen).

Germaine Fransoo, 92j, (°19 april

1927 +10 april 2020), echtgenote van

Maurits Devriese, uit de Molen-

straat in Sijsele. Uitvaart op maan-

dag 20 april om 10 uur in de kerk

vanSijsele.

José Kaiser, 88j, (°18 juni 1931 +14

april 2020), echtgenoot van Erna

Van Damme, uit Knokke-Heist. Uit-

vaart op maandag 20 april om 11.30

uurindekerkvanLapscheure.

Maria Degryse, 96j, (°9 mei 1923 +15

april 2020), weduwe van Maurice

Van Maldegem, uit het WZC Huyze

Den Hoorn, voorheen Damse Vaart

in Hoeke. Uitvaart op dinsdag 21

april om 10 uur in de kerk van Den

Hoorn.

Georges De Clerck, 91j, (°4 decem-

ber 1928 +12 april 2020), echtge-

noot van Cecile Debbaut, uit het

WZC Huyze Den Hoorn, voorheen

Hoornstraat in Den Hoorn. Uit-

vaart op dinsdag 21 april om 11 uur

indekerkvanDenHoorn.

André De Naegel, 91j, (°6 mei 1928

+17 april 2020), uit het WZC Mor-

genster in Sijsele, voorheen Slover-

hoek in Moerkerke. Uitvaart op za-

terdag 25 april om 10.30 uur in de

kerkvanMoerkerke.

Theophiel Maenhout, 91j, (°4 fe-

bruari 1929 +20 april 2020), echtge-

noot van Godelieve Snauwaert, uit

het WZC De Stek in Sijsele, voor-

heen Damweg in Den Hoorn. Uit-

vaart op dinsdag 28 april om 11 uur

indekerkvanDenHoorn.

Kerkelijke uitvaarten

FEDERATIE DAMME

&leven
KERK



Op de vierde zondag van de Paastijd

vieren we roepingenzondag. Tra-

ditioneel komen we samen in een

kerk om te bidden om roepingen.

Dit jaar kan dit niet, omwille van

de coronacrisis.Toch is het goed om

even stil te staan bij roepingen. Het

evangelie van deze zondag daagt

ons hiertoe uit.

Onze roeping als gedoopte

Wanneer we aan roepingen den-

ken, dan denken we in de eerste

plaats aan mensen die hun leven

toewijden als priester, diaken, reli-

gieuze, godgewijde, gehuwde, pas-

tor,…

En het is goed om hiervoor te bid-

den, want de kerk heeft hen allen

hard nodig.

Maar belangrijker nog dan één of

ander ambt, is onze roeping als ge-

doopte. Daarin zijn we allen gelijk.

Iedere mens wordt doorheen zijn

doopsel geroepen om het evangelie

handen en voeten te geven in ons

leven van elke dag. Iedere mens is

geroepen tot een leven in overvloe-

d… En het is vanuit onze roeping

als gedoopte dat andere roepingen

kunnen groeien.

In het voorjaar van 2018 schreef

paus Franciscus een brief aan heel

de kerk met als titel ‘Gaudete et Ex-

sultate’ (verheugt u en juicht). De

kerngedachte van deze brief is dat

heiligheid niet alleen gereserveerd

is voor erkende heiligen, maar voor

iedereen bereikbaar is. Meer nog,

God roept ons doorheen ons doop-

sel om heilig te worden, op de plaats

waar we staan, op de levensweg die

we inslaan.

Dit is een weg met vallen en op-

staan, die haalbaar is voor ieder-

een, vanaf onze prille jeugd tot in

de herfst van ons leven. En dat be-

gint al bij het vriendelijke woord in

de winkel, de helpende hand in de

straat, de aandacht voor de mens in

nood.

Verbondenheid met Jezus

“Ik ben de deur van de schaapstal,”

zegt Jezus in het evangelie.

“Wie niet langs de deur maar langs

een andere weg de schaapstal

binnenkomt is een dief of een rover.

Maar wie door de deur binnen gaat

is de herder van de schapen.”

De verbondenheid met Jezus staat

centraal in elke roeping. En deze

verbondenheid wordt op de proef

gesteld in deze periode van qua-

rantaine. We kunnen niet samen-

komen in onze gemeenschappen,

om ons te voeden aan zijn Woord

en aan zijn Lichaam. We worden

uitgedaagd om die verbondenheid

te beleven vanuit onze huiskamer,

doorheen expliciete momenten van

gebed, of in onze soms verdwaalde

gedachten tijdens dagelijkse bezig-

heden.

’s Morgens kunnen we bij het op-

staan Gods zegen vragen over de

dag.

’s Avonds kunnen we bij het sla-

pengaan onze dag overlopen en

onze dankbaarheid uiten aan de

Heer van alle leven.

Bij de maaltijd kunnen we God dan-

ken en ons verbinden met men-

sen die niets hebben. In een mo-

ment van Bijbellezing kunnen we

Gods’ Woord verbinden met ons le-

ven van vandaag.

Vanuit die verbondenheid roept Je-

zus ons om naar mensen te gaan.

Herder zijn, daar waar we staan.

De crisis, ons uitgedaagd!

Wie is die mens die vandaag beroep

doet op mijn liefde? Het komt er,

met de woorden van de heilige Te-

resa van Calcutta, op aan om “het

gewone te doen met buitengewone

liefde.”

We hoeven geen spirituele super-

helden te zijn. Gewoon nog méér

zijn wie we al zijn: het geliefde

kind van God met een specifieke

opdracht in deze wereld.Ook hier

daagt de coronacrisis ons uit.

Wanneer we in een gezin staan,

worden we geroepen om ons voor

het welzijn van ieder in te zetten.

Hoe kunnen we het in deze peri-

ode voor elk zo leefbaar mogelijk

maken? Is er tijd en aandacht voor

elkaar? Is er ruimte voor daden en

woorden van verzoening? We kun-

nen boodschappen doen voor men-

sen die tot de risicogroep van Coro-

na behoren, we kunnen even bel-

len naar die eenzame die het in deze

tijd van zelfquarantaine het dubbel

zo moeilijk heeft. We kunnen ge-

tuigen over ons geloof aan mensen

die zoekend zijn.

God roept ons in deze Paastijd om

open te bloeien, om onze talenten

te gebruiken om mee te bouwen

aan zijn droom. Dit is geen beklem-

ming of vrijheidsbeperking, inte-

gendeel. Het is juist in het volgen

van onze ware roeping, dat we ge-

lukkiger worden. Want Jezus meldt

het ons in het evangelie: “Ik ben ge-

komen opdat ze leven zouden bezit-

ten en wel in overvloed!”

Roeping is getuigen…

“Jezus roept mij om meer en meer

verbonden te worden met de men-

sen om me heen en met Hemzelf.”

(Charles, student Burgerlijk Ingenieur)

"God roept mij om dienstbaar te

zijn en die plaats te vinden in het

leven die het meest geluk aan ande-

ren voortbrengt." (Hans, pastor Sint-

Andreasziekenhuis Tielt)

“God roept mij om naar anderen te

gaan, weg van mezelf. Hij stuwt mij

vooral naar hen die het niet gemak-

kelijk hebben in het leven. Die roep

maakt mij - en ik hoop ook hen - ge-

lukkig.”(Carina, zuster van Don Bosco en

verantwoordelijke huize Mensa)

“God roept me op om me elke dag

in te zetten voor en dankbaar te zijn

voor de kleine zaken, in verbon-

denheid met de meest kwetsbaren.”

(Tim, hotelmedewerker Brugge)

"God roept mij om in elke situatie te

leven met een open hart". (Inge, secre-

tariaatsmedewerker decanaat Brugge)

“God roept mij - zoals iedereen -

om een teken van zijn liefde te

zijn voor mijn broeders en zusters,

voor mijn naaste maar ook voor de

onbekende buurvrouw. God roept

mij om liefde te zijn en liefde te to-

nen of te geven! Ik ben overtuigd

dat liefde ons tot betere mensen laat

worden. De heilige Augustinus zei:

"Heb lief en doe wat je wilt." (E-

mina, stafmedewerker Sint-Michielsbe-

weging)

“God roept ons om dienstbaar te

zijn binnen ons huwelijk en ons

gezin, om daar de weg van het evan-

gelie van Jezus Christus te vol-

gen. Wij zien het als "ons dagelijks

brood" om ons best te doen wat we

te doen hebben, op het werk, in

de maatschappij, binnen onze fami-

lie.” (Richard, koster Sint-Jakob en Joke,

ergotherapeute Cirkant)

Lode Vandeputte

LEVEN IN OVERVLOED

Een woord bij roepingenzondag
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Dit jaar is het precies 300 jaar ge-

leden dat de toenmalige parochie-

pastoor Pieter Verhaeghe een Ma-

riabeeldje schonk aan de kerk van

Ver-Assebroek. Het was een heel bij-

zonder beeldje dat vanwege zijn lot-

gevallen terecht het predicaat 'mira-

culeus'kreeg.

EeuwenoudeMariadevotie

inAssebroek

Aan het stemmige kerkplein van

Ver-Assebroek, aan de zoom van

de Assebroekse meersen, staat een

bescheiden kerk, toegewijd aan

Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ont-

vangen en al eeuwenlang een be-

devaartkerk. Dikke drommen bede-

vaarders stromen er niet meer toe

en dat maakt het eigenlijk wel rus-

tiger voor wie hier bij Maria ko-

men bidden. Maria leeft in het hart

van de mensen, maar zoals Maria

zelf bescheiden is, zo is er geen uit-

bundigheid of groot vertoon bij wie

voor haar een gezonde devotie heb-

ben. De kaarsenhouders die nooit

leeg zijn en het intentieboek dat da-

gelijks voller wordt, getuigen er-

van.

De plaatselijke Mariaverering be-

gon al in de 13de eeuw: een jon-

gen kwam dagelijks voor zijn zie-

ke moeder bidden bij een Maria-

kapelletje in een boom, tot op een

avond engelenstemmen weerklon-

ken die de genezing van de moeder

meedeelden. De herinnering hier-

aan leeft voort in de naam 'hoe-

ve Engelendale'. Ruim driehonderd

jaar lang zouden gelovigen de weg

vinden naar het Onze-Lieve-Vrou-

webeeldje, tot de beeldstormers het

verwoestten (1572). Ook de kerk

van Assebroek werd tegen het ein-

de van de 16de eeuw met de grond

gelijk gemaakt en het werd wach-

ten tot 1630-1640 vooraleer de gelo-

vigen in een nieuwe kerk terecht-

konden. Een nieuw Mariabeeldje,

gesneden uit de miraculeuze wil-

genboom in Duffel, vond er - zo-

als ook in het Brugse begijnhof -

een onderkomen en werd vereerd

als Onze-Lieve-Vrouw van de Goe-

de Wil(g). Deze devotie was in Asse-

broek evenwel geen lang leven be-

schoren.

Eennieuwbeeld

voorVer-Assebroek

Assebroek zonder Lieve-Vrouwe-

beeldje, zou gelukkig niet lang du-

ren, zoals uit het 'woelige' verhaal

hieronderblijkt.

We vatten 40 jaar samen in een no-

tendop: in 1680 voer Balthasar La-

noy als enige rooms-katholiek op

een koopvaardijschip van de Oost-

Indische compagnie mee tussen een

bemanning en medereizigers die zo

goed als allen tot de hervormde kerk

behoorden. Dat weerhield hem er

evenwel niet van dagelijks geknield

voor zijn Mariabeeldje te bidden.

Met een 'scheef oog' bekeken de an-

deren deze praktijk en om er een

einde aan te stellen, gooiden ze het

beeldje overboord. Tot hun gro-

te verbazing en ergernis zonk het

marmeren beeldje niet, maar volg-

de het het schip in zijn zog, drij-

vend op de woelige baren (één van

de glasramen in het koor van de

kerk toont deze passage). Tumult

aan boord, tot één van de opvaren-

den het beeldje weer opviste, maar

het verborgen hield tot ze weer aan

wal gingen. Het beeldje kreeg geen

welkom in diens familie- en vrien-

denkring van hervormden en dus

besloot hij het aan een rooms-ka-

tholieke vriend te schenken. Toen

het bij hem door geuzen bedreigd

werd, stuurde hij het op naar zijn

zus die begijn was in Diksmuide.

Bij haar dood kwam het in het be-

zit van haar geestelijk begeleider,

priester Pieter Verhaeghe, die kort

nadien pastoor zou worden in Asse-

broek. Op 7 december 1720 schonk

hij er het beeldje aan de kerk. Dat

geeft Ver-Assebroek 300 jaar later re-

dentotfeesten.

Een hele omzwerving voor het

beeldje,maar is dat ooknietwatMa-

ria zelf heeft meegemaakt omdat ze

daar wil zijn waar mensen haar no-

dig hebben? Reisde ze indertijd als

toekomstige jonge moeder niet over

het bergland om haar nicht te gaan

helpen? Liep ze de weg naar Golgo-

tanietmee?

Twee eeuwfeesten in veertig jaar?

Sommige lezers zullen een herin-

nering hebben aan een feestjaar,

amper 40 jaar geleden. Inderdaad,

in 1980 werd al een derde eeuw-

feest gevierd, zoals onder meer uit

het toen uitgegeven bedevaartboek-

je blijkt. In dat jaar ging alle aan-

dacht naar 300 jaar mirakel, nu staat

de 300-jarige aanwezigheid in Ver-

Assebroekcentraal.

Nieuwlogoenfeestkaars

Het logo, ontworpen ter gelegen-

heid van het jubileumjaar, brengt

het kerngegeven van het mirakel in

beeld: het Mariabeeld dat overboord

gegooid werd en onder water leek te

verdwijnen, kwam weer bovendrij-

venopdewoeligegolven.

Ter gelegenheid van het eeuwfeest

wordt een bijzondere kaars aan-

geboden in een stijlvol doosje. Geo-

pend, vormt dat een schaaltje onder

de kaars en ontvouwt zich de tekst:

‘Mijn vlam, jouw gebed’. Een mooie

attentie om mee te nemen voor ie-

mand die zelf niet op bedevaart kan

komen en zich zo verbonden kan

voelen met de velen die in vertrou-

wen naar ‘Onze-Lieve-Vrouw van

Ver-Assebroek’komen.

Feestprogrammajubileumjaar

Na zowat drie jaar voorbereiding

was de werkgroep 'Maria 2020' klaar

om een rijk gevarieerd programma

voor te stellen. Ook al moeten van-

wege de maatregelen om het coro-

navirus een halt toe te roepen een

aantal data herbekeken worden, de

Pastorale Eenheid Sint-Trudo As-

sebroek vertrouwt op Maria en ge-

looft erin dat alle evenementen in

2020 zullen kunnen plaatsvinden.

De kalender staat - onder voorbe-

houd - op de website sinttrudo.-

net en wordt wanneer nodig bijge-

werkt.

Toch hoeft niemand te wachten om

langs te komen: de kerk is elke dag

open en de ommegang rondom is

altijd toegankelijk. Want dit geldt al

eeuwenlang:

Weet je welkom in Ver-Assebroek,

weet jewelkombijMaria.

MiekeDeJonghe

Werkgroep 'Maria2020'

MIRACULEUS MARIABEELD IN VER-ASSEBROEK

Als een beeldje jarig is…

FEDERATIE DAMME
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Voor alle

moeders een

bijzondere

moederdag

gewenst,

voel

de nabijheid

ondanks

de afstand...

Het was tegen tienen op de redactie-

vergadering. We zochten nog een

hoofdartikel voor de volgende edi-

tie. Zeg ik stomweg: “Humor in de

kerk misschien?.......” . Zo gezegd,

zo gedaan.

En nu zie ik je al glimlachen. La-

chen en humor is iets wat nodig is

in het leven.

Het leert je relativeren. Het leert

je omgaan met eigen stommiteiten.

Het leert je anders kijken naar de

dingen. Humor is niet didactisch

of pedagogisch, maar eerder liefda-

dig voor de mens. Humor heeft niet

Humor met een knipoog

de bedoeling iets te veranderen of te

verbeteren of om iemand te bekeren.

Humor is geestig en gevoelig, grap-

pig en medelijdend, komisch en

grootmoedig, spottend en teder,

vrolijk en melancholisch tegelijk.

Er zijn duizenden moppen ge-

maakt over de Kerk, het geloof en

hun dagelijkse gebruiken. Laten we

er even van genieten:

Een man die een glas te veel op had

waggelt de kerk binnen en gaat in de

biechtstoel zitten, maar zegt niets.

De priester hoest even om zijn aan-

dacht te trekken, maar er komt nog

steeds geen woord uit de man. Ver-

volgens klopt de priester driemaal

op de wand, waarop de dronkaard

stamelt: “het heeft geen zin dat je

klopt, hier hangt er ook geen wc-pa-

pier.”

Komt er een vrome man bij de pas-

toor en hij vraagt: “Meneer pastoor,

wil jij een noveen voor me bidden

zodat ik een Lexus zou winnen?”

De pastoor antwoordt bedenkelijk:

“een Lexus dat ken ik, … maar wat is

een noveen?”

Een zeer gelovige vrouw laat haar

slaapkamer versieren met religieu-

ze afbeeldingen en schilderijen van

heiligen. Aan de schilder vraagt ze

om precies boven het bed in sierlet-

ters de woorden ‘Cum Deo’ (= met

God) aan te brengen. Als hij daar-

mee klaar is, komt ze kijken naar

het resultaat en ziet vol ontzetting

wat hij geschreven heeft: ‘Kom The-

o.’

Pientere misdienaars, die zijn er

ook. Zo kom ik in de sacristie

met mijn handen vol en ik strui-

kel bijna over een paar schaatsen

die daar rondslingerden. “Van wie

zijn die?” roep ik kwaad. “Euh,”

zegt een rood geworden misdie-

naar, “waarschijnlijk van de ijshei-

ligen.”

De pastoor kondigt in zijn preek

aan: “volgende week gaan we dieper

in op het thema ‘liegen’. Mag ik u

allen vragen om het 17de hoofdstuk

van Marcus te lezen?” De week erop

begint hij zijn preek met de vraag

wie het 17de hoofdstuk van Mar-

cus gelezen heeft. Haast alle vin-

gers gaan fier omhoog. “Juist ja,

….” zegt de pastoor, “over jullie

wou ik het hebben, want er is geen

17de hoofdstuk bij Marcus.”

Tijdens de catechese leest de cate-

chist de parabel voor van de verlo-

ren zoon. Daarna stelt zij een paar

vragen om te controleren of de vor-

melingen de parabel begrepen heb-

ben: “wie was helemaal niet blij om-

dat de vader een feestmaal organi-

seerde?” “Het vetgemeste kalf” ant-

woordt er eentje.

In mijn vorige parochie was het de

gewoonte dat met de hoogdagen de

kinderen op de eerste rijen zaten

en de ouders enkele rijen erachter.

We komen op paasdag binnen met

een processiekruis wierook, evan-

gelieboek, paaskaars… Nadat ieder

op zijn plaats staat begin ik het al-

taar en de paaskaars te bewieroken.

Roept daar een kleuter: “kijk mama,

meneer pastoor zijn sjakosj staat in

brand.”

Spijtig genoeg zal een deel van de

fijne kerkhumor verdwijnen. Wie

van de aankomende generaties kent

nog een priestertoog, een moeder-

overste of een noveen?

Wie kent er nog Latijn? Doordat het

geloof en de kerk uit het straatbeeld

verdwijnt verdwijnen ook een aan-

tal moppen. Maar desalniettemin

moeten we blijven lachen. Ook in de

kerk.

(uit Lettergreep)

Humor in de kerk

Coronatijd

Nu alle vergaderingen en bijeenkomsten geschrapt zijn is er wat tijd vrijgekomen

om de liedteksten die ik in de voorbije jaren bijeen heb geschreven via YouTubevideo's te delen.

Via mijn persoonlijke website kan je de partituren terugvinden in een handige tabel.

Er is zelfs een pagina met afspeellijsten waarbij je de liedjes na elkaar kan beluisteren...

Hieronder een greep uit de titels.

Mijn website: www.priesterpradip.be

priester Pradip Smagge
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Doorde coronamaatregelenverliepende

uitvaarten instriktbeperktekring

(maximum15aanwezigen).

Godelieve Lamote, 88j, (°22 februa-

ri 1932 +24 april 2020), weduwe van

Herman Van de Sompele, uit Senior

Hotel Flandria in Assebroek, voor-

heen Krinkeldijk in Hoeke. Uit-

vaart op vrijdag 1 mei om 10.30 uur

indekerkvanHoeke.

Georges Cocquyt, 72j, (°15 decem-

ber 1947 +24 april 2020), echtge-

noot van Jeanine De Leyn, uit de

Hoornstraat in Den Hoorn. Uit-

vaart op zaterdag 2 mei om 11 uur in

dekerkvanMoerkerke.

Cécile Coene, 80j, (°31 januari 1940

+28 april 2020), echtgenote van Ro-

ger Bonne, uit de Moerkerkesteen-

weg in Damme. Uitvaart op woens-

dag 6 mei om 11 uur in de kerk van

Damme.

Maria Bakker, 96j, (°2 januari 1924

+28 april 2020), weduwe van Guy

Van Bergen, uit het WZC Tillia in

Maldegem, voorheen Sint-Kruis.

Uitvaart op donderdag 7 mei om 11

uurindekerkvanSijsele.

Kerkelijke

uitvaarten

KWB Fietstochten

De avondfietstochten i.s.m. Femma

van 4, 11, 18, 25 juni en 2 juli, alsook

de dag fietstocht van 21 juni zijn af-

gelast. Hopelijk volgend jaar beter!

(IgnaceDobbelaere,

voorzitterKWBSijsele)

KWB Sijsele

2020
WEEKKRANT

13 MEI

JAARGANG 81

EDITIE 1180
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Alle verenigingen moeten hun ac-

tiviteiten afzeggen. Zo ook alle

OKRA-trefpunten. Je kunt dit op

verschillende manieren aan je le-

denkenbaarmaken.

Wij van OKRA-Sijsele hielden er-

aan onze leden te verrassen met een

mooie kaart. Een kaartje met wat

uitleg hoe we de toekomst zien en

wat onze leden mogen verwachten.

Maar tevens bevatte de kaart een be-

moedigend tekstje, een woordje die

onze leden moed en hoop op beter-

schapmoetgeven.

In veel huiskamers staat onze kaart

op een goed zichtbare plaats, teken

dat ons gebaar ten zeerste werd ge-

waardeerd. Voor onze leden en alle

verenigingen in groot Damme, zou

ik meegeven wat de Queen in haar

speech zei: “Niet wanhopen, niet

opgeven!”, ook al zal het niet altijd

simpelzijn!

(MarnixHenneman)

OKRA-kaartje

FEDERATIE DAMME
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Het “Rijke Roomse Leven” in onze

taal!

Tot ver in de voorgaande eeuw be-

leefde Vlaanderen nog volop “het

rijke Roomse leven.”

De kerk was toen zeer sterk en be-

ïnvloedde het ganse sociale leven,

onder meer langs haar vele vereni-

gingen. Het zal dan ook niet ver-

wonderlijk zijn dat daarvan heel

wat “sporen” zijn achtergebleven

in ons dagelijkse taalgebruik. Ja,

zelfs tot op vandaag, ondanks het

feit dat de invloed van de Kerk toch

enigszins getaand is in onze sa-

menleving. Sommige zijn heel se-

rieus, andere zijn met een scheu-

tje humor te lezen. Hieronder een

greep uit de talrijke voorbeelden.

1° In de maanden april, mei en juni

beleven we het seizoen van de as-

perges. Een volksgezegde heeft dat

opgepikt en luidt: als de “asperge-

s” de kerk uit zijn, dan zijn ze in

de keuken. Waar komt dat vandaan?

Tot Vaticanum II begon de wekelijk-

se hoogmis met een besprenkeling

met wijwater. Op de paastijd na zette

de pastoor hierbij de antifoon “As-

perges me, Domine…”in. Het begin

van het aspergeseizoen valt door-

gaans samen met de paastijd, van-

daar…

2° Ja, dit of dat zal gebeuren als Pa-

sen op een weekdag valt ! Aangezien

dit nooit voorvalt, betekent dit zo-

veel als: het zal nooit gebeuren!

3° Een eucharistieviering ter ere

van de heilige Antonius of een an-

dere “heilige uit de offerblok”. Die

heilige zit natuurlijk niet in de of-

ferblok, maar de vergoeding voor de

eucharistieviering komt uit de of-

ferblok !

4° Om 10u00 uur is er “mis met

katafalk” ter nagedachtenis van de

heer of mevrouw X Tijdens som-

mige rouwmissen werd er aan het

koor een stellage geplaatst waarover

een zwart doek gehangen werd.

Rond deze neplijkkist werden, na

de mis, de gebeden voor de overle-

dene gebeden.

5° Dat paasbeest is op zijn paas-

best. Een paasbeest was een lauwe

christen, die weinig naar de kerk

ging. Maar hij hield wel zijn Pa-

sen (biecht en communie). Op zijn

paasbest is men wanneer men piek-

fijn is uitgedost. Dikwijls kwam

men met Pasen naar buiten in een

nieuw pak.

6° Uit de biechtstoel spreken (klap-

pen) doet men wanneer men een ge-

heim, waarvan men in vertrouwen

kennis kreeg, toch openbaart.

7° Hij is bediend, hij is berecht, hij

genoot de “rechten van onze moe-

der de heilige kerk”. Nu zeggen wij

“hij ontving de ziekenzalving”.

8° Men zou hem de communie ge-

ven zonder biechten. Dit zegt men

over een persoon die zeer deugd-

zaam en voorbeeldig lijkt. Meestal

is het echter ironisch bedoeld, en

gaat het over iemand die enkel maar

aan de “buitenkant” als deugdzaam

overkomt.

9° Hij/Zij kan goed (of niet goed) de

kerk in het midden houden. Dit is

iemand die zeer begripsvol is voor

anderen, en die naar evenwicht en

vrede streeft, die elke botsing en

conflict tracht te ontmijnen.

10° Hij kreeg een mis met drie he-

ren. Dit was een plechtige dienst,

meestal een begrafenis, waarbij drie

priesters achter het altaar stonden,

en de rol vervulden van subdiaken,

diaken en celebrant.

Nog een greep uit de rijke verschei-

denheid aan spreuken en zegswij-

zen ontleend aan het religieuze le-

ven:

“Er zijn apostels en martelaren “:

De een heeft lusten, de andere las-

ten

“Niet alle monniken dragen zwarte

kappen”: Op iemands uiterlijk kan

je niet afgaan.

“Beter onder de galg gebiecht dan

niet” : Berouw komt nooit te laat.

“De weg naar de hel is geplaveid met

goede voornemens”: Goede voorne-

mens worden zelden uitgevoerd.

“De hemel geeft, wie vangt die

heeft” : Vertrouwen is goed, actie is

beter.

“De wet is voor de advocaat en de

bijbel voor de pastoor” : Bemoei je

niet met zaken waar je geen ver-

stand van hebt.

“De zonde is een goede betaalmees-

ter” : Loontje komt om zijn boon-

tje of gestolen goed gedijt niet. “De

pastoor doet geen twee missen voor

één geld” : Gratis bestaat niet.

“Duivels zak is nooit gevuld”: Een

gierigaard heeft nooit genoeg.

“Als de duivel in de kerk komt wil

hij op het altaar zitten”: Een oude

deugniet komt vaak tot inkeer. “Als

’t God belieft, waait het bij alle win-

den”: voor God is niets onmogelijk

“Er zijn meer huizen dan kerken”:

Je vindt altijd wel een nieuw lief.

“Hoe dichter bij Rome, hoe slechter

christen “: Van wie je dat het minst

zou verwachten wordt je bedrogen.

“Wie het kruis heeft zegent zich

het eerst”: Wie de kans krijgt op ge-

win profiteert ervan. “

God laat de mensen zinken maar

niet verdrinken”: Als de nood het

hoogst is, is de redding nabij.

“De duivel is zo zwart niet als men

hem schildert”: Niemand heeft al-

leen slechte kanten.

“Oude kerken, donkere ramen” :

Met de ouderdom komt gebrekkig-

heid

Epiloog

Grappige uitspraken en inspireren-

de teksten over en uit verschillen-

de geloven, om een en ander te kun-

nen relativeren en elkaar in elkaars

waarde te laten. Neem dingen niet

bloedserieus, maar glimlach om de

verschillende bijzondere inzichten

die allerlei geloven met zich mee-

brengen en pik er de dingen uit

die je zelf gelooft. Geloof kan je na-

melijk niet opgedrongen worden,

net zo min als humor. Dwalen is

menselijk, vergeven goddelijk. God

schiep de man het eerst, je hebt een

ruwe schets nodig voor je je mees-

terwerk kunt maken...

Als het bestaan van God te bewij-

zen viel, dan zou het God niet zijn.

Je kan God overal zien, maar daar-

om nog niet begrijpen. Godslaste-

ring is het enige waarin atheïsten

gelovig kunnen zijn. Tja, het is aan

de wereld te zien dat God een moei-

lijke jeugd had.

Het Rijke Roomse Leven

Afdeling Damme:

verenigen in coronatijd,

zo kan het ook!

Beste Ferm dames,

We hebben het beloofd, we houden

contact ook al zien we mekaar niet.

Een rare tijd, rare dagen maar ook

wel hartverwarmende dagen. Onze

oproep van uit een risico gezin of

er bij Ferm mensen zijn die mond-

maskers naaien – werd heel vlug

beantwoord. Een naaimachine, wat

stof, linten, een enthousiaste Ferm

dame met een heel grote inzet voor

de medemens, leverde ons op 1 dag

de nodige mondmaskers (zie foto).

Dank je wel voor je onvoorwaarde-

lijke inzet !

Op de binnenbladzijden van een

onlangs verschenen parochieblad

was een artikel te lezen over de

Maria verering in Ver Assebroek

met aan het woord Mieke De Jong-

he (ex stadsgenote). Als parochie

assistente in de pastorale eenheid

van St.Trudo Assebroek, werkte zij

mee aan een feestprogramma na-

v.het Jubeljaar. Maar de uitbraak

van de coronacrisis dwarsboom-

de deze mooie plannen.Mieke heeft

een bijzondere verering voor Ma-

ria welke voor haar de meest inspi-

rerende vrouw is van alle tijden.

Actueler kan haast niet, zo schrijft

Mieke. Ook in deze periode vallen

veel van onze plannen in het wa-

ter maar het verhaal van Maria van

Ver Assebroek leert ons dat er altijd

hoop is. Vroeg of laat komen we met

z’n allen opnieuw boven water ! De

reden voor een feest in Assebroek

is het 300 jaar bestaan van het Ma-

riabeeld aldaar (zie ook het uitvoe-

rig artikel in het vorig parochieblad

van vorige week). De overlevering

vertelt nl dat het beeld moedwillig

in de zee werd gegooid, het even on-

der ging om kort daarop weer boven

water te drijven…

Wij van Ferm, met allicht nog velen

uit onze regio, denken hierbij aan

de jaarlijks weerkerende bedevaart

in Ver Assebroek, reeds vele jaren.

Met zovelen samenkomen om Ma-

ria te gedenken, zij de inspireren-

de vrouw om wie ze was, wat ze

betekende voor heel wat mensen.

Tevens daagt ze ons uit tot enga-

gement ook wanneer we niet we-

ten wat de toekomst brengt. Velen

branden graag een kaarsje, wat nu

even niet kan in onze kerken, maar

thuis zal dit evenveel waarde heb-

ben. Denk daarbij aan de gezinnen

die onlangs een geliefde verloren

hebben. Dit geeft ons ongetwijfeld

een gevoel van verbondenheid en

wat moed want het komt goed !Ge-

niet van kleine dingen en draag

zorg voor mekaar. We missen jul-

lie allen maar als dit voorbij is staan

we opnieuw klaar in Damme. Mis-

schien de wandeling in Brugge op

zaterdag 20 juni as ???

FERM-Damme
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Wat velen niet weten: 'Corona' of

'Korona' / 'Stephania' is ookdenaam

van een relatief onbekende heilige

van de katholieke kerk, die waar-

schijnlijk rond 160 in Egypte of in

Syrië of in Antiochië is geboren en

die op 16-jarige leeftijd het marte-

laarschap onderging en vooral in

Oostenrijk en Beieren wordt ver-

eerd.

De vroegchristelijke martelares

stierf waarschijnlijk rond 177 op

16-jarige leeftijd in de tijd van ver-

volging van christenen samen met

haarvader,St.VictorvanSiena.

Volgens andere bronnen was Coro-

na zelfs de vrouw van de martelaar

Victor. Ze werd gearresteerd omdat

ze probeerde mensen te troosten die

werden gemarteld. Haar dood was

ergwreed.

De herdenkingsdag van de jonge

heilige is 14 mei. De heilige wordt

vooral vereerd in Oostenrijk, Bei-

eren en Bohemen, waar zelfs pel-

grimstochten zijn. St. Corona am

Schöpfl, St. Corona am Wechsel, de

bedevaartskerk St. Corona bij Stau-

dach en de bedevaartkerk Handlab

zijnbekend.

De verering is ook gedocumenteerd

in Wenen, de Oostenrijkse munt-

eenheid werd tot 1924 genoemd

naardeheilige"kroon".

Karel de Grote vereerde de heili-

ge op zo'n manier dat hij coro-

na-relikwieën naar Aken bracht en

de heilige tot co-patroonheilige van

het “Aachener Marienstift” maak-

te. En nu het verbazingwekkende:

de heilige is de patroonheilige van

schatgravers en ook verantwoorde-

lijk voor epidemieën en stormen.

Corona is ook verantwoordelijk

voor standvastigheid in het geloof

envoorgeldzaken.

Gebed tot de heilige Corona

Almachtige God, die genadig neer-

ziet op Uw volk en altijd bekom-

merd zijt om de zieken en de zwak-

ken; Uw Zoon Jezus Christus heeft

zieken de handen opgelegd en hun

zonden vergeven. Zie genadig neer

op hen die nederig voor U staan en

biddenomgenezing.

We bidden U in deze tijd van epide-

mie en nood, sta met Uw liefde en

goedheid Uw volk bij. Wend deze

ziekte van ons af, laat hen die er-

door getroffen zijn weer genezen,

bescherm hen die door Uw goed-

heid, tot nu toe, ervan bewaard zijn

gebleven en laat de plaag niet verder

omzichheengrijpen.

HeiligeMaria,

heil van de zieken, bid voor ons!

HeiligeCorona,bidvoorons!

Heilige Sebastiaan, bid voor ons!

HeiligeRochus,bidvoorons!

Amen!

De heilige Corona

Vrijdag laatst mocht ik voorgaan in

een eucharistieviering in de bin-

nentuin van het WZC De Stek. De

laatste eucharistie was op 6 maart,

twee maanden geleden sinds de in-

gang van de maatregelen tegen de

verspreiding van het coronavirus.

Het was een blij weerzien vanach-

ter de ramen van het gelijkvloers

en de eerste verdieping (jawel, een

kerk met verdiepingen...). De klank

was binnen goed hoorbaar, er werd

meegebeden. Dank ook aan Roland

Van De Velde voor de muzikale om-

lijsting!

Deze bezinningstekst gebruikten

we al eerste lezing: Een stukje le-

vensweg van Maria naar ‘Geloven

in de dageraad’ van Manu Verhulst:

Zij zag haar Zoon opgroeien, jong

en wild, met iets ontembaars in

Zijn ogen en Zijn haren. Zij zag

hem verre wegen gaan, onbegaan-

bare paden in de bergen, tot in de

woestijn, dagenlang. Zij luisterde

vaak naar Zijn verhalen, maar ver-

stond nooit helemaal wat Hij be-

doelde. Zij zag Hem over zieken ge-

bogen, zij zag Hem kleine kinde-

ren optillen in het zonnelicht. Zij

zag hoe Hij melaatse mensen te-

gemoet ging, terwijl alle anderen

terugweken. Zij zag Hem binnen-

gaan bij zondaars om er te eten,

en hoorde van een grote zondares

die Hem gezalfd had. Zij zag haar

zoon toen Hij werd weggevoerd en

hoorde mensen zeggen: ‘Het moest

er eens van komen.’ Op de heuvel-

top waar alle misdadigers worden

terechtgesteld, heeft zij Hem op-

nieuw teruggezien. Hij scheen zo

ver, zo onwezenlijk ver, ook al kon

zij nog enkele lieve woorden van

Hem opvangen. Zij werd de stille

kracht bij de verslagen vrienden,

die vrouw die, alle leed gedragen,

vrede had gevonden. Zij heeft de

leerlingen door de eerste strijd ge-

loodst en door de eerste ruzies, zo-

dat zij ‘moeder’ gingen zeggen te-

gen haar. Zij zag hen verre wegen

gaan over zeeën en over bergen,

naar alle mensen, grote en kleine.

Zij luisterde naar hun verhalen en

zij begreep dat Hij nog altijd levend

was. En toen zag zij hoe, overal ter

wereld, slaven werden vrijgelaten,

armen niet verstoten en zieken met

liefde werden opgenomen. Toen zij

het wonder zag gebeuren van de

nieuwe wereld: toen zei zij stille-

tjes voor zich uit: ‘Magnificat. Hij

maaktallesgroot.’

Mariaviering De Stek
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Een raadseltje: het is een zoogdier,

heeft vier poten en kan goed knab-

belen. Het is niet zelden een huis-

dier dat groot en klein wel schattig

vinden. Weet u het al? Er zijn na-

tuurlijk meerdere antwoorden mo-

gelijk.

Als ik zelf mag antwoorden, denk

ik de laatste dagen spontaan aan een

hamster.

Hoe zou het ook anders kunnen?

De kranten en het internet hebben

er vol van gestaan. Eindeloos veel

mopjes, maar ook pure ernst. Ei-

genlijk ging het niet over dat dier,

maar over menselijk gedrag, dat de

naam kreeg van dat dier… hamste-

ren.

Het coronavirus heeft onze maat-

schappij een heel andere draai gege-

ven. Ga naar de winkel en sta in een

rij op kar-afstand van elkaar. Nog

nooit zoiets meegemaakt! Het ziet

er hallucinant uit.

En als je eenmaal in de winkel bin-

nengeraakt, zeker de voorbije da-

gen, was het er precies een slag-

veld! (Of eerder, de karige resten die

daarvan overbleven…) Het ene lege

rek naast het andere. Het leek als-

of de mensen geen peultje meer in

huis hadden. Zou dat echt zo ge-

weest zijn?

Zouden mensen echt niets meer in

huis gehad hebben, dat ze zo be-

gonnen te hamsteren? Want hoe

verklaar je zoiets anders? Je zou het

paniek en angst kunnen noemen,

in de ogen van mensen.

Wie eraan twijfelt of hij zich wel zal

kunnen voorzien van basisbehoef-

ten, raakt blijkbaar in een blinde pa-

niek. Wat doe je met 5 pakken wc-

papier? En waar drop je al die deeg-

waren of de bloem? Zelf was ik bij-

zonder geschokt van die verhalen

en beelden.

Wat trouwens met de mensen die

overdag werken en ’s avonds, voor

ze naar huis keren, nog even

langs de winkel boodschappen gaan

doen, en daar niets meer vinden?

Het doet me nadenken: zouden we

niet beter het vertrouwen opbren-

gen dat het goed komt en kom je niet

verder door te delen met anderen in

plaats van egoïstisch alleen aan je-

zelf te denken?

De laatste dagen ging het al wat be-

ter, gelukkig maar. Geef mij dan

toch maar een echte hamster!

(Uit lettergreep)

Hamsteren

Op 3 mei zou er de viering zijn in

Moerkerke en op Hemelvaart in Sij-

sele.

We stuurden een ludieke video-

boodschap aan de eerste communi-

canten via de mailbox van hun ou-

ders om hen te laten weten dat we

hen niet vergeten zijn en dat we er

samen een mooi feest van maken op

zaterdag 26 september om 10.30 uur

groep Sijsele en op zondag 27 sep-

tember om 10.30 uur groep Moer-

kerke.

Deze foto komt uit het videootje,

priester Pradip in een lege kerk...

Boodschap aan eerste communicanten

Ter bezinning
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Pinksterviering

Een jaar geleden bracht Stef Bos

tijdens de Met Hart En Ziel pink-

sterviering een nieuwe versie van

het pinksterlied “Geest van hierbo-

ven” samen met het jeugdkoor Sa-

men Op Weg uit Houten. Je kan

het lied beluisteren via de websi-

te https://kro-ncrv.nl of via You-

Tube. Het lied klonk mooi in een

heel bijzondere kerk met een glazen

dak. Met zicht op de hemel zingen

in een gebedsruimte over de Geest

van hierboven, je zou voor min-

der vleugels krijgen. Heel wat pro-

testantse gemeenten hadden een ei-

gen creatieve inbreng om de pink-

sterviering vorm en inhoud te ge-

ven. Zo waren er honderen papie-

ren duiven opgehangen (zie foto)

door de leden van de gemeente Dui-

ven…

Crea-tiviteit

Schepper Geest, creator Spiritus…

De Geest van God daagt ons uit

om grenzen te verleggen en crea-

tief aan de slag te gaan. De Geest

zorgt ervoor dat wij door het pla-

fond heen kunnen kijken en een

wijder perspectief krijgen, dat wij

‘out of the box’ kunnen denken. De

Geest van God is een scheppings-

principe. Adam, mens van de aarde,

ontving levensadem om een bezield

lichaam te worden. Adam komt tot

(papieren vogels in de Broerekerk in Bolsward, Nederland)

leven doordat God hem adem geeft.

Zolang wij ademhalen kunnen wij

leven op aarde. Eens onze laatste

adem gegeven is keert ons ontziel-

de lichaam terug naar de aarde. De

Geest van God is de schepping zelf,

want zonder levensadem valt alles

stil. Elke vorm van creativiteit is een

ode aan de geestkracht, aan roeach

hakodesj,Godsheiligeadem…

Omdenken

De Geest van hierboven doet ons

anders denken en doen, het maakt

ons vrij en legt ons niet aan banden.

Wij mogen oude zaken nieuw leven

inblazen, het is zelfs een taak, een

opdracht, de scheppingsopdracht.

Als medescheppers mogen wij als

gelovigen de levensadem die we van

God hebben gekregen doorgeven

en aanwenden om wat verstard is te

versoepelen, om wat ten dode opge-

schreven is (indien nodig) te revi-

taliseren, tot leven te wekken. Aan

ons is het gegeven om oude woor-

den nieuw leven in te blazen, om

oude bijbelse taal ‘nieuw’ te zeg-

gen. Het is zoals de apostel Paulus

zegt: ‘We waren aan de wet geke-

tend, maar nu zijn we bevrijd; we

zijn dood voor de wet, zodat we niet

meer de oude orde van de wet die-

nen, maar de nieuwe orde van de

Geest.’ (Romeinen7,6)

Laten we ons als pinkstermensen

trainen in het ‘omdenken’. Een

mooi nieuw woord in de geest van

Pinksteren, omdenken, anders le-

ren redeneren. Op de website (om-

denken.nl) van de grondlegger van

het omdenken, Berthold Gunster,

vinden we deze definitie van om-

denken: ‘Omdenken is een manier

van denken en doen, waarbij je kijkt

naar de werkelijkheid zoals die is

en onderzoekt wat je daarmee zou

kunnen. Omdenken benadert een

probleem als ruwe energie; frustra-

tie die zijn vorm nog niet gevon-

den heeft. Je gebruikt de energie van

het probleem om nieuwe mogelijk-

hedentelatenontstaan.’

Die geest van het omdenken waait

doorheen de bijbel, waait doorheen

de geschiedenis van de ‘mensen van

de weg’, en hopelijk ook doorheen

ons eigen levensverhaal als beziel-

degelovige?

Een geest-ig pinksterfeest gewenst!

Pastoor Pradip Smagge,

federatie Damme

(dit artikel verschijnt

in alle edities van KERK&leven

van het decanaat Brugge)

Geest van hierboven

FEDERATIE DAMME
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Moerkerke

Help levens redden! Kom bloedgeven op

dinsdagnamiddag 2 juni van 16u tot 19u

in de cafetaria van de sporthal.

De voordracht HET MICROBI-

OOM - BRON VAN ALLE ZIEKTES?

die gepland was in de Cultuurfa-

briek op vrijdag 29 mei is verplaatst

naar woensdag 30 september.

MICROBIOOM

Nieuwe datum

Femma Sijsele

Een groep ‘jonge katholieken’ stapt naar

de Raad van State om het verbod op gods-

dienstige bijeenkomsten te laten schor-

sen, gesterkt door Duitse en Franse arres-

ten. Maar een groot aantal priesters, coör-

dinatoren, diakens en parochieassistenten

van het decanaat Brugge voelen zich niet

aangesproken, meer nog, zij vinden dat de

groep die naar de Raad van State trekt niet

in hun naam spreekt. Zij publiceren daar-

over deze Open Brief.

“Blijkbaar is wachten en luiste-

ren naar burgerlijke overheid niet

aan iedere christen gegeven. Van-

uit conservatieve hoek wordt ge-

duwd en gepusht om eucharistie-

vieringen te doen en bij te wonen.

Naar het voorbeeld van geestesge-

noten in de Verenigde Staten en an-

dere landen, waar ze zelf naar ver-

wijzen, hebben sommigen katho-

lieken het er moeilijk mee dat ze

geen eucharistie hebben.

Onze parochies hebben gezocht om

de verbondenheid levendig te hou-

den en het evangelie op alle mo-

gelijke manieren bij de mensen te

blijven brengen. We hebben, uit

burgerzin en bewust van de ernst

van de situatie, mensen opgeroepen

om in hun kot te blijven en ge-

zond te blijven. Wij hebben men-

sen begraven die slachtoffer gewor-

den zijn van het coronavirus. De

verhalen en getuigenissen van fa-

milie waren hartverscheurend en

laten ons nooit meer los. Nu kost

wat kost mensen willen samen zet-

ten (waarvan het gros behoort tot

een risicogroep) is echt geen rechts-

zaak waard. Het zal maar gebeuren

dat een overijverige pastoor een be-

smetting veroorzaakt bij zijn kerk-

gangers door een onhandigheid bij

de communie. De rechtszaken zul-

len volgen en dan zullen degene

die de weg naar de Raad van State

gevonden hebben wellicht onvind-

baar zijn.

Als we afstand moeten houden,

kunnen in het merendeel van de

kerken amper 40 tot 50 gelovigen

deelnemen. Met hoeveel de ‘jon-

ge katholieken‘ samenkomen is on-

duidelijk maar in onze kerken moe-

ten we een veelvoud teleurstellen

omdat er niet voldoende afstand kan

gehouden worden. Ja, er zijn paro-

chies waar honderden mensen sa-

menkomen in normale tijden voor

weekendvieringen. En na elke kerk-

dienst moeten de stoelen en klinken

ontsmet worden.

Er zijn zoveel mogelijkheden om

kerk te vormen, zoveel mogelijk-

heden om mensen nabij te zijn.

Wanneer het enkel om de ‘eucha-

ristieviering’ gaat, dan getuigt het

wellicht ofwel aan een gebrek aan

gemeenschap of is voor hen ‘het

hebben van een eucharistieviering

voor zichzelf’ belangrijker dan de

gezondheid van zoveel gelovigen.

Laat ons maar vertrouwen op de ex-

perten en de veiligheidsraad. Die

weten wel raad. Niet in onze naam

dus, die rechtszaak…
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Na de wintersluiting was het niet

mogelijk om onze monumentale

kerk zoals gewoonlijk terug te ope-

nen voor bezoek vanwege de co-

ronacrisis.

Maar in Damme zijn we er klaar

voor!

Sedert zaterdag 16 mei is de kerk op-

nieuw toegankelijk voor bezoek tij-

dens het weekend en feestdagen van

13tot17u.

Uiteraardwordt gevraagd omde vei-

ligheidsregels te volgen, afstand te

houden, handgel gebruiken en de

aangebrachtepijlentevolgen.

Een gebed bij het H.Kruis, een

kaarsje bij O.L.Vrouw kan dus weer,

erzijnrustplaatsenvoorzien.

Onze kerk gewijd aan O.L.Vrouw

Hemelvaart, oogt indrukwekkend.

Er zijn waardevolle barokaltaren,

de eiken apostelbeelden, 17e eeuwse

biechtstoelen en het mirakelkruis

die jaarlijks meegedragen wordt in

de H.Bloedprocessie. Ook heel wat

oude grafzerken, o.a van dichter Ja-

cobvanMaerlant.

Kortom absoluut een bezoekje

waard tijdens een fietstochtje of op

de wandeling in en rond Damme.

Wil je bij je bezoek meer weten dan

kan je steeds terecht bij één van de

torenwachters.

Helaas is de toren nog niet toegan-

kelijk maar we hopen bij een vol-

gende versoepeling van de veilig-

heidsmaatregelen dat het beklim-

menweermogelijkzalzijn.

Iedereen is hier van harte welkom!

Heropening kerk Damme

Graag stel ik even mijn grootou-

ders, mijn alles, voor. Wij noemen

hen mutti en vati. Ze zijn de ou-

ders van mijn mama. Mutti heet ei-

genlijk Marie-Josee en ze is gebo-

ren op 6 december 1955. Zij woont

lekker dichtbij. Dat is leuk, want ik

ga graag naar haar toe. Als ik bij

haar aankom, krijg ik altijd een dik-

ke knuffel en een kus. Wij moe-

ten nooit nadenken wat we gaan

doen, voor ons is samen rummikub

spelen een echte ontspanning. (Na-

tuurlijk krijg ik daar altijd iets lek-

kers bij.) Spijtig dat ik dit voorlopig

niet meer kan doen door het coro-

navirus. Elkaar missen is moeilijk,

duswefacetimenregelmatig.

Soms komt mutti met de fiets langs

of ik fiets tot bij haar en dan

kunnen we vanop afstand zwaai-

en. Vati heet Guido. Hij is geboren

op 13 december 1952. 18 jaar gele-

den, toen was ik nog niet geboren,

heeft hij een zwaar herseninfarct

gehad. Hierdoor heeft hij een ver-

lamming aan zijn rechterkant en

kan hij niet meer babbelen. Jullie

denken nu misschien, hoe babbe-

len jullie dan? Awel, wij stellen vra-

gen waar hij ja en nee op kan ant-

woorden. Als hij aan ons een vraag

wil stellen, moeten we soms even

puzzelen, maar daar zijn we goed

ingeworden.

Mijn vati woont niet bij mijn mut-

ti. 5 jaar geleden werd de zorg voor

haar te zwaar en hebben we beslist

dat hij naar ‘het woon-zorg cen-

trum” zou gaan. Hier heeft hij zijn

eigen kamer en dat vinden we leuk.

We gaan regelmatig naar daar. Vati

is ook mijn peter. Hierdoor zijn we

twee handen op één buik. Ik ga heel

graag naar hem toe. Ik vind het dan

ook spijtig dat ik nu niet kan gaan

en hem geen knuffels kan geven.

In de eerste week van de corona lock

down zijn we nog naar daar gere-

den. Hij stond boven op het balkon

en wij onderaan. Zo hebben we hem

nog even kunnen zien. Nu moet

alles via facetime. Zelfs mutti mag

nu niet meer naar hem toegaan en

dat vinden we allemaal heel moei-

lijk. Tenslotte wil ik nog zeggen

dat mijn grootouders mijn grootste

schattenzijn.

Mijn grootouders zijn Francois en

Elza. Mijn oma werkte in een be-

jaardentehuis en mijn opa bij Phi-

lips. Opa is graag buiten en veel met

vogels bezig en oma speelt badmin-

ton. Zij heeft een lief karakter, maar

soms is ze ook wel streng. Mijn opa

is zacht en nooit streng. Ze beteke-

nen heel veel voor mij, want ik kan

altijdallesaanhenkwijt.

Mijn opa en oma zijn de beste om-

dat ze er altijd voor me zijn en een

soort tweede mama en papa zijn. Ik

zou hen nog eens graag in de wat-

ten willen leggen en hen zeggen dat

ikheelveelvanhenhou.

Mijn opa en oma zijn allebei gepen-

sioneerd. Hun hobby’s zijn fiet-

sen, tuinieren, tennissen en wan-

delen. Ze zijn grappig en lief. Ze wo-

nen dichtbij. Ik zie hen bijna elke

dag. Ze doen heel veel voor mij: mij

naar school brengen en mij helpen

waar ik hulp nodig heb. Ze beteke-

nen veel voor mij. Ik zou hen niet

kunnen missen. We doen veel sa-

men: fietsen, eten, feesten en wan-

delen.

Ik heb nog een leuke herinnering:

‘We waren op vakantie in Teneri-

fe. Opa ging de paraplu’s halen. Hij

liep over een brugje. Daar waren

kinderen gek aan het doen waar-

door mijn opa bijna in het zwem-

bad viel.’ Ze zijn de beste oma en

opa omdat we alles van hen mogen.

Ze zijn heel lief voor ons en niet

streng. Ik zou nog eens graag met

hen gaan fietsen als het mooi weer

is. Ik wil hen nu de boodschap ge-

ven dat ze zich goed moeten verzor-

genzodatzenietziekworden.

Mijn oma is in quarantaine. Ze zit

nu helemaal alleen thuis. Ik mis

oma. Ze zit daar maar in de zetel, de

tv staat aan, er speelt schlagermu-

ziek. Oma speelt op haar iPad spel-

letjes zoals Candy Crush. Ze maakt

een puzzel van wel 1000 stukjes en

ze bakt een taart met veel fruit. Ze

maakt vast rijstpap en daar doet ze

suiker op. ’s Middags kookt ze pa-

tatjes en bakt ze vlees. En dan leest

ze een boek, helemaal alleen. Of ja,

ik denk toch dat ze die dingen doet.

Wat ik wel zeker weet, is dat ze tele-

foneert. Ze belt met haar zus, haar

kinderen en kleinkinderen en dus

ookmetmij. Ikmisoma.

Iedereen mist oma en oma mist ie-

dereen. Ik kan niet wachten tot ik

haar weer mag zien en samen met

haar naar schlagers kan luisteren

en spelletjes spelen. Samen puzzels

maken van wel 1000 stukjes, samen

een taart bakken met veel fruit, rijst-

pap maken met suiker, ’s middags

patatjes koken en vlees bakken, boe-

ken lezen en gezellig doen met ie-

dereendieomaookgemistheeft.

Maar nu blijven de mooie herinne-

ringen in mijn gedachten tot ik sa-

men met oma weer nieuwe kan ma-

ken.

Grootouders en kleinkinderen in coronatijd
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"Religieuze kunst laat nie-

mand onberoerd", weet Pa-

trick van der Vorst

Kunstkenner en kunsthandelaar

Patrick van der Vorst raakte bekend

bij het grote publiek als een van

de topexperts van het televisiepro-

gramma Schatten van mensen op

VIER

De deskundige woont al sinds en-

kele decennia in Londen, waar

hij werkte voor het gerenommeer-

de veilinghuis Sotheby’s en waar

hij een eigen onlinekunstbeoor-

delingsplatform lanceerde. Boven-

dien is hij actief in zijn Londense

parochie, waar hij zich onder meer

het lotvandaklozenaantrekt.

Deze maand stak hij het Kanaal over

als gastspreker tijdens de lezingen-

reeks ,hetBelegvanGent.

– Tijdens het komende ‘Beleg van Gent’

spreekt u over de relatie tussen kunst en

Kerk. Hoe relevant is die relatie vandaag

nog?

Allereerst geef ik een historisch

overzicht van de manier waarop de

Kerk kunst gebruikte. Nog niet zo

lang geleden was kunst immers een

bevoorrecht medium om een bood-

schapovertebrengen.

Eigenlijk zou het dat vandaag nog

steeds moeten zijn. We leven im-

mers in een uitgesproken visuele

samenleving, maar ik merk dat de

onderlinge argwaan tussen Kerk en

kunstsomsgroot is.

Vandaag lokt de schoonheid van de

religieuze kunst mensen naar de

kerk. Die kunst maakt bij zowat

iedereen bepaalde emoties los. Het

raakt mensen op een fundamenteel

emotioneelniveau.

Vroeger kwam men via de waarheid

en de goedheid uit bij de schoon-

heid, vandaag kan het andersom.

Die drie idealen bevinden zich op

het raakvlak van Kerk en kunst,

waar ookwoorden en beelden elkaar

kruisen.

Als jongeren de blijde boodschap

herontdekken dankzij de schoon-

heid de waarheid, dan verdient

kunstgerustmeeraandacht.

– Staan jonge mensen werkelijk te sprin-

genvoor religieuzekunst?

Kijk eens naar de golf van solida-

riteit en vrijgevigheid die de brand

in de Notre-Dame in Parijs teweeg-

bracht. Die ramp liet niemand on-

beroerd, omdat we beseffen dat daar

een deel van onze culturele identi-

teit in vlammen opging. Om dat te

erkennen, hoef je niet eens gelovig

tezijn.

Uiteraard ben ik niet doof voor de

kritiek die die collectieve vrijgevig-

heid evenzeer veroorzaakte. Er is,

naar ik vermoed, meer geld opge-

haald dan wat de restauratie van de

kathedraal zou kosten. Het reste-

rende bedrag kan bijvoorbeeld wor-

den gebruikt om ander cultureel

erfgoed te beschermen. Het alter-

natief is om dat geld helemaal niet

te benutten. Is dat een oplossing?

Zou het zo’n groot verschil maken

voor het onrecht en de ongelijkheid

in de wereld als we alle religieuze

kunstverkochten?

Symbolisch zou het misschien een

mooie daad zijn, maar daar blijft het

bij,vrees ik.

–Ubent peter van Kerknet.Welke rol spe-

len nieuwe media volgens u in de Kerk?

Ze zijn een geschenk, maar ook

een uitdaging. Voor het eerst sinds

de Reformatie in de zestiende eeuw

beleven we een informatierevolu-

tie. Toen lag Johannes Gutenbergs

uitvinding van de boekdrukkunst

in het Westen aan de basis van de

verspreiding van de blijde bood-

schap en Maarten Luther en Al-

brecht Dürer maakten daar dank-

baargebruikvan.

Tot dan was de rol van boodschap-

per van de Kerk weggelegd voor Mi-

chelangeloenCaravaggio.

– Wie zijn de Michelangelo’s en Cara-

vaggio’svanvandaag?

Er zijn beslist enkele namen uit

de hedendaagse kunst die die rol

kunnen invullen. Ik denk aan Jeff

Koons, Damien Hirst en Gerhard

Richter. Laatstgenoemde lokt met

zijn prachtig glasraam in de Dom

van Keulen veel jonge mensen naar

de kerk. Zij slagen erin mensen op-

nieuw een kerkgebouw te laten be-

treden.

Als die jongeren op zo’n on-

gedwongen manier kennismaken

met eucharistievieringen en gebed,

hoop ikdat zewel vaker dewegnaar

dekerkterugvinden.

Schoonheid leidt tot waarheid

FEDERATIE DAMME
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Sinds 19 maart lieten we elke avond

de klokken luiden om 20 uur

ter ondersteuning van het applaus

voor allen die werken in de zorg en

allen die ervoor zorgen dat we deze

corona-crisis goed doorkomen.

Nu we bijna de derde fase van de ver-

soepelingen ingaan en we meer en

meer het 'normale' leven opstarten

valt ook de symboliek van het klok-

kengelui weg. Op Pinksteren was

het dan ook de laatste keer dat we ze

hoorden om 20 uur...

Kerkklokken

Doorde coronamaatregelenverliepde

uitvaart instriktbeperktekring

(maximum15aanwezigen).

Marie-Thérèse Timmerman, 82j,

(°5 februari 1938 +12 mei 2020), we-

duwe van Aimé Lievens, levens-

gezellin van Astère Glorieux, uit

het WZC Westervier in Sint-Kruis,

voorheen Pompestraat in Oostker-

ke. Uitvaart op zaterdag 16 mei om

10.30 uur in de kerk van Oostkerke.

Kerkelijke

uitvaart
Nu de meimaand achter de rug is

en het weer wat rustiger wordt kun-

nen we de veiligheid beter garande-

ren voor de kerkbezoekers en is het

genadeoord terug elke dag geopend.

Het blijft ieders verantwoordelijk-

heid de veiligheidsvoorschriften

goed op te volgen.

Handen ontsmetten voor en na het

bezoek en altijd de nodige afstand

respecteren...

Kerk Sint-Rita terug open

MéGà Jeugdkoor gaat in coronatijd

gewoon door!

Zoals alle sporten en groepsactivi-

teiten, werd ook het zingen in koor

halfweg maart tijdelijk verboden.

Het MéGà Jeugdkoor was op dit mo-

ment druk bezig met het instude-

ren van de liedjes voor hun gos-

pelconcert op 30 mei 2020. De alge-

mene repetities kwamen er aan. Het

concert kreeg stilaan vorm. Maar

het coronavirus besloot om er een

stokje voor te steken. Geen concert

dit jaar. Geen gezellig samen zin-

gen meer voor een lange periode…

Onmiddellijk ben ik, als dirigen-

te, op zoek gegaan naar mogelijk-

heden. Hoe krijg ik mijn zangers

bij elkaar? Kunnen we toch repete-

ren zonder echt bij elkaar te komen?

Kunnen we samen online zingen?

De eerste periode van de lockdown

hebben we wekelijks op het vas-

te koor-uur een zoom meeting op-

gezet: eentje voor de leden van

de jeugdafdeling en eentje voor

de plusafdeling. Gewoon om elkaar

eens te zien en een babbeltje te

slaan, eens te luisteren naar elkaar

en te horen hoe de ander zijn dagen

vult. Dit was meteen een succes en

sommigen waren dan ook wekelijks

op post.Maar ik wou meer… ik wou

zo graag zingen!

Vanaf half april zijn we dan ook ge-

start met online repeteren. Elk week

bied ik online een ander gospel lied

aan. Met enkele tips over de par-

tituur, inleving en feeling zet ik

mijn zangers op weg om thuis het

lied te gaan oefenen, zodat we na de

lockdown meteen met volle kracht

aan de slag kunnen. Samen online

zingen lukt helaas niet. Maar met

de microfoontjes uit, kan iedereen

uit volle borst in zijn eigen woon-

kamer met mij meezingen.Natuur-

lijk hopen we snel weer echt samen

te mogen zingen, maar zolang dat

niet kan, zingen we gewoon in ons

kot.

Ondertussen hebben we ook een

nieuwe datum kunnen prikken

voor ons concert: 1 mei 2021, zet

het maar alvast in je agenda.

Kaartjes zijn nu al te koop!

Vele zanggroetjes,

Sabine Wittevrongel

dirigente MéGà Jeugdkoor Sijsele

Interesse om ook online met ons mee te re-

peteren of om op 1 mei 2021 mee te zingen

op ons gospelconcert? Mail naar: info@-

megajeugdkoor.be of bel 0474 74 54 29

MéGà Jeugdkoor
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Binnenkort kunnen we weer naar

de mis. De nationale Veiligheids-

raad heeft het licht op groen ge-

zet voor de hervatting van religieu-

ze bijeenkomsten. In alle pastorale

eenheden en federaties van ons de-

canaat Brugge zijn er weer eucha-

ristievieringen vanaf het week-

end van zaterdag 20 en zondag

21 juni.

In onze federatie is dat dus op za-

terdag 20 juni in de Sint-Martinus-

kerk van Sijsele om 17 uur en op

zondag 21 juni in de Sint-Marti-

nuskerk van Sijsele om 9 uur en in

de Sint-Dionysiuskerk van Moer-

kerke om 10.30 uur. In de Sint-Rita-

kerk van Den Hoorn is dat op don-

derdag 25 juni om 18.30 uur. Tot

eind augustus zijn er geen misin-

tenties (familiemissen) en de och-

tendmissen in de week (kerk Sijse-

le) hernemen we pas in september.

We zijn blij om terug samen in de

kerk te kunnen vieren, danken en

bidden, maar de vieringen zullen er

wel anders uitzien dan voorheen...

Maximum toegelaten aantal

Het aantal gelovigen dat de misvie-

ringen kan bijwonen wordt sterk

beperkt tot een maximum van 100

stoelen en elke stoel op 1,5 meter

van de ander (we plaatsen ook en-

kele stoelen samen voor de kop-

pels, gezinnen kunnen een stoel

bijplaatsen). Dat betekent concreet

voordekerkeninonzefederatie:

DenHoornSint-Rita:

maximum50 aanwezigen

MoerkerkeSint-Dionysius:

maximum80 aanwezigen

SijseleSint-Martinus:

maximum80 aanwezigen

De kerkgangers worden aan de in-

gang van de kerk toegelaten zolang

er vrije plaatsen zijn. Eens die alle-

maal bezet, kan niemand meer toe-

gelaten worden. Dat klinkt onaan-

genaam en dat ìs het ook. Maar we

willen in geen geval tegen de veilig-

heidsregels ingaan. Kom dus tijdig

naardekerk!

Communie

In de handleiding van de bisschop-

pen voor de heropstart van de vie-

ringen staat het volgende: ‘Zeker

in het begin bevelen we geestelijke

communie aan!’ Dit zullen we ook

tijdelijk toepassen in het decanaat

Brugge. Eenmaal we min of meer

gewoon zijn aan de andere wijze

van vieren, bieden we de kans aan

tot individuele communie. In het

hele decanaat zullen we dit gelijk-

tijdig opstarten. Toch benadrukken

we dat ook zonder fysieke commu-

niegang we opgeroepen worden om

in deze wereld het lichaam van Je-

zusChristustezijn!

Stoelen ontsmetten –

anderhalve meter…

De instructies die het bisdom

heeft uitgewerkt in samenspraak

met de corona-expertencommissie

GEES zijn heel duidelijk: als bin-

nen 72 uur, drie volle dagen

dus, een andere viering in dezelf-

de ruimte plaatsvindt, moeten àlle

stoelen ontsmet worden. Dat is een

heel karwei, maar we zorgen voor

de veiligheid van ieder. Bijkomend

worden alle kerken voldoende ver-

lucht. Nog even meegeven dat we

ook bij het binnenkomen en het

verlaten van de kerk de veilige af-

stand van anderhalve meter bewa-

ren.

Zingen –

vredeswens – collecte

De instructies van de bisschoppen,

ingegeven door de nationale ex-

pertengroep GEES, zeggen verder:

koorzang en zelfs volkszang wor-

den niet toegelaten. Want wie zingt

verspreidt het virus over een grote-

re afstand dan wie praat. Gezongen

misvieringen moeten we dus nog

wat uitstellen. Bij het Onzevader

kunnen we elkaars hand niet vast-

houden en de vrede niet doorgeven

met een handdruk. We zijn hier on-

dertussen al wat ‘geoefend’ en we

hebben gelukkig even mooie alter-

natieven om elkaar de vrede toe te

wensen. Het gebruik van zangboe-

ken is niet toegelaten (in de kerken

van Moerkerke en Sijsele maken we

gelukkig gebruik van projectie van

teksten) en wijwater is evenmin be-

schikbaar. Er is geen omhaling. Wel

kan men een bijdrage (stoelgeld en

omhaling) achterlaten in een offer-

blok achteraan de kerk. Allemaal in-

grepen waar we een tijdlang moeten

aanwennen.

Suisse of steward

Onze oudere parochianen zullen

zich hem zeker herinneren: de

suisse, die met zijn staf of helle-

baard statig rondliep en de orde

in de kerk moest handhaven... 'Ste-

ward' heet dat nu, wellicht naar

het voorbeeld van de stewards bij

voetbalwedstrijden. Zo statig als de

suisse zullen ze er wel niet uit-

zien, maar bij elke viering zullen

er stewards aanwezig zijn om erop

toe te zien dat de afstands- en an-

dere veiligheidsregels correct nage-

leefd worden. De stewards zullen

er aan de ingang ook op toezien

dat niet meer kerkgangers binnen-

komen dan toegelaten. Mogen we

vriendelijk oproepen om te doen

wat de stewards vragen. Neem het

hen niet kwalijk als ze duidelijk ma-

kendatalleplaatsenvolzetzijn.

Doop, huwelijk en uitvaart

Doopvieringen zijn terug moge-

lijk. De voorbereiding verloopt te-

lefonisch of via e-mail. Tijdens de

viering houden we uiteraard veilig

afstand van elkaar. Enkel de ouders

zegenen de dopeling en de doop-

heer heeft een mondmasker aan bij

het doopritueel. Vóór de zalving

met chrisma op de kruin houdt de

doopheer zijn mondmasker aan en

gebruikt een wattenstaafje bij het

zalven.

Uitvaarten waren in het begin van

de pandemie toegelaten in strikt be-

perkte kring van 15 aanwezigen. La-

ter werd dit opgetrokken naar 30

aanwezigen en vanaf 8 juni mogen

er zoveel aanwezigen zijn als het

aantal stoelen die er kunnen staan

in de kerk (1 stoel per 10 vierkante

meter). Ook voor het aantal aanwe-

zigen bij huwelijksvieringen geldt

de algemene regel (1 stoel per vier-

kante meter). Zoals in de voorbije

maanden bevelen we sterk woord-

en gebedsdiensten aan voor uit-

vaart-ofhuwelijksvieringen.

Het wordt wennen…

Bij het aandachtig lezen van al het

vorige heb je ongetwijfeld de in-

druk dat vooral deze twee woorden

het hardste klinken: geen en niets!

Excuses hiervoor! Zo vriendelijk

of aantrekkelijk klinkt het allemaal

niet. We hebben deze voorschriften

niet zelf uitgevonden, maar moe-

ten ze wel volgen. Samen met ie-

der van u, verlangen ook wij naar

een gewone, spontane manier van

vieren, liefst zelfs zo vlug als mo-

gelijk. Toch willen we altijd het po-

sitieve blijven zien en in deze cri-

sis (die er nog steeds is!) ook de

kansen ontdekken die ons worden

aangeboden. Zo zijn we al blij dat

we weer naar de mis kunnen ko-

men! Zo willen we elkaar opnieuw

hartelijk ontmoeten! Zo willen we

opnieuw Jezus’ goede boodschap

in ons hart, in onze kerkgemeen-

schap laten doordringen! Ondanks

alle beperkingen blijven we vreug-

de en goedheid uitstralen. Dat is de

mooiste eigenschap van ieder chris-

ten! Misschien lukt het ons de re-

gels gaandeweg minder strak te ma-

ken. Hoe of wanneer dat zal ge-

beuren, valt moeilijk te voorspel-

len. Het worden weken van zoe-

ken en uittesten. Misschien zal het

soms een beetje stroef gaan of wat

frustraties opleveren. Maar dankzij

ieders medewerking komt het wel

goed! Bewaren we het vertrouwen!

Samen staan we sterk en komen we

hier zeker doorheen met de steun

van velen én… met de hulp van

Godsgenade!

Metverbondengroeten,

dekenLievenSoetaert

endedecanale raadvanBrugge

Deze tekstwerdaangepast

naardesituatie

inde federatieDamme

doorpastoorPradipSmagge

en de federale stuurgroep op 6 juni 2020

Heropstart misvieringen decanaat Brugge
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Door de coronamaatregelen verliep de

uitvaart in strikt beperkte kring

(maximum 30 aanwezigen).

Gentil De Bruycker, 80j, (°6 no-

vember 1939 +27 mei 2020), echtge-

noot van Lucrèse De Cock, uit de

Damweg in Den Hoorn. Uitvaart op

donderdag 4 juni om 11 uur in de

kerk van Den Hoorn.

Kerkelijke uitvaart

* De voorbereiding verloopt telefo-

nisch of via e-mail.

* Handen ontsmetten bij binnen-

komen van de kerk.

* Tijdens de viering houden we ui-

teraard veilig afstand van elkaar.

* De stoelen staan op 1,5 meter van

elkaar (beperk dus best het aantal

aanwezigen).

* Graag op voorhand de stoelschik-

king doorgeven, zodat de stoelen op

een goede manier klaarstaan (leden

van hetzelfde gezin kunnen samen

zitten).

* Indien geen persoonlijke doop-

boekjes, worden de standaardtek-

sten geprojecteerd.

* Enkel de ouders zegenen de dope-

ling.

* De doopheer heeft een mondmas-

ker aan bij het doopritueel en de zal-

ving.

* Bij de zalving wordt gebruik ge-

maakt van een wattenstaafje.

* Enkel de ouders raken de doop-

kaars aan.

* Ouders, meter en peter brengen

een balpen mee voor het onderteke-

nen van het doopregister.

Heel wat beperkende maatregelen

dus, maar het voornaamste is dat

er terug gedoopt kan worden aan

de bronnen van leven in de kerken

van Moerkerke en Sijsele...

De kruikjes gemaakt in het atelier

van de Arkgemeenschap in Moer-

kerke staan klaar!

Doopvieringen en de maatregelen

Zaterdag 13 juni

12:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

van Esrin Aesaert, dochter van

Nereda Thouet en Wim Aesaert uit

Assebroek

Maandag 15 juni

20:00 Vergadering federale

stuurgroep

Zaterdag 20 juni

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

Zondag 21 juni

Twaalfde zondag door het jaar A

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis

14:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

15:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Leon Rafael Vynck, zoon

van Kim Greet Dewaele en Dylan

Vynck uit Maldegem

Donderdag 25 juni

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

WEEKAGENDA

De activiteit op donderdag 25 juni

gaat niet door.

Groeten vanwege het bestuur.

Moerkerke

Heb je het ook nog meegemaakt? Je

stapt toevallig in een stad een kerk

binnen, een zeldzame keer dat je

nog een kerk open vindt, en waar

je alleen de stilte hoort in een leegte

die de hele ruimte vult. De heiligen

kijken je starend aan zoals het hei-

ligen betaamt en bij een Mariabeeld

staat één kaars te branden op zo’n

staander met van die ijzeren pin-

nen. Eén enkele kaars die eenzaam

brandt tussen uitgeblazen restjes.

Wie heeft ze ontstoken? Waarom?

Aan de lengte van de kaars te zien

kan hij of zij nog niet lang de kerk-

deur achter zich dicht getrokken

hebben om terug onopvallend te

verdwijnen in de drukte van het

stadsrumoer. Maar de onbekende

heeft met die kaars een verhaal ach-

ter gelaten. Iedere kaars trouwens

die brandt in een kerk heeft haar

eigen verhaal. Brandt die kaars uit

vreugde en dankbaarheid of is het

een teken van pijn en verdriet, van

vertwijfeling en ontgoocheling?

In iedere kerk kan er wel ergens

een kaars of een lichtje aangestoken

worden. Ik moet glimlachen als ik

denk aan het plakkaatje dat een pas-

toor bij de kaarsenhouder plaatste

in zijn kerk: “Niet betalen of te wei-

nig betalen voor uw kaars is diefstal.

Een gestolen kaars branden helpt

niet”. Die pastoor wist me wel te

vertellen dat zijn rekening klopt

sedert hij dat plakkaatje heeft ge-

plaatst.

De Heilige Rita, zeker in Moerker-

ke Den Hoorn, of Sint Antonius

kunnen wel af en toe op een kaars-

je rekenen, maar we branden toch

het liefst een kaarsje bij een Maria-

beeld. Op sommige plaatsen is haar

populariteit zo groot dat men er iets

heeft moeten op verzinnen omdat

ze door al die kaarsen dreigde uit-

gerookt en zwartgeblakerd te wor-

den. Zo is er het visserskapelletje

van Bredene, een eeuwenoude ka-

pel vol foto’s van vergane schepen

en vissers die op zee zijn omge-

komen. Daar worden de vele kaar-

sen naast het kapelletje gebrand in

een soort grot, een donker hol. En

Scherpenheuvel dan… In de basi-

liek is het aantal kaarsen beperkt en

wordt het overgrote deel ecologisch

buiten het heiligdom gebrand in

iets dat doet denken aan een frietkot

met afzuigsysteem. Ach ja, het is de

geste die telt.

Kaarsjes en lichtjes scheppen sfeer

en zorgen voor de nodige roman-

tiek. “Zet een kaars voor je raam

vannacht” zong Rob de Nijs. Maar

er is meer. Er wordt wel eens be-

loofd: “We zullen een kaarsje voor

je branden”. Een kaars branden is

geen hocus pocus bijgeloof, maar

een teken van verbondenheid, een

teken van “Ik zal aan je denken”,

misschien ook “Ik zal voor je bid-

den”. Een kaars of zo’n klein lichtje

mag dan branden voor alles wat we

met geen woorden gezegd krijgen.

Luc Blomme

Een kaarsje branden
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Een leuk verhaal van een jongen die naar

aanleiding van Vaderdag een eerlijke en

mooie getuigenis brengt over zijn papa.

Papa is mijn grootste vriend

Vandaag, op Vaderdag, wil ik een

ode brengen aan mijn papa. Hij is

een heel bijzonder man! Dat zeg ik

niet heel vaak. Maar omdat het Va-

derdag is wil ik dat toch even zeg-

gen: mijn papa is tof! Hij is mijn

grootste vriend.

Daarom mis ik hem zo vaak. Want

hij heeft een drukke baan waar

hij met heel veel mensen bezig is.

Vroeg weg, laat thuis… En als hij

dan ’s avonds thuiskomt, spelen

veel problemen van mensen nog

door zijn hoofd. Dikwijls loopt hij

dan te denken over een moeilijke

beslissing. Want hij wil de men-

sen het allerbeste geven wat hij kan!

Daarom ben ik zo fier op hem. Ik

hoop dat ik later iemand mag wor-

den zoals hij: iemand die veel met

mensen bezig is en veel mensen

helpen kan.

Bezorgd

Laatst was hij voor zijn werk in

het buitenland. Toen stond de iPad

bij het eten midden op tafel. Zo

kon hij met ons praten (face-timen).

Hij vertelde over zijn reis, over het

nieuwe land, over de mensen. Het

was alsof hij ons meenam in zijn

zak. Hij gaf ons ogen en oren. Zo

waren wij toch fijntjes samen, al

was hij ver. Zo samen zijn was fijn

en heerlijk ongewoon.

Als hij met het vliegtuig reist, heb-

ben wij allemaal een klein hartje.

Wij hebben dan toch wat schrik, en

zijn dan een beetje bezorgd, al zeg-

gen wij dat niet. Bij zijn aankomst

is het toch weer altijd ‘oef’ geblazen.

Dan vertelt hij honderduit: verha-

len over zijn reis, over de men-

sen die hij ontmoet heeft, over heel

veel nieuwe en onverwachte din-

gen. Hij kan dan heel grappig zijn.

(Al is hij toch geen echte grapjas!

Want zijn grappen kunnen wij niet

altijd zo smaken.)

Mijn papa is ook mijn beste sport-

coach. Als ik op mijn kamer spier-

oefeningen doe, wipt hij soms mijn

kamer binnen, en helpt mij hoe ik

beter kan ‘pompen’. Hij is zelf niet

erg sportief, maar kan een voetbal-

match in de tuin met mijn broers

niet weerstaan. Mijn papa is ook

mijn beste studiebegeleider. Hij is

nogal streng. Hij geeft mijn taken

een structuur, en klokt af hoeveel

tijd ik aan elke taak kan besteden.

Oef, wat is dat soms moeilijk. Maar

mijn papa leert mij zo inschatten

wat ik kan. Dat geeft een warm en

vertrouwd gevoel. Mijn papa kan

ook goed koken. Dat zou je niet zo

verwachten. Maar dat talent komt

maar naar boven als mijn mama af-

wezig is. Dan doet hij de boodschap-

pen, zorgt voor het eten. Heerlijk.

En dan ravotten wij heerlijk samen.

Is me dat een leventje! Boodschap-

pen doen, is voor hem ontspan-

ning. Hij is nog altijd een stads-

mens, als wonen wij nu een beetje

‘op de buiten’. En geloven of niet:

hij is geïnteresseerd in mooie kle-

ren. In onze mooie kleren. Hij wil

altijd vlug zien hoe wij er in onze

nieuwe kleren uitzien. Dan is hij

gelukkig en fier op ons.

Mijn papa is…. Mijn papa is... Top!

(uit lettergreep)

Vaderdag

Stoelopstelling coronamaatregelen
Of hoe weinig stoelen je kan plaatsen met een verplichte afstand van anderhalve meter rondom elke stoel (1 per 10 vierkante meter)...
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Zoek eens de stilte op in het

lawaai

Stilte, we snakken er allemaal wel

eens naar. Daarom is het goed stilte-

plekken op te zoeken. Plaatsen waar

alleen de stilte spreekt of kaarsen de

waakvlam zijn van in stilte gedach-

te gebeden. Brugge en omgeving

tellen vele plekjes - kapellen, ker-

ken, kloosters - die daartoe uitnodi-

gen. We kennen er allemaal. Het is

dan ook niet nodig ze hier voor te

stellen. Ik nodig je liever uit om te-

gendraadsstil teworden.

Het moet niet altijd stil zijn om ons

heen om het van binnen stil te ma-

ken. Overigens, uitwendige stilte

kan ook beuken op je trommelvlies,

zodat het heel lawaaierig wordt in

je hoofd. Je moet eens proberen in-

nerlijk stil te worden met lawaai om

je heen. Dat is heilzaam. Als je dat

kunt, dan ben je tegelijk in de we-

reld én niet van de wereld zonder de

wereldderugtoetekeren.

Je draait de volumeknop van de

wereld op nul, maar de wereld is

niet weg. Die gedempte aanwezig-

heid van de wereld kan je tegenhou-

den om je te nestelen in zelfthera-

pie van je zelfbeklag. Ze tilt je vra-

gen uit de nevels van een heillo-

ze zelfkoestering. Daarom presen-

teer ik graag enkele lawaaierige 'stil-

teplekken' om anders stil te vallen,

betrokkenopdewereld

TEGENDRAADSE STILTEPLEKKEN IN DE STAD

Zoek de stilte

t' Zand

't Zand is Brugges grootste en kaal-

steplein.Gastaanaandekantvande

Smedenstraat. Als een onbeschre-

ven blad rolt het plein zich van je

weg tot aan de voeten van het Con-

certgebouw. Welke partituur komt

erop te staan? Met welk refrein wil

jij de elkaar opvolgende coupletten

van je leven verbinden? In welke

toonaard wil jij je levenslied schrij-

ven?

't Zand: Als een onbeschreven blad rolt het plein van je weg...

Onder 't Zand loopt de enige grote

weg die de stad doorsnijdt. Je staat

dus bovenop maar ook boven het

verkeer. Waar komen ze vandaan,

die auto's onder je? Waar gaan ze

heen? Jij staat letterlijk op het he-

den tussen hun verleden en hun

toekomst. En je bevindt je ook op

het nu tussen jouw gisteren en

jouw morgen. Waar kom jij van-

daan, waar ga jij heen en wat maak

jevanjeheden?

Simon Stevinplein

Het Simon Stevinplein is een van

de drukste pleintjes van de stad, een

uitstulping van de Steenstraat. Ga

zitten op een van de banken. Kijk

naar die bronzen man op zijn sok-

kel met een passer in de hand. Wis-

kundige Simon Stevin was een van

de grootste geleerden van zijn tijd,

tijdgenoot van Galilei en adviseur

vandeprinsvanOranje.

Van hem is de uitspraak: "Wonder

en is gheen wonder!" Hiermee be-

doelde hij dat veel dingen die we

een 'wonder' noemen, wetenschap-

pelijk te verklaren zijn. Als we na-

denken, studeren. Gelijk had hij.

Die uitspraak is een uitdaging. Als

wonderen nog niet ontdekte wet-

matigheden zijn, waar zit dan het

wonder van het leven? Alvast niet

in het beroep op God als stoplap

voor wat we (nog) niet weten. Mis-

schien wel in het feit dat de na-

tuur zo schitterend in elkaar steekt

en dat kunnen onderzoeken een ge-

schenkvanGodaandemensis.

Simon Stevins uitspraak doet na-

denken over de verhouding tussen

geloof en wetenschap. Ze zijn niet

elkaars rivalen. Geloof kan nooit in

tegenspraak zijn met wetenschap,

wetenschap helpt het geloof zich te

ontdoen van bijgeloof. Het geloof

zelf staat evenmin buiten het men-

selijke verlangen om te weten en

te onderzoeken. Geloof heeft nood

aan studie en onderzoek om ver-

dieptgelooftekunnenworden.

(vervolgblz.3)

Simon Stevin doet nadenken over de verhouding tussen geloof en wetenschap
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We krijgen opnieuw wat adem…

We moeten blijven zorg dragen

voor elkaar. De gevolgen van de co-

ronamaatregelen wegen ook door

op onze verenigingen en allen die

zich hiervoor engageren. Alle bij-

eenkomsten en vergaderingen vie-

len plots weg. En toch zijn we blij-

ven contact houden via mail, een

briefje, een tekst in het parochie-

blad.

Er was de stilte, de onrust hierom-

trent en dan de vraag : wat kun-

nen wij doen ? Een kaartje sturen

aan wie verdriet heeft, een bemoe-

digend woordje voor wie ziek is

in deze tijd, een bloemetje bij een

speciale gelegenheid, ingaan op de

vraag om mondmaskers te stikken,

edm…

Kortom we hebben echt niet stil-

gezeten en ook nu beginnen we

stilaan met nieuwe planning. Van-

uit Ferm Nationaal zijn we bezig,

in Groot Damme, met de campag-

ne PlantTroost (lees hierover in het

laatste Ferm magazine + op blz 11

van het parochieblad). En daar zet-

ten we graag onze schouders on-

der samen met de andere afdelingen

– later meer hierover. Ons bestuur

heeft inmiddels een nieuwe plan-

ning opgemaakt en we hopen dit

heel binnenkort aan jullie te kun-

nen meedelen!

We hebben jullie allen heel erg ge-

mist. Als we opnieuw kunnen bij-

eenkomen, hopen we uiteraard dat

ook jullie enthousiast en blij zul-

len zijn om elkeen binnen onze

Ferm groep terug te kunnen ont-

moeten. Heb je een vraagje hierover

of wil je graag onze groep vervoe-

gen dan mag je altijd bellen: 050 50

06 20.

Ferm-Damme

Zaterdag 20 juni

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

Zondag 21 juni

Twaalfde zondag door het jaar A

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Julia Labat en

zoon Lucien en voor Georges

Vannevel, echtgenoot van Agnes

Roose

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis

14:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

Donderdag 25 juni

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Vrijdag 26 juni

09:00 Lapscheure H. Drievuldigheid

en Sint-Christianus: Schoolviering

bij het einde van het schooljaar (VBS

Lapscheure)

Zaterdag 27 juni

12:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

van Helena Müller Meire, dochter

van Michèle Meire en Christian

Müller uit Berchem

13:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Gisèle De Prêtre, dochter

van Céline Blomme en Kristof De

Prêtre uit Sint-Kruis

14:30 Sijsele Sint-Martinus: Doop van

Oscar Demeulenaere, zoon van

Stefanie Meurice en Wouter

Demeulenaere uit Sijsele

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

Zondag 28 juni

Dertiende zondag door het jaar A

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis

13:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Lize Strubbe, dochter van

Katlijn Degrieck en Brecht Strubbe

uit Moerkerke

WEEKAGENDA

Godelieve Danneels, 86j, (°4 april

1936 +9 juni 2020), echtgenote van

Maurits Ballegeer, uit de Hoorn-

straat in Den Hoorn. Uitvaart op za-

terdag 13 juni om 10.30 uur in de

kerk van Den Hoorn.

Kerkelijke

uitvaart
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Oud Sint-Janshospitaal: eeuwen van lijden en pijn opgenomen op Jezus’ kruis

HetoudeSint-Janshospitaal

De uitdrukking "Zie je van Brug-

ge, zet je vanachter" dateert uit de

Middeleeuwen of is van kort daar-

na, toen de poorten van de stad 's

avonds nog werden gesloten. Soms

vormden zich aan het hospicium

van Sint-Jan lange rijen van men-

sen wachtend op consult. Toen de

avond naderbij kwam, riep een van

de broeders of zusters: "Zie je van

Brugge, zet je vanachter!" Die zie-

ken van buiten dienden eerst be-

handeld, zodat ze nog vóór het

sluiten van de poorten naar huis

konden. Zet ook jij wel eens een stap

achteruit om iemand voor te laten?

Het Sint-Janshospitaal is een van

de oudste zorginstellingen van Eu-

ropa. Honderdduizenden mensen

zijn hier onderzocht, behandeld,

getroost, gestorven. Hebben hier

geleden, geweend, gesmeekt, gebe-

den. De stenen van de gebouwen

hebben die vele eeuwen van zorg

en caritas opgezogen. De gebouwen

zijneenrelikwievandiaconie.

Als je via het poortgebouw in de

Mariastraat langs de oude apotheek

loopt naar de negentiende-eeuwse

gebouwen (of via de Goezeputstraat

binnengaat), kom je bij een kruis-

weg. Onder elke statie hangt een ge-

denkplaat van een dode. Het lijden

van mensen wordt er letterlijk on-

der de lijdensweg van de Heer ge-

plaatst en op het einde van de kruis-

weg wordt de menselijke dood een

letterlijke muur met namen van ge-

storvenen achter Zijn kruis. Eeu-

wen van lijden en pijn, van toen en

nu,opgenomenopJezus'kruis.

Muntplein

Je moet in de Geldmuntstraat een

poortje door om op het Muntplein-

tje tekomen,waaraandeenekantde

orgelzaal van het Conservatorium

ligt en aan de andere in de Middel-

eeuwen het Munthuis stond waar

munten werden geslagen. Neem

plaats op een van de banken bij het

beeldvanFlandriaNostra.

Het lijkt wel cynisch dat het beeld

dat 'ons' Vlaanderen moet uitbeel-

den, werd neergepoot op een plein-

tje dat de naam van geld draagt.

Wordt de waarde van een natie en

een volk dan gemeten aan hun

geldelijke waarde? Geld, welke rol

speelt het in jouw leven? Heb jij

ook een prijs waartegen je bereid

bent iets te doen dat je anders zou

laten? Moeilijke vragen waarmee je

jezelfopderooster legt.

Draai je nu om en kijk naar het

borstbeeldje boven de deur van de

Orgelzaal. Marc Houterman heet

die meneer uit de zestiende eeuw.

Hij was een Brugse musicus die het

geschopt heeft tot organist van de

Sint-Pietersbasiliek in Rome. Geen

kwaad woord over hem. Dat zou

niet eens kunnen, want we zijn

hem totaal vergeten. Geld en roem

zijn vluchtig, ook al lijken ze de he-

mel integroeien.

Muntplein: ook al lijken geld en roem naar

de hemel te reiken

Astridpark

Het Koningin Astridpark, aange-

legd op de plaats van een oud kloos-

ter, kreeg het uitzicht van een

Engels landschapstuin en was be-

stemd als flaneerplek voor de Brug-

se beau monde terwijl deftige mu-

ziek uit de sierlijke kiosk de sfeer

moest opvrolijken. Met de jaren

werd het een wat verwaarloosd en

vergeten stukje stadsgroen. Van-

daagishetweer intrek.

Hoewel een park buiten ligt, kom je

er toch 'binnen', alsof het een huis

is. Loop met me mee, voorbij het vij-

vertje met de fontein richting kiosk.

Tussen de kiosk en de Minderbroe-

dersstraat staat - of beter: ligt - een

oude boom. Hij zou allang zijn om-

gevallen, hadden ze hem niet on-

dersteund.

Ga achter de boom staan, zodat je

de fontein tussen boom en stut in

beeld hebt. Boom, stut en water.

Richt mij op, als ik val. Geef mij

te drinken, zodat ik weer op kan

staan. We vallen allemaal wel eens,

we hebben allemaal wel eens een

steuntje nodig, we hebben allemaal

dorstnaar levendwater.

Aan de ander zijde van het park

stond heel lang de gevangenis. Hier

kwamenmensen terecht die diepge-

vallenwaren.

De ironie van de geschiedenis wil

dat men de 'opbergplaats' voor de

'basse classe' bouwde naast het

wandelpark voor de 'beau monde'.

Deugd en ondeugd, fatsoen en wan-

gedrag liggen dicht bij elkaar. De

grens tussen goed en kwaad loopt

dwarsdooronseigenhart.

Mark Van de Voorde

Astridpark: we vallen allemaal wel eens om, hebben allemaal een steuntje nodig



Drie maanden terug was er het op-

schorten van alle liturgische vie-

ringen tengevolge van de corona-

crisis. Dus ook geen doopvierin-

gen meer. We legden de doopbron-

nen stil in de kerken van Moerkerke

en Sijsele. Voor de voorganger brak

eenstilleperiodeaan.Entoch…

Voorganger zijn is niet louter

een liturgisch gegeven. Als pries-

ter mag ik ook voorgaan in het be-

waren van de hoop, mag ik voor-

gaan op de weg van bemoedigen en

luisteren naar het kwetsbare ver-

haal van medegelovigen. Als pries-

ter ga ik voor op de geloofsweg en

volg ik het voetspoor van Jezus. Ik

ga die weg niet alleen, we stappen

met velen samen. Als voorganger

ben ik geroepen herder te zijn. Nu

eens temidden, dan weer achter of

voorop de kudde. Als voorganger

volg ik Jezus die ons is voorgegaan

alsdegoedeherder.

Sinds 8 juni mogen we weer

doopvieringen houden, maar on-

der strikte voorwaarden want bij dat

ritueel is er normaalgezien heel wat

fysiek contact. Volgens de handlei-

ding van de bisschoppen moet de

doopheer een mondmasker dragen

tijdens het doopritueel en de zal-

ving. Bij de zalving wordt gebruik

gemaakt van een wattenstaafje. Alle-

maal vreemd, maar de enige werk-

wijze om toch het sacrament van

het doopsel te kunnen toedienen in

veiligeomstandigheden.

Bij de eerste doopviering, na drie

maanden, lag mijn mondmasker

klaar op het altaar, maar ik heb het

uiteindelijk niet aangedaan. Ik heb

de ouders hun kind laten dopen ter-

wijl ik op veilige afstand de tekst

uitsprak: “Namens allen die van je

houden, ‘N’, doop ik je in de naam

van de Vader, die zegt ‘Ik zal er al-

tijd voor jou zijn’, in de naam van

de Zoon, die ons leert elkaar lief te

hebben, en in de naam van de hei-

lige Geest, die deze wereld kan ver-

nieuwen.”

Ik dacht bij mezelf, zalven met een

wattenstaafje, hoe zal dat overko-

men? Ik las in de handleiding dat

enkel de ouders hun kindje mogen

zegenen. Waarom ze dan niet ook

zelf hun kindje laten zalven? Dus

ik voorzag een schaaltje met een

druppel chrisma voor eenmalig ge-

bruik.

Eigenlijk is het zinvol voorganger

te zijn en rituelen te begeleiden met

sterke woorden terwijl de ouders –

die dag in dag uit hun kind zalvend

nabij zijn – letterlijk hun kind zal-

ven met de kracht van Jezus. Als

voorganger een stapje opzij zetten

indezetijdwordteengewoonte.

Nood breekt wet en het schept nieu-

we mogelijkheden. Voorlopig, om-

dat dit het meest veilige is, begeleid

ik dus op gepaste afstand als voor-

ganger de ouders in het rituele han-

delen. Deze bijzondere betrokken-

heid tijdens het doopsacrament zal

mennietgauwvergeten…

PastoorPradipSmagge

Ervaringsbericht
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Hedwig Van Peteghem

Vakantiedagen en zomerse nach-

ten – zijn het ook momenten dat

we lichter en meer zorgeloos door

het leven gaan? Het zou goed zijn,

want hoop mag nooit bedolven ra-

ken onder de puinhoop, onder alles

watmislooptoftegengaat.

"Wat is het toppunt van hoop?”,

vroeg een kind dat, aan zijn lot

overgelaten, glimlachend op een

bank in het park zat. Veel had het

niet om zeker van te zijn en nog

minder om trots op te zijn. Het kon

wel elke avond naar het huis waar

zijn ouders woonden, maar over

een thuis kon je beter niet spre-

ken. "En toch,” zo zei het kind,

"is het ongelooflijk hoe dikwijls ie-

mand stopt om een praatje te slaan.

Het is ontroerend te merken hoe

veel mensen van harte zorg tonen

in duizend kleine dingen. En als

ze dat voor mij doen, zal dat ook

wel voor iemand anders zo zijn.”

Het heeft geen zin te piekeren en

te berekenen welke kaarten je nog

in de hand hebt om toch nog een

slag te halen, terwijl het welslagen

dikwijls uit een onverwachte hoek

komt. Je hield het niet voor mo-

gelijk en toch werd buiten je we-

ten om een hand naar je uitgesto-

ken.Het gebeurde dat iemand je een

schouderklopje gaf, dat iemand je

een schepje geduld aanbood of een

portierelativeringsvermogen.

"Het toppunt van hoop is,” zei

het kind, "dat er altijd meer is dan

wij denken en horen en zien. Eén

hand, één lichtpuntje kan genoeg

zijn om ons de weg te wijzen. Het

is niet omdat we de sterren niet met

het blote oog kunnen waarnemen,

dat hun licht gedoofd zou zijn. De

hoop ligt hierin dat je nog het meest

kunt rekenen op datgene dat niet

in cijfers en wetten uit te druk-

ken is. Er is altijd toekomst, nieuwe

toekomst, wat het verleden ook ge-

weest mag zijn.” Het zou kunnen

dat het allemaal wat naïef klinkt,

maar één ding weet ik zeker. Hoop

doet leven en daar gaat het toch om.

En valse hoop dan? Die ontstaat

slechts uit rekenmachines en com-

puterprogramma’s. Eén toets ont-

breekt er, die van het hart en de

diepstekracht.

Dit cursiefje werd geplukt uit Opkikker-

tjes (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het

boek is inmiddels uitverkocht bij de uit-

gever.

OPKIKKERTJES

Het toppunt van hoop
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Het is een waardevolle traditie op 6

juli de Heilige Godelieve te vieren.

Ook na hun vertrek uit de histo-

rische abdij aan de Boeveriestraat

blijft de abdijgemeenschap dat jaar-

lijks doen in de abdijkerk. Dit jaar

kan het evenwel niet. Maar Godelie-

ve mogen we niet vergeten: "Ze is

een vrouw voor deze tijd," zegt ab-

diszusterSabienBousson,

"toen ik in KERK&Leven van 3 juni

het artikel las: 'Huiselijk geweld

heftiger' dacht ik spontaan aan Sint

Godelieve... Als ik daarin lees dat

het vooral gezinnen betreft die

sociaal en economisch kwetsbaar

zijn, dan gaan ook daarbij mijn

gedachten naar Sint-Godelieve..."

Bij wie kan men beter aankloppen

dan bij Sint Godelieve? Van haar

schaarse portie voedsel deelde ze

aandearmen.

Ondanks minachting en geweld

vanwege haar man Bertulf bleef ze

als zacht-moedige, Gode-lieve-

vrouw in alles trouw tot het ui-

terste. Haat beantwoordde ze met

geduld, vergevingsgezindheid en

liefde."

We zullen dit jaar niet samen

vieren; samen bidden kunnen we

wel...

FEEST VAN DE HEILIGE GODELIEVE

FEDERATIE DAMME

&leven
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Zaterdag 27 juni

12:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

van Helena Müller Meire, dochter

van Michèle Meire en Christian

Müller uit Berchem

14:30 Sijsele Sint-Martinus: Doop van

Oscar Demeulenaere, zoon van

Stefanie Meurice en Wouter

Demeulenaere uit Sijsele

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

Zondag 28 juni

Dertiende zondag door het jaar A

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis

13:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Lize Strubbe, dochter van

Katlijn Degrieck en Brecht Strubbe

uit Moerkerke

Donderdag 2 juli

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Zaterdag 4 juli

14:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

van Emma Peys, dochter van Melisa

De Decker en Matthias Peys uit

Wingene

15:15 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Ruìz Monbaliu, zoon van

Jolien De Plancke en Dieter

Monbaliu uit Moerkerke

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

Zondag 5 juli

Veertiende zondag door het jaar A

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis

Maandag 6 juli

20:00 Vergadering kerkraad

Moerkerke

Donderdag 9 juli

13:30 Planningsmoment met de

federale stuurgroep

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Zaterdag 11 juli

15:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Elise Goossens, dochter

van Delphine Maenhout en Kristof

Goossens uit Maldegem

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

Zondag 12 juli

Vijftiende zondag door het jaar A

Collecte plotse bijzondere noodsituaties

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Irena Van

Damme en overleden familie

Donderdag 16 juli

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Zaterdag 18 juli

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

Zondag 12 juli

Zestiende zondag door het jaar A

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis

13:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop van

Chase Defruyt, dochter van Tatyana

Bostijn en Koen Defruyt uit Sijsele

WEEKAGENDA

Op zondagnamiddag 21 juni werd

achter de kerk van Oostkerke in de

nabijheid van de sterrenbank een

nieuwe troostplek geopend. Een

initiatief van Ferm nationaal waar

onze plaatselijke afdelingen (Sint-

Rita, Damme, Moerkerke en Lap-

scheure) bij deze ook hun schou-

ders onder zetten. Naast eerste sche-

pen Eveline Van Quekelberghe en

burgemeester Joachim Coens, wa-

ren ook nationale voorzitster van

Ferm Nik Van Gool en troostexpert

Manu Keirse aanwezig. Moge deze

plek, zoals op het bijhorende bord

te lezen staat, ons vertrouwen ge-

ven dat, ook als het moeilijk gaat,

er telkens weer een nieuwe morgen

komt. Samen geven we troost een

plek.

Ferm PlantTroost
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Recent maart 2020 werd het hek-

werk van het schettekot aan de kerk

van Hoeke teruggeplaatst. Tijd om

even stil te staan bij de bijzonde-

re geschiedenis van dit deel van de

kerk.

Algemene situering

Een schettekot verwijst naar een

typische volkse, devotionele prak-

tijk die in de landbouwstreken haar

hoogtepunt kende op het einde van

de19de–begin20steeeuw.

De mensen offerden een diertje ter

ere van een (patroon)heilige. Het

diertje was meestal klein van aard:

een biggetje, een kip, een konijn,

een duif of eend. Toch had het dier

voor de landbouwers een zekere

waarde: zomaar een kip of konijn

wegschenken was eigenlijk enkel

voor de meer begoeden mogelijk.

Bij het schenken zette men het dier-

tje voor de aanvang van de kerk-

dienst in een hok, het schettekot ge-

naamd. Omdat de dieren klein wa-

ren, was ook dit hok meestal niet zo

overdreven groot. Ook de construc-

tie wisselde soms sterk: meestal was

dit een eenvoudig hok in hout ge-

maakt met traliewerk, maar het kon

ook iets speciaals zijn (zoals te Hoe-

ke,zieverder).

Het wegschenken van de dieren ge-

beurde niet zomaar. Men deed dit

met het oog op het verkrijgen van

een gunst, in vele gevallen was dit

een vorm van bescherming tegen

kwaad of ziekte. De aanbidding van

de patroonheilige of (vaker) een spe-

cifieke heilige zoals H. Antonius,

H. Cornelius of Onze Lieve Vrouw

washiernauwmeeverbonden.

Het offeren van dieren is een ge-

bruik, zo oud als de mens zelf.

Zelfs in het Oude Testament kun-

nen we hierover nog lezen, den-

ken we maar aan verhalen van Abra-

ham. In vele gevallen was het ge-

woon de eigenaar die het dier terug-

kocht. Deze nam het geofferde dier

terug mee naar huis, maar hij/zij

liet het niet slachten. Men was er

immers van overtuigd dat een geof-

ferd dier geluk bracht op de boerde-

rij, en dus liet men het vrij rondlo-

pen tussen de overige dieren op het

hof.

De opbrengst van de verkoop werd

via het Broederschap verdeeld on-

derdearmen.

Vandaag is de aanwezigheid van een

hok bestemd voor offeren bij een

kerk eerder een zeldzaamheid. Be-

halve het schettekot van Hoeke wil

ik verwijzen naar bewaarde exem-

plaren te Dudzele (houten zwart

hokje met tralies, binnen in het

portaal van de kerk, ter ere van O.L.-

V.) en Ramskapelle (bij Heist) (hou-

ten wit hokje met tralies, buiten

aan de kerk ter ere van O.L.V van

7 Smarten). In Oostkerke hing er

in het kerkportaal voor de verwoes-

ting van de kerk in 1944 een ge-

lijkaardig houten hok. In de muren

van de Sint-Martinuskerk van Sij-

sele zijn er wel afbeeldingen aan-

wezig van Sint-Antonius, maar een

schettekotje is er ook niet meer aan-

wezig.

Schettekot van Hoeke

In tegenstelling tot de hierboven

vermelde offerhokjes, is het schet-

tekot van Hoeke een vrij origine-

le constructie. Het betreft hier im-

mers geen houten hok, maar een

specifieke afsluiting aan het stenen

kerkgebouw zelf, op de westmuur

van de kerk, noordwaarts aan de

toren. Wat betekent de volkse be-

naming “schettekot”? Dat is eigen-

lijk eenvoudig: ‘schette’ naar ‘ijzer-

werk of traliewerk’ en ‘kot’ naar

‘hok’. In Hoeke wordt de naam van

dit kerkonderdeel alle eer aange-

daan, want de afsluiting van het

hok gebeurt immers door een fraai

gietijzeren, neogotisch hekken (19-

de eeuw – hoogte 159 cm, breed-

te 70 cm). Dit hekwerk kon makke-

lijk open en dicht. Helaas werd het

(net hierdoor) gestolen in december

2014. Het hok zelf is uit 2 delen op-

gebouwd: in de loop der jaren (date-

ring onbekend) werd immers boog-

vormig metselwerk met bovenaan

rood tegelwerk in de nis ingebouwd

(zie foto). Dit laatste gebeurde wel-

licht uit praktische standpunt: de

afsluiting boven in het hok verhin-

derde het wegvliegen van gevogelte

en het plateau gaf een plek voor be-

waringvandemand.

Een bas-relief met Sint-Antoni-

us boven het hok

Boven het hok bevindt zich

een kleine, roodkleurige afbeelding

(104 cm hoog, 52 cm breed). Het gaat

hier om een voorstelling, niet on-

der de vorm van een beeld of een

schilderij, maar onder de vorm van

een ‘bas-reliëf’. Het is een werk of

kunstmethode waarbij de figuren

slechts gedeeltelijk van de achter-

grond zijn losgemaakt. Dit stukje

beeldhouwkunst werd vervaardigd

uit “terra-cotta”, een Italiaanse uit-

voeringsmethode met speciaal hier-

voor gebakken aarde (met typisch

roodbruinekleur).

Op de afbeelding komen 3 figuren

voor in de woestijn: helemaal links

de Heilige Antonius Abt met aan

zijn voet een varkentje. Zijn rech-

terhand houdt de heilige omhoog

als teken van zegening, in zijn

linkerhand houdt hij een typische

‘tau-staf’ vast met bel. Naast de heili-

ge worden 2 gewone personen afge-

beeld: een knielende vrouw met in

haar handen een kooitje met een ge-

offerde vogel, achter haar staat een

manrechtstaandafgebeeld.

Het geheel is eenvoudig, maar kun-

stig uitgewerkt én ook duidelijk

op maat gemaakt van de situatie in

Hoeke,bovenhetschettekot.

Sint-Antonius Abt (ook Eremijt ge-

noemd), met zijn zwijntje, is de

beschermpatroon van de landbou-

wers en veetelers. Antonius, gebo-

ren in Egypte omstreeks 251 ging

als kluizenaar leven in de woestijn,

waar hij ten prooi viel van zware be-

koringen. Het varkentje is hierbij

hetsymboolvanhetkwaad.

Onder het bas-reliëf werd een ar-

duinen plaat aangebracht met hier-

in de volgende tekst gebeiteld: “H.

ANTONIUS, bevrijd ons van het VUUR

en andere PLAGEN, vooral onder Dieren

énVruchten”.

Naar mijn bescheiden mening is dit

geheel (het hok zelf, met fraai hek-

werk en het kunstwerk met tekst-

plaat) een unicum. In geen enkele

andere kerk heb ik al iets dergelijks

kunnenopmerken.

(vervolgopblz.4)

Het ‘schettekot’ van Hoeke in ere hersteld (deel 1)
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Herstellingen

doorheendetijd

Hetkunstwerkbovenaan

Het bas-reliëf was tot 2004 in zéér

slechte staat: het paneel was op

meerdere plaatsen gebroken, het ge-

bakken aardewerk schilferde sterk

af en de tekst (heel eenvoudig in be-

ton ingekerfd) was slechts met veel

moeite leesbaar. De aandacht rond

het schettekot was verdwenen en

datwasdusmerkbaar.

In de periode mei-juni 2004 werd

het geheel geconserveerd door de

gespecialiseerde restaurateur Jac-

ques Vereecke uit Brussel. Hij stop-

te het verval en herstelde alle nood-

zakelijke delen. Het kunstwerk is

dus toen niet helemaal vernieuwd

in de staat zoals het oorspronkelijk

gemaaktwerd.

Merkwaardig was toch de vaststel-

ling dat de schade grotendeels ver-

oorzaakt werd door de zouten aan-

wezig in onze zeelucht. Deze drin-

gen binnen in poreuze materia-

len zoals terracotta, zetten dan uit

waardoor er schilfers ontstaan. Bij

het herstel werd ook ontdekt dat het

paneel vroeger ook al hersteld werd

(na de schade door WOII?) en dat het

ooit beschilderd was aan de voorzij-

de (sporen van verf werden gevon-

den).

De hierboven aangehaalde tekst-

plaat werd vernieuwd in novem-

ber 2004: deze plaat (gemaakt door

beeldhouwer Luc Rossen uit Es-

sen) is aangebracht voor de origi-

nele plaat in beton, waarbij de be-

staande tekst in hetzelfde lettertype

en op dezelfde plaats als het origi-

neelwerdaangebracht.

Het ijzerenhekwerk

Het hekwerk kreeg doorheen de ja-

ren periodiek de verplichte schil-

derbeurt: in 1994 gebeurde dit nog

door misdienaars Cindy Van Holm

en Anniek Maeghe. In december

2014 werd door een onbekende het

ijzeren hekwerk gestolen, wellicht

gewoon met het oog om dit te ver-

kopen vanuit de geldwaarde als his-

torisch sierhekwerk. Zonder die af-

scheiding was het schettekot… geen

schettekot meer. Er werd eerst ge-

hoopt op het terugvinden van het

onderdeel, maar dit bleek niet zo.

Het kerkbestuur maakte vorig jaar

2019 voorzichtige plannen om het

onderdeel opnieuw te maken, naar

oud model. Voorzitter Jan Tille-

man contacteerde mij en ik kon (als

voormalig secretaris van de kerk-

fabriek) verschillende detailfoto’s

aanleveren. Metaalbewerker Johan

Lannoo uit Ruddervoorde heeft op

basis hiervan het hekken identiek

nagemaakt en geplaatst in maart

2020. De nodige voorzorgen zijn

genomen om een nieuwe diefstal in

detoekomsttevermijden!

Feestelijkhedenin2004

Op zaterdagavond 4 september

2004, na de eucharistieviering

voorafgaand aan kermiszondag,

werd een panklare haan en een goed

gekweekt konijn per opbod geveild.

Zo werd de aandacht voor het schet-

tekot en de restauratie in de kijker

gezet. De veilingmeester was mijn

pa diaken André. Door de aanwe-

zige kerkgangers, samen met E.P.

Piet Buysse, werd met veel enthou-

siasme hard (tegen elkaar) gebo-

den om één van deze twee neerhof-

dieren mee naar huis te kunnen

nemen. Wijlen burgemeester Dirk

Bisschop trok met de haan naar

huis! De opbrengst werd integraal

aandeparochiegeschonken.

Dit ludieke gebeuren, maar met

een duidelijke historische beteke-

nis, wekte heel wat humor op, ook

bij de aanwezige politici. En de bal

ging aan het rollen. Toen het voor-

malig TV-programma "Vlaanderen

Vakantieland" aandacht wenste te

geven aan een uitzending met ty-

pische West-Vlaamse onderwerpen,

kwam deze filmploeg via de Toeris-

tische Dienst van de stad Damme

opnames doen in en rond het kerkje

van Hoeke, met een orgelconcert als

extraatje. Aan het schettekot werd

daarna doormijn pa een ezel per op-

bod geveild om zo dit oude volksge-

bruik aan de tv-kijker te tonen. De

ezel zelf werd vanaf de Damse Vaart,

samen met presentatrice Evy Gru-

yaert, te voet geleid naar de kerk, tot

hilariteit van een groep toeschou-

wers. Deze opname werd uitgezon-

denopkerstavond2004.

Besluit

Visueel en geschiedkundig is het

“nieuwe” hekwerk voor het schet-

tekot opnieuw een verrijking voor

het kerkje van Hoekje. In een twee-

de aflevering duiken we in de paro-

chie-archieven, om een duidelijker

beeld van het verleden te krijgen.

LudoMaeghe
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Gedoopt aan de bron van leven

Mathis werd gedoopt net voor de lockdown. Esrin en Lars werden gedoopt na 8 juni toen doopvieringen terug toegelaten waren.

(Noot: wanneer er geen foto of naamvermelding is in de agenda is dit te wijten aan de weigering door de ouders omwille van privacyredenen.)

Sijsele 15 maart: Mathis De Jonghe, zoon van Lindsey Dewaele en Ruben De Jonghe uit Sijsele Sijsele 27 juni: Oscar Demeulenaere, zoon van Stefanie Meurice en Wouter Demeulenaere uit Sijsele

Moerkerke 28 juni: Lize Strubbe, dochter van Katlijn Degrieck en Brecht Strubbe uit Moerkerke

De bloedvoorraad van het Rode

kruis Vlaanderen staat zwaar on-

der druk nu de ziekenhuizen nog

steeds op volle toeren draaien, en er

dus veel bloed nodig is.

Vooral de negatieve bloedgroepen

hebben het zwaar te verduren, maar

elk type is meer dan welkom!

Kom op woendag 22 juli tussen 17u

en 19u30 naar ons parochiaal cen-

trum "De Kring".

Best vooraf contact opnemen met

het Rode kruis Vlaanderen op gratis

nummer: 0800 777 00

Kom bloed geven

FEDERATIE DAMME

&leven
KERK



Beste kerkgangers

Wij willen u danken voor jullie me-

dewerking om in de kerk de coron-

amaatregelen goed op te volgen.

Wij proberen u zo vriendelijk mo-

gelijk te onthalen, jullie een zit-

plaats toe te wijzen en te begeleiden

in het ter communie gaan.

Voortdurend moet de anderhalve

meter gerespecteerd worden, met

een beetje aandacht lukt dat wel.

Hopelijk kunnen we gauw

weer 'gewoon' doen...

De federale stuurgroep

en de vrijwilligers (stewards)

Afstand

maar niet

afstandelijk

Donderdag 16 juli

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis voor Marie Paul Van

Poelvoorde en echtgenoot Jan

Bruynooghe

Zaterdag 18 juli

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

Zondag 19 juli

Zestiende zondag door het jaar A

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis

13:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop van

Chase Defruyt, dochter van Tatyana

Bostijn en Koen Defruyt uit Sijsele

Donderdag 23 juli

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Zaterdag 25 juli

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor de weldoeners

van de parochie

Zondag 26 juli

Zeventiende zondag door het jaar A

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis

Maandag 27 juli

10:30 Lapscheure H. Drievuldigheid

en Sint-Christianus:

Kermismaandagviering, gezongen

mis

Donderdag 30 juli

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Zaterdag 1 augustus

12:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Rémie Musch, zoon van

Sharon Hermie en Ralph Musch uit

Eeklo

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

Zondag 2 augustus

Achttiende zondag door het jaar A

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor de parochianen

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor de families

Janssens-Van Massenhove en

Geernaert-De Vlieger

Donderdag 6 augustus

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Zaterdag 8 augustus

12:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Connor Bara, zoon van

Kimberly Devos en Gilles Bara uit

Roeselare

13:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Féline Isselée, dochter van

Shirley-Ann Landuyt en Maxime

Isselée uit Moerkerke

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor de weldoeners

van de parochie

Zondag 9 augustus

Negentiende zondag door het jaar A

Collecte bijzondere noodsituaties

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Irena Van

Damme en overleden familie

WEEKAGENDA

Op 9 juli was het precies 579 jaar

geleden dat Jan van Eyck in Brug-

ge overleed. Beroemdheden worden

nogal dikwijls in de kijker gezet als

de periode sedert hun geboorte of

dood een rond getal is. Hier komen

we dus een jaartje te vroeg om ’s

mans leven in de verf te zetten. Van

verf gesproken ... Sommigen bewe-

ren dat Van Eyck de uitvinder zou

zijn van de olieverf. Dat klopt niet

helemaal, maar hij verfijnde wel de

techniek en de samenstelling.

2020 moest voor Van Eyck een top-

jaar worden. De prestigieuze ten-

toonstelling in Gent was pas gestart

maar moest in lockdown wegens

dat verdomde coronavirus. Meer

nog, de schilderijen die buiten-

landse musea in bruikleen hadden

gegeven moesten noodgedwongen

teruggestuurd. Maar het was niet al

kommer en kwel. De panelen van

het Lam Gods keerden na een ja-

renlange restauratie terug naar de

Sint-Baafskathedraal waar ze nu in

al hun kleurenpracht weer kun-

nen bewonderd worden, behalve

het paneel De Rechtvaardige Rech-

ters. Geen kat zou geweten heb-

ben wie die Rechtvaardige Rechters

waren, maar schilderijen worden

vaak echt beroemd als ze een keer-

tje gestolen worden. Zo verging het

ook het schilderij De Bloemenhoed

van James Ensor dat in 1978 uit

het museum in Oostende verdween

maar enkele tijd later weer opdook.

De Rechtvaardige Rechters hadden

minder geluk. Waar is dat paneel?

Toen Marie De Vuyst die ochtend

van 11 april 1934 zoals iedere mor-

gen naar de vroegmis komt in Sint-

Baafs ziet ze een zijdeur op een kier

staan. Op dat moment weet ze nog

niet dat haar ontdekking één van

de grootste mysteries in de Belgi-

sche kunstwereld zou worden. Ze

vindt het verdacht en roept er de

koster bij. Toen die langs de Vijd-

kapel passeert ziet hij een open gat

in het retabel van het Lam Gods

waar hij dwars doorheen kan kij-

ken. Twee panelen die als voor- en

achterkant in het linker zijluik za-

ten waren bij nacht en ontij gesto-

len! Je zou voor minder van het

Lams Gods geslagen worden! Weg

zijn ze, gekidnapt! Bisschop Cop-

pieters van Gent ontvangt afper-

singsbieven en er wordt losgeld ge-

vraagd. Om te bewijzen dat de die-

ven wel echt zijn krijgt hij een tic-

ketje toegestuurd van een bagagede-

pot in het Brusselse Noordstation.

Daar wordt het minst waardevolle

van de twee gestolen panelen aan-

getroffen, een grisaille (grijs schil-

derij) van Johannes de Doper. De

onderhandelingen tussen het bis-

dom en de dieven mislukken, tot-

dat een zekere Arsène Goedertier,

blijkbaar één van de afpersers, en

dan nog wel koster in Wetteren, op

zijn sterfbed zegt dat hij weet waar

de Rechtvaardige Rechters verstopt

zitten. Hij wil in vrede sterven en

alles opbiechten maar vooraleer hij

zijn zin kan afmaken zucht hij zijn

laatste zucht en neemt het mysterie

van het Lam Gods mee in zijn graf…

Het is nu al zesentachtig jaar dat de

Rechtvaardige Rechters zoek zijn

en vervangen door een kopie. Heel

de Sint-Baafskathedraal werd door-

zocht, de steen van een praalgraf

werd zelfs opgetild in de hoop het

paneel te vinden. Het interieur van

de kerk van Wetteren, waar Arsè-

ne Goedertier als koster het kleinste

hoekje en kantje van kende, werd

ondersteboven gehaald. Er werd ge-

speurd in riolen en waterputten,

en zelfs geopperd dat een vooraan-

staande familie het paneel in haar

bezit zou hebben. Met de regelmaat

van een klok zijn er nog ieder jaar

speurders die met theorieën afko-

men en denken de schuilplaats te

kennen.

Beste lezer, buitenlandse reizen

zijn in dit coronajaar niet echt in

trek. Misschien doorkruis je deze

zomer het Vlaamse land en kom je

terecht in het Gentse of de streek

van Wetteren? Mocht je daar er-

gens in een hoek of een kant een

plank zien van anderhalve meter

hoog en ruim een halve meter bree-

d, draai ze toch even om, je weet

maar nooit…

Luc Blomme

Jan Van Eyck en het mysterie van het Lam Gods
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Recent maart 2020 werd het hek-

werk van het schettekot aan de

kerk van Hoeke teruggeplaatst. Dit

schettekot was gekoppeld aan een

sterke Sint-Antoniusverering. Van-

daagstaanwestilbijdit laatste.

Volksdevotie voor de Heilige

Antonius te Hoeke 1859-1932

De kerk van Hoeke is toegewijd aan

Sint-Jacob-de-Meerdere. Deze heili-

ge kennen we van Compostela, met

de bijhorende tochten naar deze

plaats. In het rijke verleden van

de parochie verdween de patroon-

heilige soms wel wat op de ach-

tergrond en werd een andere hei-

lige, met bijhorende volksdevotie,

belangrijker. De verering in Hoeke

(met de buurparochies) voor Anto-

nius Abt is hiervan een belangrijk

voorbeeld.

In de parochiale archieven zien we,

aan de hand van talrijke aanteke-

ningen, het bewijs van een sterke

verering voor deze heilige. In en

rond de kerk zelf zien vandaag nog

3 materiële bewijzen: het reeds aan-

gehaalde schettekot, een beeld van

Sint-Antonius in de kerk, alsook

een kader met een restant van een

vaandel.

De officiële erkenning door de toen-

malige bisschop Malou van Brug-

ge op 7 juni 1859 aan pastoor E.H.

Augustin Van Hee rond de oprich-

ting van “het Broederschap van de

Heilige Antonius Eremijt te Hoeke,

doet ons vermoeden dat de verering

toen haar basis kende. Zo”n broe-

derschap werd gevormd door le-

ken, onder begeleiding van de pas-

toor, die zich door lidmaatschap

(met de bijhorende sociale status)

engageerden tot deze volksdevotie.

In de 19de eeuw ontstonden in onze

maatschappij talrijke van deze broe-

derschappen.

Werd het schettekot aan de kerk

toen vervaardigd? Dat weten we

niet. In de archieven van kerk-

fabriek en parochie ontbreekt elk

spoor. Wellicht valt dit te verkla-

ren door het feit dat het kunstwerk

een schenking was en de onbekende

kunstenaar direct betaald werd door

de schenker. Dat was steeds een be-

goed persoon, en bij gebrek aan een

kasteelheer in Hoeke, komen we ei-

genlijk uit bij de pastoor of burge-

meester.

Opvallend is dat we in de latere pe-

riode 1860-1890 eigenlijk geen aan-

tekeningen vinden van dat offi-

ciële broederschap. Enkel in 1883

vinden we een verwijzing: pastoor

Ameel spreek over een specifieke

kerkschaal, nl. de Antoniusschaal.

Wellicht was deze verering in de

beginjaren dus beperkt. Onder in-

vloed van de dynamische en inspi-

rerende pastoor E.H. Leo Van Mee-

nen (benoemd in 1889) werd deze

volksdevotie sterk uitgebreid. Pas-

toor Van Meenen was vermogend,

zodat hij heel wat verfraaiingen

aan de kerk gewoon zelf financier-

de (tot tevredenheid van de burger-

lijke overheid!). In een parochie met

talrijke “groene weiden” en ieder-

een die dieren kweekte voor zelfbe-

houd of kostwinning, was de uit-

bouw van een Antoniusverering

een gouden kans. Vergeten we niet

dat de toenmalige tijdsgeest, de ne-

ogotiek, op talrijke manieren pro-

beerde om een sterk geloofsideaal in

demaatschappij te integreren.

In 1905 vinden we in het kerk-

archief informatie terug over het

vaandel van Sint-Antonius, inge-

wijd door E.H. Leo Van Meenen op

Sacramentsdag 1905. Een aanteke-

ning over deze plechtigheid door

E.H. Juliaan Opdedrinck uit Dam-

mevertelt:

“Op H. Sacramentsdag 1905 greep te

Houcke eene nooit vergetene plech-

tigheid plaats, de wijding van het

mooie vaandel der St-Antoniusgil-

de, de voor den werkman zoo heil-

zameverkensverzekering.

E.H. Van Meenen had die nutti-

ge inrichting ontworpen niet enkel

voor Houcke maar ook voor Oost-

kerke en Westcapelle. Laten wij het

Brugsche Vrije spreken: “Donder-

dag laats was het kleine Houcke

in feestgewaad en ’t vierde blijden

hoogdag. Twaalf parochiën waren

er vergaderd om de plechtigheid bij

te wonen van eene vaandelwijding

vol zin en beteekenis. De onderlin-

ge verzekering van Houcke, Oost-

kerke, Westcappelle, gesticht door

Mr Standaert, moest een kenteek-

en bezitten; en dit kenteeken, door

een edelmoedigen gever geschon-

ken, werd op dien dag luisterlijk in-

gewijd door Z.E.H. Deken De Bra-

bandere,vanBrugge.

Verders verhaalt het blad dat er eene

aanspraak gedaan werd, betrekke-

lijk den eredienst van St-Antonius,

eremijt, in ’t verleden in dezer in-

richting ter parochiekerk van Hou-

cke, hoe ook de redenaar het ee-

reteeken beschreef en van de prach-

tige, er op afgeprente afbeelding,

uitleg gaf… en het Brugsche Vrije

eindigt zijn belangrijk opstel met

die beteekenisvolle woorden: Het-

geen hier vermeld wordt, is de eer-

ste vreedzame en christenen betoo-

ging in dien aard, niet alleen in

Vlaanderen maar in gansch Belgie;

en, ’t is aan Houcke, thans nederig

en klein maar groot in ’t verleden,

dat deze eer te beurt valt. Hertelijke

proficiatenHouckeboven!.

Na de godsdienstige plechtigheid

volgde de optocht der aanwezige

gilden langs de straten van het

dorpje: voor alsnu was het als uit

zijn graf verrezen en voor eenige

stonden zweefde het beeld der oude

stad en zijner neringen voor de van

vreugde stralende oogen der talrij-

kegildebroeders…”.

Dit krantenartikel, volledig in die

tijdsgeest, geeft vooral aan dat de

Sint-Antoniusverering niet enkel

in Hoeke leefde, maar ook in de

buurparochies Oostkerke en West-

kapelle. In de daaropvolgende jaren,

tussen 1906 en 1933, vinden we in

het parochie-archief talrijke aante-

keningen hierover. Een mooi voor-

beeld lezen we op 16 oktober 1906:

“Op den woensdag der vierde week

zal elke maand eenen zingende mis

gedaan worden ter eere van de H.

Antonius eremiet, voor al de pel-

grims en vereerders van dien mach-

tigen patroon tegen de plagen onder

de verkens enz. Men wordt pelgrim

met zich te laten inschrijven en 10

centiemenperjaartebetalen”.

Op bepaalde zondagen was er ze-

gening met een relikwie, op an-

dere specifieke zondagen (bijv. Sa-

cramentsdag, Drievuldigheidszon-

dag) een eremis en uiteraard was

de naamfeestdag (op 17 januari) een

jaarlijks terugkerend hoogtepunt,

met plechtige mis, ommegang en

zegening. De verering tot Sint-An-

tonius moest elke pelgrim bescher-

men tegen ziekten bij hun dieren,

maarookbijhunzelf.

De Sint-Antoniusgilde was hierbij

de verankering van die verering in

het dorpsleven, bij een plechtig-

heid werden zij dan ook “ingehaald

onder het gezang van den Veni Cre-

ator”.

Het ‘schettekot’ en de Sint-Antoniusverering te Hoeke (deel 2)
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Ook met latere pastoors werd

deze verering verdergezet. Pastoor

Maurice Lammens maakt in 1926

aantekeningen over een ommegang

van Sint-Antonius met uitstalling

en verering van het beeld. Men

zingt psalmen en bij de ommegang

(rond de kerk) houdt men halt aan

verschillende staties, waar men bidt

ter ere van van God, Onze Lieve

Vrouwendebetrokkenheilige.

In de archieven is (jammer genoeg)

geen naamlijst van de leden van

het Broederschap doorheen de ja-

ren bewaard. Enkel in 1929 vond

ik een verwijzing naar “een Sint-

Antoniusmeester”. Een zekere Ka-

rel Bekaert (°1868) wordt op 3 maart

1929 hiertoe benoemd. Spijtig ge-

noeg overlijdt hij enkele jaren later

in 1932 maar zijn gedachtenisprent-

je vermeldt expliciet deze functie.

Hoewel dit niet exact vermeldwordt

in het parochiaal archief, valt het

aan te nemen dat de Sint-Antoni-

usmeester verbonden was met het

schettekot en dat deze persoon in-

stond voor de verkoop van de geof-

ferdedieren.

De feestdag van de H. Antonius Ere-

mijt gaf aanleiding tot een octave.

Depastoorschrijft:

“Zondag toekomende 17 januari

1931 vieren wij den feestdag van de

H. Antonius Eremijt, die feestdag

zullen wij hier 8 dagen lang vieren,

alle dage onder de missen zullen wij

zegenen met zijn relikwie en zijn

beeld zal uitgesteld worden. Tracht

goed die octave te vieren en bid-

den dat hij van uit den hemel zij-

nen milden zegen zou zenden over

menschenendieren”.

Een laatste aantekening rond de

Antoniusverering vond ik in 1932

door pastoor E.H. Gustaaf Vande-

kerkhove (enkele dagen voor zijn

overplaatsing naar Nieuwmun-

ster), een ommegang. Zo schrijft

hij:

“Zondag toekomende 16 oktober

1932 na 1e mis en Hoogmis zullen

wij den ommegang doen rond de

kerk ter ere van den H. Antonius

abt om vrij te zijn van alle plagen

zoo voor de menschen als voor de

dieren. Gevaarlijken tij in ’t opko-

men en afvallen van ’t blad. Alle

male goed opkomen en godvruch-

tig meedoen en de H. Relikwie ko-

menvereeren.”

Vermoedelijk verdween de Antoni-

usverering onder het herderschap

van zijn opvolger E.H. Marcel Car-

lier (pastoor van 1932-1941). Er was

toen een grote economische reces-

sie, het gezinsideaal werd gepro-

moot (men moest vooral veel kinde-

ren krijgen), een dalende aandacht

voor verheerlijking en meer ken-

nis rond ziekten en plagen onder de

dieren en graangewassen zorgden

hiervoor. Sindsdien is het schette-

kotnietmeeringebruik.

HetSint-Antoniusbeeld

indekerk

Het Antoniusbeeld, dat hierboven

ter sprake kwam bij het verhaal van

de ommegang, is bewaard gebleven

en overleefde de vernielingen aan

de kerk in 1944. Het is een geschil-

derd gipsen beeld (115 cm hoog). De

bijhorende, originele houten sok-

kel met inscriptie letter A, is ook be-

waard gebleven. Het beeld en sok-

kel waren tot begin jaren ’70 voor-

aan links in de kerk opgehangen:

bij de verering hoorde een promi-

nente plek dicht bij het koor. Pas-

toor Rathé verplaatste het beeld naar

de huidige plek, meer naar achter

in de kerk. Onze Lieve Vrouw van

Zeven Smarten mocht voortaan (tot

2018) vooraan links in de kerk een

plekje vinden. Oorspronkelijk was

het beeld opgesteld in een groot,

neogotisch baldakijn met pinakels

(zoals in de kerk van Vivenkapelle

nog bij beelden op te merken). Dit

baldakijn verdween bij de verhuis

van het beeld naar achteren in de

kerk, naar verluid omdat het aange-

tast was door houtworm. Het werd

opgeslagen in de bewaarplaats van

de school. Bij het leegmaken van dit

berghok in 1990, voorafgaand aan

de verkoop van het schoolgebouw,

werdhetweggegooid.

Het beeld van Antonius toont een

kalebas aan zijn staf en dat is uit-

zonderlijk. Die kalebas is een ver-

zamelnaam van specifieke gewas-

sen (zoals de pompoen of courget-

te). Normaal houdt Antonius een

kluizenaarstaf met klok of bel vast.

Wellicht is dat onder invloed van

Sint-Jacobus, de patroonheilige van

Hoeke, die als pelgrim wel met dat

attribuut wordt afgebeeld. En met

een steentje in de kalebas zou het

ook een soort geluidsproducerend

object, net zoals de bel of klok, kun-

nenzijn.

Eenvaandelfragment

inkader

Omstreeks 1999 werd achteraan in

de kerk (in de omgeving van het

beeld) een kader opgehangen met

hierin een textiel-gewaad met af-

beelding van de H.-Antonius. Dit

stuk stof werd kort daarvoor ont-

dekt in de sacristiekast. De afbeel-

ding is onder de vorm van een

“mandorla”, dit is een amandelvor-

ming aureool om de hele gestalte

van een heilige. Het is het bewaarde

restant van de processievaandel uit

1905. Het doek was sterk vervuild,

de drager was versleten en het ge-

heel was opgerold. Er werd besloten

om de afbeelding te reinigen, op een

nieuwe drager aan te brengen en dit

alles ineenkaderteplaatsen.

Besluit

Het schettekot buiten en de aan-

dacht voor de heilige Antonius bin-

nen vormen nu opnieuw een mooi

geheel. In een seculiere wereld kij-

ken we met onbekende ogen naar

die restanten van een 70-jaar duren-

de heiligenverering in een parochi-

ale context. Alles had of heeft z’n

tijd.

Men kan niet om het feit heen

dat het schettekot, beeld en vaan-

del mensen samenbracht in ééns-

gezindheid en deed uitkijken naar

een betere tijd, zonder angst voor

ziekte of dood. Is dit verlangen in

2020 niet sterk opnieuw aanwezig

inonzemaatschappij?

LudoMaeghe
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De grote verlofperiode is aangebro-

ken. Velen trekken erop uit, weg uit

het dagelijkse werk. Plannen wor-

den gemaakt, en de reisroutes wor-

denuitgestippeld.

En geleid door een gps rijden we

veilig en zonder zorgen van stad tot

stad, om uiteindelijk onze bestem-

mingtebereiken.

Wanneer je echter kris kras begint

rond te rijden, en andere wegen

kiest, dan zal die sprekende wegwij-

zer je er voortdurend op wijzen, dat

jeverkeerdbent.

Of wanneer je 100 km per uur rijdt

op een plaats waar je maar 70 mag

rijden, dan geeft je systeem een sig-

naal: letop!

En dan gebeurt het wel eens dat het

hele systeem op je zenuwen werkt,

en dat je denkt: ‘Ik weet het wel’, en

jeschakelthetuit.

En dat gebeurt ook in het evangelie.

De toehoorders waren verbaast over

Jezus’ woorden: ‘Waar heeft Hij dat

vandaan? En wat is dat voor een

wijsheid die Hem geschonken is?

En wat zijn dat voor wonderen die

zijnhandenverrichten?‘

Maar dan gaan ze hun eigen ge-

dachten volgen, heel menselijke ge-

dachten: ‘

Isdatnietde timmerman, de zoon

van Maria en de broeder van

Jakobus en Jozef en Judas en Simon?

En wonen zijn zusters niet hier bij

ons? ‘

En zij namen er aanstoot aan.‘ Met

andere woorden: wat voor pretentie

heeftdiewel!

Het is gedaan met luisteren, we we-

ten wel beter, en de gps wordt af ge-

zet.

Nochtans is een profeet in feite de

gps die God ons geeft om veilig

onze eindbestemming te bereiken.

Maar meermaals horen we in de

Schrift: ‘Ik zend,u tot de kinderen

van Israël,tot dat opstandige volk

dat zich tegen Mij verzet; zij en

hun voorvaderen hebben opstand

tegen mij gepleegd tot op deze dag

toe. ‘

Dat opstandig, nukkig en weerbar-

stig volk, waar de profeet heen ge-

stuurd wordt, dat zijn voor ons

vandaag niet de andere volken, het

zijn niet diegenen die niet naar de

kerk gaan, het zijn niet de anders-

gelovigen.

Dat weerbarstig volkje zit in mijn

eigen hoofd. Het zijn mijn eigen-

zinnige gedachten, mijn zelfverze-

kerde meningen en overtuigingen,

die als een onbuigzame wet, de rou-

te van mijn leven willen bepalen.

Dat is dan ook ‘de doorn in mijn

vlees’, en dat is mijn zwakheid.

Want zoals Paulus, zitten ook wij

op een of andere manier, met een

doorninons.

Pas wanneer ik mij bewust word

van deze zwakheid, pas dan word

ik ontvankelijk voor Gods genade.

Pas wanneer ik ga beseffen dat ik

met mijn eigenzinnigheid en zelf-

verzekerdheid, mijn einddoel niet

kan bereiken, wanneer ik toegeef

dat ik een ‘gps’ nodig heb, omde be-

stemming te bereiken die God voor

mij voor ogen heeft, dan ga ik erva-

ren dat Gods kracht in mij openbaar

wordt. En dit dankzij mijn zwak-

heid.

Want als ik zwak ben, zo besluit

Paulus, dan ben ik sterk.

Veilig op verlof

We kunnen ondertussen alweer an-

derhalve maand samen eucharistie

vieren. We zijn blij dat het kan,

maar ervaren wel dat het nog lang

niet is wat we van een warme eucha-

ristieviering in onze Emmaüsparo-

chie doorgaans mogen verwachten.

Vlot verlopen

De invoering van de beperkende

maatregelen die de overheid en de

Belgische bisschoppen ons opleg-

gen is vlot verlopen. Niemand vindt

het nog vreemd dat hij bij het bin-

nenkomen van de kerk zijn handen

moet ontsmetten. En weinigen heb-

ben het er nog moeilijk mee dat ze

hun plaats in de kerk niet zelf mo-

gen kiezen maar een stoel aangewe-

zenkrijgendoordesteward.

Helemaal in het begin waren er te

weinig plaatsen beschikbaar, de re-

gel dat er hoogstens één persoon

per tien vierkante meter toegelaten

was speelde ons lelijk parten. Ge-

lukkig schrapte de nationale Veilig-

heidsraad die regel al snel en blijft

nu alleen nog de verplichting over

om tussen elke bubbel anderhalve

meterafstandtelaten.

Indepraktijkbetekendeditdatplots

heel wat meer mensen bijeen moch-

ten komen in onze kerken. Best

maar, want anders hadden we elk

weekend heel wat mensen onver-

richterzake weer naar huis moeten

sturen. Nu heeft dat probleem zich

enkel het eersteweekendnadehero-

pening voorgedaan. Alleen in Sint-

Baafs en soms in Sint-Michiels zit-

ten we tegen het maximum van de

capaciteit aan. En ondertussen heb-

ben ook meer mensen de weg ge-

vonden naar de Midweekviering op

woensdag om 18.30 uur in Sint-Wil-

librord, ook dat helpt het aantal ge-

lovigen beter spreiden over de ver-

schillendevieringen.

Er het beste van maken

We hebben met de corona-beper-

kingen leren leven. We proberen

er het beste van te maken, en we

vinden wel oplossingen. Mag er

niet gezongen worden? Oké, dan

zorgen we ervoor dat de mensen

meer samen luidop kunnen bid-

den en worden die gebeden elke

week op een blad aangeboden of ge-

projecteerd. De communiegang is

met wat experimenteren ondertus-

sen een stuk veiliger en vlotter ge-

worden. En de stewards zijn immer

vriendelijk.

Dat lukt allemaal aardig, Maar toch,

comfortabel is anders. Al die ver-

plichte lege plaatsen tussen elke

bubbel, niet zelf je stoel mogen kie-

zen, niet samen mogen zingen, el-

kaar geen warme handdruk mogen

geven bij de Vredeswens, het blijft

vreemdaanvoelen.

Afstand

De beperkingen door het corona-

virus maken het zoveel moeilijker

om een echt gemeenschapsgevoel te

wekken. Endat gevoel datwe samen

gemeenschap vormen is net zo be-

langrijk, zo essentieel zelfs, bij vie-

ringendie net tot doel hebbende ge-

lovigen samen te brengen rond de

tafel van de Heer. Er is meer afstand

tussen kerkgangers en voorganger,

er is ook - endat voelenwemaar al te

goed - verplicht veel afstand tussen

de gelovigen onderling. Groeten-

op-afstand bij de Vredeswens voelt

minder warm aan dan wanneer we

dezelfde mensen echt de hand zou-

den mogen drukken… En wat we

misschien nog het meest missen?

Dat is de babbel voor en na de mis.

De babbel met andere kerkgangers,

de babbel met de voorganger of de

parochieverantwoordelijken. Soms

is dat maar een kort contact, maar

het betekent vaak heel veel voor de

mensen.

Nog een hele poos

En wat het nog allemaal onaange-

namer maakt: we weten dat de be-

perkende maatregelen nog wel eens

een hele poos langer kunnen blij-

ven gelden. Want Vlaanderen heeft

Corona in de verste verte nog niet

kleingekregen, integendeel.

Doorbijten dus. De virologen hou-

den het ons elke dag voor: alleen

als iedereen zich strikt aan de re-

gels blijft houden, krijgen we Coro-

naondercontrole.

Elke week bijeenkomen om te bid-

den doet deugd. En ach, voelen we

ons nu echt minder gelukkig als we

moeten bidden met dat mondkapje

aan?

(Artikel uit de Pastorale eenheid

Emmaüs Sint-Andries – Sint-Mi-

chielsBrugge)

Eucharistie vieren nieuwe stijl

FEDERATIE DAMME
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Zaterdag 8 augustus

12:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Connor Bara, zoon van

Kimberly Devos en Gilles Bara uit

Roeselare

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

Zondag 9 augustus

Collecte bijzondere projecten

Negentiende zondag door het jaar A

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Irena Van

Damme en overleden familie

Donderdag 13 augustus

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Vrijdag 14 augustus

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

Zaterdag 15 augustus

Hoogfeest Tenhemelopneming van Maria

10:30 Damme O.L.Vrouw

Hemelvaart: Gezongen mis voor

Marc Lintel, kruidenwijding

20:00 Tractorzegening in

Vivenkapelle

Zondag 16 augustus

Twintigste zondag door het jaar A

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Pelagie De Witte

en overleden buren

16:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

van Axelle Loose, dochter van Jordy

Casneuf en Jordy Loose uit Sijsele

WEEKAGENDA

barones Anne-Marie Kervyn de

Volkaersbeke, 82j, (°16 maart 1938 +28

juni 2020), weduwe van jonkheer

Martial Deudon de le Vielleuze, uit

de Damse Vaart-Zuid in Brugge.

Uitvaart in beperkte kring op vrijdag

3 juli om 11 uur in de kerk van

Damme.

August Persyn, 90j, (°25 april 1930

+10 juli 2020), echtgenoot van Nel-

ly Van Maldegem, uit de Maleise

Weg in Den Hoorn. Uitvaart in be-

perkte kring op vrijdag 17 juli om 11

uur in de kerk van Den Hoorn.

Yvette Giraldo, 88j, (°2 maart 1932

+12 juli 2020), echtgenote van

Walther Casselman, uit het WZC

Herdershove in Brugge, voorheen

woonde ze in Brugge. Uitvaart in

beperkte kring op zaterdag 18 juli

om 10.30 uur in de kerk van Hoeke.

Dirk Dierickx, 52j, (°15 augustus

1967 +28 juli 2020), echtgenoot van

Carine Pieters, uit de Veldhoeks-

traat in Sijsele. Uitvaart in beperk-

te kring op zaterdag 1 augustus om

10.30 uur in de kerk van Sijsele.

Kerkelijke uitvaarten

Op stap met ferme "Ferm-dames"

Na een lange tijd onze activiteiten

op non-actief te zetten, deed de uit-

stap van Ferm Damme toch wel heel

veel deugd ! Daartoe organiseerden

we een corona-proof wandeling in

Brugge, dames onder mekaar : het

werd een hartelijk en blij weerzien

!

Als voorzitter van onze afdeling

was het een beetje schoorvoetend

dit te organiseren, maar ben ik

vooral blij met de opkomst, de spor-

tieve inzet van allen, de goesting

om weer eens samen te komen, de

gezelligheid maar bovenal dat IE-

DEREEN uitermate tevreden was.

Zie hier enkele reacties die ik daags

nadien ontvangen heb en dit wil ik

graag delen:

Zaterdag 18 juli was het eindelijk

zover... Na alle corona perikelen

eindelijk weer eens "voorzichtig"

uit ons kot met Ferm-genoten. We

hadden er naar uit gekeken zoals

vroeger naar de jaarlijkse school-

reis. Geen bus deze keer, wel ie-

der op zijn eigen stalen ros. Geen

boterhammetjes mee maar een lek-

kere lunch, met 12 aan tafel, in

een gezellige brasserie hartje Brug-

ge. Geen speeltuin-of zee bezoek of

aardrijkskundige weetjes voor het

gebruikelijke opstel nadien zoals

destijds, wel een super interessan-

te gidsenbeurt in Brugge (met Lin-

da) over enkele straffe madammen

uit de Brugse geschiedenis : rollen-

de namen als De Pelichy, Anna De

Beir..., een blitsbezoek aan de Sint -

Walburgakerk, en nog zoveel meer.

Onze boeiende dag hebben we in

schoonheid afgerond met een drink

in het mooi gerestaureerde Cassel-

bergh hotel waar we zelfs het chi-

que salon mochten ombouwen tot

een heus vrouwenkransje-bubbel.

Kortom, een geslaagde en deugd-

doende eerste her-uitstap om Pasen,

Pinksteren en alle "verloren" feest-

dagen van het voorjaar 2020 goed te

maken. L.L.D.

Met het mooie weer hadden we za-

terdag supergeluk om van bij het

begin te genieten van de geplan-

de Ferm activiteit. We fietsten al-

len naar Brugge.Na de gezellige en

lekkere lunch wachtte onze Swan

gids ons op aan het stadhuis op de

Burg. De wandeling (met 14 dames)

liep als een lint doorheen de bin-

nenstad, met op verrassende loca-

ties een uniek en kleurrijk stukje

vrouwengeschiedenis.

Portretten van dames die soms rang

en stand vergaten om met durf een

stempel te slaan op hun tijdsperi-

ode. Kunstenaars, politica, volks-

vrouw of verzetsstrijder, telkens

werd een opvallend en apart ver-

haal gebracht. De afsluiter van deze

namiddag : traktaat door Ferm in

een uitgelezen bar en wij keken met

verbazing naar dit stijlvol interi-

eur.Dank om deze super namiddag

voor ons te organiseren, dames on-

der één, het kon niet beter : Brugse

straffe Ferme Madammen. Dank be-

stuur Ferm Damme L.L.

Bedankt Ferm voor de heel geslaag-

de, puik georganiseerde dag. Een

ferme pluim voor Damme! M.K.

Dank voor de gedane inspanningen

en de afsluiter zal ons zeker bijblij-

ven. A.V.

De foto’s zijn een blijvende herin-

nering aan een bijzonder geslaagde

Ferm uitstap. Zowel de wandeling

met interessante uitleg en weetjes

maar vooral van het vriendschappe-

lijk samenzijn met Ferm dames heb

ik genoten van deze deugddoende

dag. Dank M.D.

DAMME

Op stap met Ferm
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Gedoopt aan de bron van leven

4 juli Sijsele: Emma Peys, dochter van Melisa De Decker en Matthias Peys uit Wingene 4 juli Moerkerke: Ruìz Monbaliu, zoon van Jolien De Plancke en Dieter Monbaliu uit Moerkerke

11 juli Moerkerke: Elise Goossens, dochter van Delphine Maenhout en Kristof Goossens uit Maldegem 19 juli Sijsele: Chase Defruyt, zoon van Tatyana Bostijn en Koen Defruyt uit Sijsele

26 juli Sijsele: Jack Devinck, zoon van Benedicte Danneels en Sam Devinck uit Sijsele 1 augustus Moerkerke: Rémie Musch, zoon van Sharon Hermie en Ralph Musch uit Eeklo
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Woendag 12 augustus van 14u tot

16u

Dijkenwandeling

De stad ontstond door het aanleg-

gen van dijken. Wat is daarvan op

vandaagnogovergebleven?

We wandelen op historische relic-

tendoor

prachtigenatuur.

De gids geeft onderweg uitleg over

interessanteweetjes.

Zaterdag 15 Augustus van 19u30 tot

21u30

Avondwandeling

Op stap rond de wallen van Damme

omdestadinhetzachte

avondlicht te bewonderen. Onder-

tussen wijst de gids ons op mooie

plekjes en vertelt leuke weetjes over

hetDamserfgoed.

Praktischeinfo:

• Start aan de dienst van Toerisme,

JacobvanMaerlantstraat3

te8340Damme

Praktischeinfo:

• Inschrijving verplicht door over-

schrijvingvan2.50euro/pp.op

rekening BE32 7360 3899 7502 van

DeNaturenBlommeten

laatste op 08/08/2020 (leden betalen

1,50euro/pp).Kinderenonder16

jaargratis.

• Bij inschrijving ook een tel.nr. of

emailadresopgevenzodatwe

u kunnen bereiken indien de wan-

delingvolzet is.

• Geschikt voor rolstoelgebruikers.

• Honden aan de leiband zijn wel-

kom

DE NATUREN BLOMME

Wandelen in Damme

Enkele dagen geleden trof ons op

“facebook” een foto waarop trotse

ouders hun kersverse baby tonen

aan de overgrootmoeder. Een fie-

re papa draagt de baby terwijl de

overgelukkige,mama dit moment

opfotovastlegt.

Tegelijk een mooi en droevig beeld

van het “nieuwenormaal”. De over-

grootmoeder, woont nog steeds in

haar huis, dankzij de hulp van haar

drie dochters, die om beurten voor

mamazorgen.

Mijmerend bij deze foto denken we

onwillekeurig terug aan de oorlog

die reeds bijna 75 jaar geleden ein-

digde. Oma werd geboren in 1922;

dus toen Wereldoorlog 2 uitbrak

wasze18jaar.

Er werd voorzichtig bij haar ge-

polst naar eventuele herinneringen

aan deze belangrijke gebeurtenis,

maar dat bleek erg vervaagd. Het

enige dat ze vertelt is dat ze nog

weet dat op een nacht de vliegtui-

gen in de lucht hingen en het ge-

vecht begon. Toen is ze, samen met

haar broer en vader, naar familie ge-

vlucht .

Van de bevrijding herinnert ze zich

weinig of niets. Wanneer we nu

naar de nieuwsberichten luisteren,

of we lezen de krant, raadt de rege-

ring aan om vooral “binnen te blij-

ven”.

Onder de oorlog was dat ook de

boodschap. Je wist immers niet wat

devijandweerinpettohad.

Nu is de vijand onzichtbaar gewor-

den, maar deze vijand – het Covid19

virus – betekent ook een groot ge-

vaar.

Op straat komen was toen ook een

hachelijke onderneming. De men-

sen bleven binnen uit angst voor de

vijand, de bommen … Voortdurend

moest er geschuild worden in de

kelder of een “abri”. Het leven werd

gedirigeerd en opgeschrikt door de

“sirène”of“hetalert”.

Er heerste vaak achterdocht en arg-

waan. Maar bekruipt ons dit onbe-

hagen nu soms ook niet wanneer

we horen of zien dat er soms los-

jes met de opgelegde maatregelen

wordt omgesprongen en zo de kans

bestaat dat we nog lange tijd met de

lockdown light opgescheept kun-

nenzitten?

Indertijd waren we bang voor de

vijand en schuilden we – dicht bij-

een – samen met familie, vrienden

engeburen.

Nu moeten we juist deze vrienden

mijden en moeten we er afstand van

nemen. Er vallen nu ook doden,

maar we kunnen het verdriet niet

lenigen met een troostende knuffel.

Vele oudere mensen zullen nog

leven met herinneringen aan de

oorlog. Bij sommigen, bijv. diege-

nen die geboren werden in het be-

gin van de oorlog, zijn die her-

inneringen herleid tot indrukken,

tot gevoelens: de angst die je be-

klemt wanneer een vliegtuig over-

vliegt bij een strakblauwe lucht

doet je denken aan het voorjaar

van 1944 toen bommen veel hui-

zen verwoesten en veel gezinnen in

rouw brachten; de geur van smeu-

lend hout die doet terugdenken aan

de huizen die plat gebombardeerd

werdenenafbrandden…

Allerlei gedachten flitsen door je

hoofd. Onwillekeurig denk je dan

ook weer terug aan zoveel jaren ge-

leden toen zoveel mensen trachtten

naar het einde van de oorlog. Se-

dert de landing in Normandië was

het angstig afwachten wat en wan-

neer het zou gebeuren. Wat de vij-

and nog uit zijn mouw zou schud-

den en wat de geallieerden ertegen

inkondenbrengen.

Als we de parallel doortrekken kun-

nen we zeggen dat onze vijand nu

het coronavirus is en de geallieer-

denzijndewetenschappers.

Toen hebben de mensen rustig

moeten afwachten en moesten ze

zeer vindingrijk zijn om aan eten te

geraken. Nu echter puilen de groot-

warenhuizen en handelszaken die

eten verkopen nog steeds uit van

hetruimeaanbod.

En te bedenken dat velen de eerste

appelsien, het eerste stukje chocola-

de maar konden proeven na het be-

ëindigenvandeoorlog.

Laten we dan nog maar even ver-

der geduldig in onze bubbel blij-

ven. Vriendelijk zijn voor elkaar en

ons braafjes houden aan de opge-

legde maatregelen. Komt tijd, komt

raad…

Ook in donkere tijden sprankelen

erzonnestraaltjesvanvreugde.'

Corona
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Wij waren in Lourdes van 15 tot

20 juli 2020, dit zou zo zijn, maar

Corona stuurde zoals zoveel, ook

onzeplannenindewar.

Deze dagen waren wij nauw ver-

bonden met Maria en stonden even

stil bij Lourdes, denkend aan de

mooie momenten die wij er samen

haddenkunnenbeleven.

Op het Mariafeest van O.L.V. He-

melvaart kunnen wij terug Lourdes

verbinden van hieruit, aan de vele

Mariakapelletjes. Wat dacht je om

eens te fietsen in onze eigen mooie

streek, Damme, langs de vele Maria-

kapelletjes ter gelegenheid van het

Mariale jaar 2020. Er zijn heel wat

mooie, en je kan er een mooi mo-

ment van maken, er even stilstaan

en Maria gedag zeggen, een ‘Wees

gegroet’ bidden. Daar kunnen wij

even met onze gedachten terug in

Lourdes zijn en denken aan de grot

en Maria, denken aan het mooie

thema ‘Alsjeblieft’. Alsjeblieft Ma-

ria, maak onze bedevaart volgend

jaarmogelijk.

Wijbidden:

Alsjeblieft,Maria,

ikleginuwhandenmijnleven

metallepijnenenzorgen

ingrootvertrouwen.

Ikbiedmeteenook

mijndankbaarheidaan

voorallemeegaande

enzorgendemensen

rondommij.

Alsjeblieft,Maria,

zorgvoorhen,

zorgvoormij.

Amen.

(KWBSijsele– IgnaceDobbelaere)

Mariakapelletjes

FEDERATIE DAMME
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De bloedvoorraad van het Rode

kruis Vlaanderen staat zwaar on-

der druk. nu de ziekenhuizen n og

steeds op volle toeren draaien, en

er dus veel bloed nodig is.vooral de

negatieve bloedgroepen hebben het

zwaar te verduren, maar elk type is

meer dan welkom!

Kkom op dinsdag 25 augustus tus-

sen 16u en 19u00. naar de sporthal,

Meuleweg (cafetaria)..

Liefst vooraf contact opnemen met

het Rode kruis Vlaanderen op gratis

nummer: 0800 777 00

MOERKERKE

Kom bloed

geven

Poverello verzorgt goedkope maal-

tijden voor kansarme mensen en

doet dit louter met vrijwilligers.

De vereniging in Brugge, Goe-

zeputstraat 27, zoekt een nieuwe

kok/kokkin voor de dinsdag van 9

tot 15 uur.

Vereisten: kunnen koken en een

groep van een achttal vrijwillige

helpers kunnen (bege)leiden. Voor-

al ook: veel enthousiasme, en een

groot hart hebben voor degenen die

het moeilijk hebben in onze samen-

leving.

Geïnteresseerden gelieven een mail

te sturen naar brugge@poverello.-

be, of te bellen naar 0474 700607

(Jan Van Brugghe).

Poverello

zoekt kok(kin)

9e fietstocht langs kapellen

Vrijdag 14 augustus

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

Zaterdag 15 augustus

Hoogfeest Tenhemelopneming van Maria

10:30 Damme O.L.Vrouw Hemel-

vaart: Gezongen mis voor Marc

Lintel, kruidenwijding

20:00 Tractorzegening

in Vivenkapelle

Zondag 16 augustus

Twintigstezondagdoorhet jaarA

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Pelagie De Wit-

te en overleden buren, alsook voor

overleden ouders en schoonou-

ders, alsook voor de intenties uit de

vredeskapel

16:00 Sijsele Sint-Martinus: Doop

van Axelle Loose, dochter van Jordy

Casneuf en Jordy Loose uit Sijsele

Donderdag 20 augustus

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Zaterdag 22 augustus

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

Zondag 23 augustus

Eenentwintigstezondag

doorhet jaarA

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Marylou Cornille, doch-

ter van Melissa Di Bono en Dieter

Cornille uit Moerkerke

WEEKAGENDA

Het coronavirus heeft de afgelopen

maanden het leven, werken en bele-

ven van ons, mensen, hardvochtig

beheerst. Het overlijden van dui-

zenden mensen, de ernstig besmet-

te zieken met langdurige gevolgen;

de geïsoleerde mensen achter glas;

het verdriet; de angst voor besmet-

ting; het op afstand moeten leven;

de zorg om besmetting tegen te

gaan…..

Voeg daarbij de corona-effecten van

ontslag, werkeloosheid,

faillissementen, spanningen en on-

zekerheid voor de toekomst.

Een gevolg was ook dat alle acties,

evenementen, bijeenkomsten en ac-

tiviteiten stil kwamen te liggen. Er

viel niets meer te beleven.

Ook de activiteiten van de

werkgroep Aardenburg-Bedevaart-

stad gingen in lockdown. Half au-

gustus vieren we als Parochiekern

Zuid van de Parochie Heilige An-

dreas, onze patroondag ter ere van

de Heilige Maria Hemelvaart. En

daarbij willen we, als alles meezit,

toch proberen de stilstand te door-

breken. Hoewel met inachtneming

van de geldende regels en afspraken.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs ge-

steld.

Uiteraard houden we rekening met de gel-

dende Corona-richtlijnen en de ontwik-

kelingendaarvan.

Aardenburg Bedevaartsstad
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Mijmeren langs straten en plei-

nen

Tegendraadse stilteplekken in de

stad(2)

Stilte, we snakken er allemaal wel

eens naar. Daarom is het goed stilte-

plekken op te zoeken. Maar je kunt

het ook stil maken op drukke of on-

gewone plaatsen. Elke plaats is een

goede plek en elke moment een goe-

de tijd om geestelijk op adem te ko-

men en je spiritueel te bezinnen.

Je hoeft er niet altijd een kerk of

een kapel voor op te zoeken. Vori-

ge week presenteerde ik daarom vijf

tegendraadse stilteplekken in onze

stad. Deze week een nieuwe reeks.

Station

Ik begin op een van de luidruch-

tigste plekken van onze stad en

van alle steden: het station waar

treinen knarsend tot stilstand ko-

men, het vertrek van andere door

alle luidsprekers schalt en de stap-

pen van haastige reizigers echoënd

weerkaatsentegendewanden.

Stappen omdat je je trein moet ha-

len,maarookstappenomdat jemoet

wachten. Wachten weegt. En dus

ijsberen we. Want wachten kun-

nen we niet. In het wachten is de

mens immers machteloos overgele-

verd aan de tijd. Durf jij je overge-

venaandetijd?

In het Frans wordt de wachtzaal

wel eens "la salle des pas perdus"

genoemd, de zaal van de verloren

stappen. Raken onze uit verveling

of ongeduld gezette stappen wel zo

verloren in de echoënde galm? Niet

per se, wachten kan ook een vorm

zijnvan'opweggaan'.

Dan is wachten niet langer afwach-

ten, maar wordt wachten verwach-

ten. Wie bij het wachten kan ver-

wachten, bereidt zich mentaal voor

op wat komen gaat. Wachten is

misschien een geduldige vorm van

overgave aan de tijd en aan wat uit

de toekomst naar je toe zal komen.

Probeerheteens!

Minnewater

De tijd houd je niet tegen. Net zo

min als water, tenzij je het op-

vangt en kanaliseert. Dat brengt mij

naar het Minnewater. Een idylli-

sche plek, omdat het woordje 'min-

ne' - Middelnederlands voor liefde -

in de naam staat en omdat het er ro-

mantisch oogt. Maar in wezen is dat

Minnewater een heel zakelijke door

mensenhanden gemaakte construc-

tie.

Hier stroomt alle water uit het zui-

den naar de stad, de Reie en de

Kerkebeek komen er samen. Het

kunstmatige meer is een spaarbek-

ken waarin het water tegenhouden

wordt en door het sas mondjesmaat

toegelatenwordtdestad intekomen

en het later te verlaten zeewaarts.

Over de oorsprong van het woord

Minnewater is men het niet eens,

behalve dat de naam niets met lief-

de te maken heeft. Volgens de ene

historicus komt het van 'gemene'

water, water van de gemeenschap.

Volgens een andere van 'minnen',

een middeleeuwse naam van water-

geesten die over het water zouden

spoken. Ik verkies de derde uitleg:

minnen was Middelnederlands van

'mennen', bedwingen. In het Min-

newater wordt het water gemend,

getemd.

Zo is het Minnewater symbolisch

geschikt om er de liefde bij te ha-

len. Ook liefdevolle gevoelens moe-

ten worden gemend, geleid dus, om

niet bezitterig heersend te worden

in het ene geval en niet paternalis-

tisch neerbuigend te zijn in het an-

dere geval. Hoe zit dat met jouw ge-

voelens? Kun je ze kanaliseren, zo-

datzeanderennietverdrinken?

Spaans kwartier

Zoals het water van vele, ook verre,

bronnen samenkomt aan de rand

van de stad, zo is de stad ook een

plaats waar mensen uit dichte en

verre oorden samenkomen om han-

del te drijven, goederen te ruilen,

diensten te leveren, ideeën uit te

wisselen en cultuur te brengen. Dat

isnietnieuw.

Globalisering is ook niet nieuw. In

de Middeleeuwen was de ons ge-

kende wereld wel niet de hele we-

reld, maar met alle delen van de

wereld die we toen kenden, dreef

Brugge handel. Niet alleen haalden

onze koopvaarders goederen elders,

ook kooplieden van elders kwamen

hier.

In het zogenaamde Spaans Kwar-

tier is dat terug te vinden in de

namen van straten en pleinen. Ik

neem je graag mee op een wande-

ling: van het Biskajerplein via het

Jan van Eyckplein en de Woensdag-

markt langs het Oosterlingenplein

naar de Spaanse Loskaai. Op het Bis-

kajerplein hadden Castilië en Na-

varra hun natiehuis. Op het Oos-

terlingenplein huisden de verte-

genwoordigers van de Duitse Han-

zesteden. Aan de Spaanse Loskaai

werden goederen gelost die uit de

Spaansegebiedenkwamen.

Met die goederen kwamen gedach-

ten, met die gedachten cultuur. Een

cultuur, ook de zogezegd Vlaamse,

blijft maar bestaan in de mate dat

ze gevoed en verrijkt wordt door de

uitwisseling met andere culturen.

Ook ons geloof zal slechts blijven

bestaan dankzij de confrontatie met

andere geloven en weer opvlam-

men dankzij het vuur van christe-

nen uit de 'vreemde'. Katholiek be-

tekent niet voor niets universeel of

'de hele wereld omvattend', van het

Grieksekatholikos.

Als het eigene niet wordt gevoed

met het vreemde, sterft het. Sta ik

open voor de geestelijke en cultu-

rele inspiratie van elders, of vind

ik bananen uit Zuid-Amerika en

olijven uit Noord-Afrika voldoen-

de als import? Staande bij de Spaan-

se Loskaai, uitkijkend op het water,

misschien even bezinnen over de

vraag: laat je het vreemde toe of duw

jehetvanjeweg?

Stilteplekken (2)

Beluik der Gefusilleerden

Wanneer anderen vreemden blij-

ven, kan haat het overnemen van

belangstelling, vijandschap van

vriendschap, wraak van mededo-

gen. Die andere wordt dan een vij-

and of een zondebok. Tegen vijan-

den voert men oorlog, zondebok-

ken criminaliseert men. Geweld en

vernietiging zijn de uiteindelijke

conclusie.

Ook onze stad heeft dat allemaal

gekend. Van middeleeuws strijd-

gewoel met andere steden en een

nacht der lange messen op het uur

der metten over de Beeldenstorm en

napoleontisch terreur tot twee we-

reldoorlogen. Daarom nodig ik je

uit naar het Beluik der Gefusilleer-

den, een besloten hofje in het recht-

bankcomplex.

Hier staan kleine monumentjes

met de namen van gefusilleerde

Bruggelingen uit de Eerste Wereld-

oorlog. De zuiltjes staan met de

rug naar de muur waartegen hun

naamdragers werden geëxecuteerd.

Ook tijdens de Tweede Wereldoor-

log kregenhiermensendedoodmet

de kogel uit geweren van de bezet-

ter. Een grote gekruisigde Christus

kijktdemonumentjesaan.

Haat, vijandschap, zin om wraak

te nemen... bekruipen die gevoe-

lens ook niet onze gedachten wel

eens? Wat doen we ermee? Wil jij je

verborgen haat omkeren tot liefde,

je vijandige gevoelens tot vriend-

schap, je zin voor wraak tot mede-

dogen?

Rolweg

Tijd om te mijmeren. Geen betere

plek hiervoor dan de Rolweg. Hier

werd Guido Gezelle, de dichter van

de intiemste mijmering aller ver-

zen, geboren. Hier groeide hij op,

tussen de muren van het oude huis

en in de boomgaard van zijn va-

der. Hier is de stilte hoorbaar die hij

klanken gaf. Hier word ik stil, aan

de rand van de stad, met in de verte

het verkeer dat ruist als wind in de

bomen.

Beklim tot slot de heuvel naar de

windmolen op de Kruisvest en me-

moreer de verzen van Gezelle: "Gij

badt op enen berg alleen, / en... Jes-

u, ik en vind er geen / waar 'k hoog

genoeg kan klimmen / om U alleen

tevinden..."

MarkVandeVoorde
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Kruidenwijding 15 augustus

Met dank aan Alice Van Parys, Mieke Cocquyt en Lieve Van Ranst voor de mooie versiering in en rond de kerk. Meer foto's via onze website. (Foto's door Pradip Smagge en Fredi de Windt)
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God, U draagt de wereld in uw liefde

en uw naam is overal gekend. U bent

overal om ons heen, in de warmte

van de zon, in de blauwe hemel, in de

ogen van kinderen, in de vreugde

van elke dag. Wij zien in alle dingen

iets van uw goedheid, de maan en de

sterren, de bergen en de zee. U bent

de maker van zoveel moois. En wat

zijn wij vergeleken bij U? Een

schepseltje van niets, broos en

breekbaar als de rest. Wij geloven dat

U ons tot leven riep, U hebt ons

gekroond met liefde en fantasie, het

werk van uw handen is nu ook onze

zorg. U gaf ons talenten en kracht,

inzicht en verstand om uw aarde te

bewerken.

Zegen in uw goedheid het werk van

onze handen, zegen alle werktuigen

en gereedschappen, zegen de inzet

van zovele mensen, de arbeid van

landbouwers. Zegen de machines die

ons helpen met ploegen, zaaien,

verzorgen, oogsten en verwerken.

Zegen de tractoren die met hun

enorme kracht machines over het

land trekken, zegen de vooruitgang,

de evolutie, het steeds maar

efficiënter worden van de landbouw.

God, wij danken U voor al het goede

dat we beleven en vragen U ons te

sparen van tegenslag en dat de zon,

de regen, de wind en de aarde

samenwerken in evenwicht bij het

voortbrengen van vele goede

vruchten. God, U draagt de wereld in

uw liefde en uw naam is overal

gekend. Zegen ons met uw naam: Ik

zal er zijn voor u. Amen.

PradipSmagge,naarPsalm8

Tractor-

zegening

Wandelen in Oostkerke

Zaterdag 22 augustus

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

Zondag 23 augustus

Eenentwintigstezondag

doorhet jaarA

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis

Donderdag 27 augustus

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Vrijdag 28 augustus

11:00 Den Hoorn Sint-Rita:

Huwelijk van Nina Destickere en

Stijn Sys uit Maldegem

Zaterdag 29 augustus

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

Zondag 30 augustus

Tweeëntwintigstezondag

doorhet jaarA

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Georges Van-

nevel, echtgenoot van Agnes Roose

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Eric Willem,

echtgenoot van Erna De Smidt

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Kato Vrielynck, dochter

van Liesbeth Schepens en Nicolas

Vrielynck uit Maldegem

WEEKAGENDA

Maria Dendooven, 98j (°19 janua-

ri 1922 +7 augustus 2020), weduwe

van Valère Van Hove, uit het WZC

Sint-Jozef in Oostkamp, zij woon-

de voorheen in Oostkerke. Uitvaart

in beperkte kring op vrijdag 14 au-

gustus om 10.30 uur in de kerk van

Oostkerke.

Kerkelijke

uitvaart

VBS Lapscheure

sneukelt Ferm
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Gedoopt aan de bron van leven

Moerkerke, 8 augustus: Connor Bara, zoon van Kimberly Devos en Gilles Bara uit Roeselare Sijsele, 16 augustus: Axelle Loose, dochter van Jordy Casneuf en Jordy Loose uit Sijsele

Uitgaven naar aanleiding van het

jubileumjaar ‘300 jaar miraculeus

MariabeeldVer-Assebroek’

De werkgroep ‘Maria 2020’ van de

Pastorale Eenheid Sint-Trudo Asse-

broek zag haar feestkalender naar

aanleiding van ‘300 jaar miraculeus

Mariabeeld’ in Ver-Assebroek de

mist ingaan. Ontgoocheld, zeker;

ontmoedigd nee! De werkgroep is

blijven inzetten op initiatieven die

zonder publieke samenkomst kun-

nen: zag je al de infozuil met film-

pje in de Onze-Lieve-Vrouwekerk

Ver-Assebroek? Heb je al opgemerkt

dat de verkoopstand in de kerkwerd

opgefrist, er het nieuwe logo is, op-

nieuw een klein beeldje van Onze-

Lieve-Vrouw van Ver-Assebroek te

koop is en dat er een mooie jubile-

umkaars is in een geschenkdoosje?

De Mariakapellen op openbaar do-

mein kregen waar nodig een flin-

ke opknapbeurt, met medewerking

van de Stad Brugge en inzet van

vrijwilligers.

Boek ‘Kapellen vertellen …’

Lang verwacht, is de uitgave van

het boekje ‘Kapellen vertellen ...’.

Niet alleen de kapellen van de om-

megang rond de kerk van Ver-

Assebroek worden erin beschre-

ven, maar álle Mariakapellen op

het grondgebied van Assebroek, in-

clusief enkele ondertussen verdwe-

nen oorlogskapelletjes. De samen-

stelling was in handen van Willy

De Four, die die behalve de geschie-

denis van elke kapel ook uitvoe-

rig ingaat op de iconografie van de

Mariabeelden. Johan Gabriëls zorg-

de voor recente foto's. Het boekje

is een kleurrijke uitgave geworden

die dank zij het handige formaat

makkelijk kan meegenomen wor-

den op wandel- of fietstocht van ka-

pelnaarkapel.

Jubileumkaars

Kaarsenbedrijf Cand'ladida ging

met de aangereikte suggesties van

de werkgroep ‘Maria 2020’ aan

de slag om een jubileumkaars in

feestelijk ogend doosje te ontwer-

pen. Het doosje vouwt open tot

een schaaltje met de tekst: 'mijn

vlam, jouw gebed', waarin de kaars

kan blijven staan terwijl ze brandt.

'Mijn kortste gedicht ooit,' merk-

te zuster Caritas Van Houdt (ab-

dijgemeenschap Sint-Trudo) op. Ze

inspireerde ons al meermaals met

haar teksten. Die vier woorden ge-

ven kernachtig weer waarom een

kaars wordt aangestoken. De kaars

kan meegenomen worden als atten-

tie voor iemand die zelf niet op be-

devaart kan komen, maar voor wie

je bij Onze-Lieve-Vrouw van Ver-

Assebroekgebedenhebt.

Mariabeeldje

Van het reeds lang uitverkochte

Mariabeeldje werden nieuwe exem-

plaren gemaakt. Net zoals voorheen

werd dit uitgevoerd door de zus-

ters karmelietessen van Moerzeke

(Waasland) die met de hand kleur

aanbrachten op het gipsen beeld-

je. Het beeldje is 22 cm hoog. We

hopen dat Onze-Lieve-Vrouw van

Ver-Assebroek vlot de weg mag vin-

den naar huiskamers in Assebroek

endaarbuiten.

Prijzen en wijze van bestellen

‘Kapellenvertellen…’15euro

Jubileumkaars 15euro

Mariabeeldje9euro

Bestelling door overschrijving op

de rekening van de Pastorale Een-

heid Sint-Trudo Assebroek vzw

BE38 0018 1603 1572 met vermel-

dingvanhetgewenste.

Afhalen kan op zaterdag 22 au-

gustus in het secretariaat van

de pastorale eenheid (Pastoor

Verhaegheplein 11 – voormali-

ge pastorie)

Voor afhaling op een ander mo-

ment,gelieveaftespreken

050358934,

secretariaat@sinttrudo.net

Ver-Assebroek
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Duiding bij de kruidenwijding

Deze tekst kan je ook nalezen via www.priesterpradip.be



Zondag 6 september van 14u tot 16u

De natuur maakt zich klaar voor

de winter en stilaan zien we aller-

lei vruchten, zaden en bessen ver-

schijnen.

Zijnzeeetbaarofzijnzegiftig?

We stappen door Damme en bekij-

kenmooiebomenenstruiken.

De gids vertelt er de geheimen van.

Praktische info:

• Start aan de dienst van Toerisme,

JacobvanMaerlantstraat3

te8340Damme

• Inschrijving verplicht door over-

schrijvingvan2.50euro/ppop

rekening BE32 7360 3899 7502 van

DeNaturenBlommeten

laatste op 01 september (leden beta-

len 1,50 euro). Kinderen onder 16

jaargratis.

• Bij inschrijving ook een tel.nr. of

emailadresopgevenzodatwe

u kunnen bereiken indien de wan-

delingvolzet is.

• Geschikt voor rolstoelgebruikers.

• Honden aan de leiband zijn wel-

kom.

DE NATUREN BLOMME

Bessenwandeling in Damme

Zoals te verwachten viel wordt het

geplande concert van 15 november

2020 verplaatst naar zaterdag 6 no-

vember 2021 om 20 uur in de Cul-

tuurfabriek.

Concert ten voordele van de wer-

king parochiezaal De Kring te Sijse-

le.

Voor info en tickets bel Andrea La-

mote:0494397600

Concert Dana Winner
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Het lijkt alsof de vakantie nog maar

begonnen is en september staat al

voor de deur. En toch zijn er kin-

deren die stilaan verlangen naar de

start van het nieuwe schooljaar. De

meningen zijn verschillend: som-

migen verlangen, anderen schud-

den zwijgend met hun hoofdje ‘n-

een’. Voor de meeste ouders is de

start een drukke periode, en ook een

uitkijken naar wat rust… terug naar

de regelmaat van het gewone leven.

Op radio en TV zal het thema:

‘de eerste schooldag…’ ruim aan

bod komen. In de schoolomgeving

wordt aandacht gevraagd voor de

veiligheid van de kinderen. Jong

en oud zal het die eerste septem-

ber zeker weten: vandaag begint de

school! Elk schooljaar is een nieuw

en fris begin. De kinderen gaan

naar een andere klas, nieuwe leer-

krachten, nieuwe gezichten, mis-

schien wel een nieuwe school… Zij

zetten een volgende stap op weg

naarvolwassenheid.

Fietsen worden in orde gebracht. De

weg naar en van de school wordt

bekeken en misschien al eens inge-

reden of bewandeld. We willen im-

mers allemaal ons kind op een veili-

ge wijze de weg op laten gaan! Ma-

terialen moeten gekocht worden,

de winkeliers leggen al weken hun

verleidelijk kleurig schoolgerief in

derekken.

De schoolgaande jeugd zit vol goe-

de voornemens: nu ga ik mijn best

doen want ik kan het! Of wellicht

zijn er ook kinderen die vol angst

uitkijken naar het nieuwe begin.

Het is dan ook voor de leerkrachten

eenhele opgaveommet aldie gevoe-

lens en emoties om te gaan. Het is

een kunst om van die klas een groep

te maken, waar iedereen zich goed

voelt. Ook op federaal en parochiaal

vlak krijgt de school aandacht: be-

gin september is er de eucharistie-

vieringinonzeparochiekerken.

Er wordt gebeden en gezongen om

Gods steun en bescherming voor

al die jonge mensen die een nieu-

we start nemen. We vragen steun

om al die goede voornemens te hel-

pen waarmaken, steun voor wie met

angst uitkijkt naar dit nieuwe jaar.

We bidden om bescherming voor

al wie onderweg is naar en van de

school. We vragen steun en bemoe-

diging voor alle leerkrachten die

het beste van zichzelf willen geven

en weer met blij gemoed klaarstaan

omdeleerlingenteontvangen.

De schoolvieringen worden met

zorg door de leerkrachten voorbe-

reid en staan open voor iedereen. De

vieringen worden telkens vermeld

in Kerk en Leven. Misschien kun-

nen de moeders en vaders eens aan-

sluiten bij zo’n viering en samen

met en voor de kinderen te bidden.

We wensen iedereen alvast een goe-

destart!

Terug naar school

FEDERATIE DAMME
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Zaterdag 29 augustus

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

Zondag 30 augustus

Tweeëntwintigste zondag

door het jaar A

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Georges Van-

nevel, echtgenoot van Agnes Roose

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Eric Willem,

echtgenoot van Erna De Smidt

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Kato Vrielynck, dochter

van Liesbeth Schepens en Nicolas

Vrielynck uit Maldegem

Dinsdag 1 september

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gelezen mis voor overleden zus-

ter (M.D.W.)

Donderdag 3 september

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gelezen mis

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

Zaterdag 5 september

12:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Ruben Bode, zoon van

Sarah Rottiers en Maxim Bode uit

Moerkerke

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

Zondag 6 september

Drieëntwintigste zondag

door het jaar A

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor de parochia-

nen

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Willy Claeys,

15 jaar geleden overleden, echtge-

noot van Mariette Mortier, ouders

en familie

14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Rachel Benoit, dochter

van Astrid Ghesquière en Benja-

min Benoit uit Moerkerke

WEEKAGENDA

Kruisrelieken in Dordrecht,

Middelburg en het Brugse

(1420-2020)

Op 14 september viert de Kerk het

feest van de Heilig Kruisverheffing.

Die dag zouden archeologen in op-

dracht van keizerin Helena in Je-

ruzalem het kruis van Jezus heb-

ben opgegraven. Weinig Brugge-

lingen weten dat in meerdere Brug-

se kerken (Sint-Gillis, Sint-Jacob,

O.-L.-Vrouw, Potterie, Jeruzalem-

kapel, Sint-Kruis) een kruisreliek

wordt bewaard. Het kruishout in

de O.-L.-Vrouwekerk werd in 1473

geschonken door Wouter Utenho-

ve, een rijke Brugse poorter, en

sinds 1481 officieel vereerd. Die ver-

ering kende haar hoogtepunt in de

17de eeuw. Het retabel en de tien

schilderijen die het verhaal van de

kruisreliek vertellen zijn vandaag

nog steeds te bewonderen in de ge-

restaureerde Heilig-Kruiskapel, de

huidige aanbiddingskapel.

In totaal worden eigenlijk op een

zevental plaatsen fragmentjes hei-

lig hout bewaard die door Brug-

geling Claes Scouteten waren mee-

gebracht uit het Midden Oosten.

Volgens hem waren ze afkomstig

van het kruis waaraan Jezus stierf.

Rond 1429 schonk hij een eerste

stukje aan zijn geboortestad Dord-

recht, waar het steeds ‘Heilig Hout’

werd genoemd. Tijdens de stads-

brand van 1457 werd het miracu-

leus gered en verdween spoorloos

sinds de geuzentijd. Door een ge-

lukkig toeval wordt het er nu op-

nieuw vereerd en gaat sinds 2013

opnieuw een kruisprocessie uit.

In september 1987 stonden drie reliekkruisen naast elkaar opgesteld in de kerk van Sint-

Kruis: links dat van Middelburg, centraal dat van de O.-L.-Vrouwekerk en rechts dat van

Sint-Kruis. (krantenfoto)

In Vlaanderen schonk Wouter

Utenhove, de tweede man van Scou-

tetens weduwe, andere stukjes weg:

aan Pieter Bladelin voor zijn Sint-

Petrus-en-Pauluskerk in Middel-

burg (1458) , aan de O.-L.-Vrouwe-

kerk in Brugge (1473) en aan de fa-

milie Adornes voor hun Jeruzalem-

kapel [1482]. De kerk van Sint-Kruis

kreeg, circa 1476, een stuk, dat in

1486 als echt werd erkend. Ook de

Grauwzusters van Aardenburg (via

Sint-Kruis in 1614) en de priorij

Maria Mediatrix en Heilige Wivi-

na in Hekelgem (1921) bezaten een

splinter. De kans is groot dat zelfs

de abdij Sint-Godelieve van Gistel

(via Perrot in 1482) een partikel er-

van bezit. De vroomheid vereerde

die stukjes telkens als ‘van het Hei-

lig Kruis waaraan Jezus voor ons

stierf’.

Het lijkt vandaag een banaal on-

derwerp, maar onderzoek wijst uit

dat dit vroeger niet zo was, zeker

niet in Dordrecht en Brugge en

tot 1576 ook niet in Middelburg.

De reconstructie van de historiek

kon gebruik maken van meerdere

originele documenten. Vorige stu-

dies beperkten zich tot Dordrecht,

Middelburg, Brugge en Sint-Kruis.

Aanvullend onderzoek en onder-

ling verband, maakten een flink ge-

ïllustreerde kleurenpublicatie zin-

vol. Ook de Sint-Godelieve- en Je-

ruzalemkapel komen nu aan bod.

Eigenlijk mag je het werk boutade-

gewijs gerust een uit de hand ge-

lopen interesse noemen die wil ge-

deeld worden.

De spilfiguren Wouter Utenhove

en zijn vrouw Margareta Tristram

vormen de rode draad van het eerste

deel. Via het bijzondere hout ont-

moeten we andere hooggeplaatste

Brugse families uit de Bourgondi-

sche periode: Adornes, Bladelin en

Perrot. Het verslag van de Brug-

se onderzoekscommissie van 1474

toont hoe rechercheurs toen te

werk gingen. Het tweede en derde

deel vertellen hoe de relieken o.a.

de geuzentijd, de Franse Revolutie

en de secularisatie overbrugden en

belichten ook de kunstwerken die

dank zij gulle verering in het Brug-

se en in Dordrecht tot stand kwa-

men. Hoe ging men na of de relie-

ken ‘echt’ waren? Welke betekenis

kregen de kruisrelieken t.o.v. ande-

re relieken in de O.-L.-Vrouwekerk?

Waar werden ze verstopt tijdens de

Geuzentijd en de Franse Revolutie

en keerden wel de authentieke stuk-

ken terug? Vanwaar het gaatje in de

Sint-Kruise reliek? Wat valt te zien

in het stripverhaal op de tien schil-

derijen in de Kruiskapel van de O.-

L.-Vrouwekerk? Welke rol speelde

Gezelle in het onderzoek? De publi-

catie eindigt met de vraag wat nu de

waarheid van die kruisrelieken is.

Het boek telt 128 pagina’s (A4)

waarvan veel paginagrote kleu-

renillustraties, met o.a. de tien

schilderijen uit de Kruiskapel van

de O.-L.-Vrouwekerk in Brugge en

(detail)afbeeldingen van alle be-

sproken staurotheken. Veel illu-

straties zijn nooit eerder gepubli-

ceerd, zeker niet in kleur. Wie graag

gidst en vertelt, houdt van verha-

len, interesse heeft voor lokale reli-

gieuze geschiedenis of voor wat te

zien valt op een schilderij zal ze-

ker zijn gading vinden. Omwille

van het zowel Vlaamse als Holland-

se publiek kreeg het verhaal een

ruimere historische situering, o.a.

door de vele illustraties en verkla-

rende voetnoten. Het boek is zo op-

gesteld dat elk verhaal per kerk of

kapel ook op zich kan worden gele-

zen.

Deze publicatie is een uitgave van

de vzw Brugs Ommeland Konink-

lijke Heemkundige Kring Mau-

rits Van Coppenolle. De auteur is

Eric Colenbier, coördinator van de

Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis

en leraar. Gezien het specifieke on-

derwerp wordt de oplage beperkt ge-

houden. Dank zij de welwillend-

heid van de eigenaars van de re-

lieken en illustraties kan de pu-

blicatie worden aangeboden aan de

prijs van slechts 18 €. Vooraf tij-

dig bestellen kan via het num-

mer BE56 0013 3727 0288 van

vzw Brugs Ommeland met ver-

melding ‘Kruisrelieken’, via mail (

eric.colenbier@gmail.com ) of tele-

fonisch op 050/36 45 29 (Eric Co-

lenbier). De verschijningsdatum is

het feest van Heilig-Kruisverhef-

fing (14 september 2020).

De boeken kunnen worden afge-

haald op zaterdag 19 september

2020 tussen 10.00 en 16.00 uur in

De Zorge, het lokaal van de heem-

kundige kring: Moerkerkse Steen-

weg 194 in Sint-Kruis-Brugge, na-

bij de rotonde. Ook beschikbaar op

donderdag tussen 14.00 en 16.00

uur of op afspraak via mail of tele-

foon.

Het reliekkruis van Sint-Kruis (1643).

Kruisrelieken
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Parochiezalen

blijven dicht tot en met 1 oktober.

Weekdagmissen

Vanaf 1 september zijn er terug

weekdagmissen op dinsdag en don-

derdag om 9 uur in de kerk van Sij-

sele. Niet in de weekkapel, maar dus

wel in de kerk.

Eerste communie en Vormsel

De eerste communievieringen gaan

door tijdens het laatste weekend

van september. De vormselvierin-

gen gaan door tijdens het eerste

weekend van oktober. Omwille van

de strenge maatregelen zijn we ge-

noodzaakt de groepen op te splitsen

en dus extra vieringen te houden.

Het aantal vieringen hangt dus af

van het aantal gezinsbubbels die we

per viering kunnen toelaten in de

kerk.

Om het zo eenvoudig en duidelijk

mogelijk te houden kozen we er-

voor om de communicant/vorme-

ling en zijn/haar gezin (ouders,

broers en zussen) een plaats te ge-

ven in de kerk. Het gezin woont

onder hetzelfde dak en kan dus sa-

men zitten. In de vormselvierin-

gen zijn uitzonderlijk de meter/pe-

ter niet toegelaten, het zijn de ou-

ders die vervangend deze taak op

zich nemen.

Ondanks al deze beperkende maat-

regelen maken we er samen zin-

volle vieringen van. We delen later

mee welke zondagsmissen wegval-

len omwille van eerste communie

(Moerkerke) en vormsel (Sijsele).

Corona-update

Terugblik tractorzegening

Foto's: Lodewijk Deleu (www.ikwashier.live) en Pradip Smagge (https://www.priesterpradip.be/tractorzegen/), daar kan je ook een filmpje bekijken.
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Verrassende regio’s

verkennen met ons koor

Bij één van onze fietstochten tij-

dens de warme dagen in het kre-

kengebied, kwamen allerlei herin-

neringen naar boven over de uit-

stappen die we destijds gedaan heb-

ben met onze koorleden. In deze

coronatijden maakten we thuis een

opsomming en willen dit graag met

jullie delen en allicht zullen heel

wat koorleden (of ex) nog heel wat

herinneringen ophalen aan deze

uitstappen. Vóór we met DaMoRi

van start gingen (2010) fietsten we

met het koor van Damme olv. Hans

volgende ritten: Fietstocht in Ne-

derland met overzetboot naar Dom-

burg (onze verste herinnering). In

de gietende regen vertrokken we

richting Westhoek, om er de re-

gio van Lo-Reninge te verkennen,

alwaar het ter plaatse schitterend

weer was. Johan reed er lek met

z’n nieuwe fiets, gelukkig hadden

we alles ter plaatse. Het jaar na-

dien was de regio van het Meetjes-

land aan de beurt. Daags voordien

had het fel geregend waardoor we

plots op de route voor een onder

water gelopen baantje kwamen te

staan, dus… rechtsomkeer. Ook het

gebied van de Stille Waters, om-

geving Temse, verkenden we per

fiets toen dit volop in de actuali-

teit kwam. Met o.a een overzet naar

St.Amands en langs de Demer over

de Mirabrug. Etienne en de jonge

Stijn VP waagden zich aan een ex-

tra sprintje. ’s Avonds kwam wij-

len pastoor Monballiu ons daar ver-

voegen in het restaurant. De kreken

met vertrek in Kaprijke en pick-

nick in St.Margriete. Natuur min-

ded fietsten we ook in en om Doel

en het Verdronken land van Saef-

tinghe. Net vertrokken aan de kern-

centrale een luide knal: de fiets-

band van Georges knalde. ’s Avonds

een lekker etentje op de dijk al-

waar enkele niet fietsende koorle-

den mede aanschoven aan de tafels.

We verkenden ook de streek tussen

Oostburg en Hoofdplaat om daarna

verder de kust te volgen en terug

via Groede om opnieuw onze start-

plaats te bereiken. Na een rustpau-

ze aan zee, bleek iemands trouw-

ring te zijn verdwenen in het zand.

Een volgende uitstap was richting

Kanegem, waar het weer ons niet

al te best gezind was. Gestart en

terugkomst in Doomkerke, Poeke,

Poelsele, Vinkt… Memorabel was de

streek van Nevele hebben alwaar we

onze pick-nick stop hielden in café

De Reisduif in Gansbeke en er wa-

rempel nog een danspasje aan te pas

kwam ! Remember Rita… We trok-

ken nogmaals naar de Westhoek

maar deze keer de regio Diksmuide,

met o.a een stukvandeboterroute te

rijden en ons namen avondmaal in

Kaaskerke. Ookde route langs de ge-

wezen spoorwegbedding Leffinge /

Torhout. De Wijnendaele route die

startte in Torhout met o.a Werken,

Vladslo,Moere,Koekelareenz…

Op al deze routes viel er steeds wel

één en ander te beleven als je met

een 25 à 30 personen op baan bent!

Als afsluiter van het Damse koor

werd een verrassingsuitstap aange-

boden, wat, waar??? Via een blaad-

je met de te volgen route was de af-

spraak in Koekelare: samen al zin-

gend en met een glaasje Cava op

de huifkar door de gemeente naar

onze middagstop waar we een lek-

kere côte à l’os van het varken aten,

koffie en taart en daarna een partij-

tje krulbol speelden. Spanning al-

om! Deze uitstap en de fietstoch-

ten werden steeds degelijk voorbe-

reid en vergden veel energie. De ver-

re tochten konden we maken dank-

zij de camionette van Paverko die

op een ordentelijke wijze de fiet-

sen vervoerde. Veel hebben we ook

te danken aan het enthousiasme en

de drijfveer van Hans, voorzitter

van het Damse koor, die er steeds

in slaagde om ons te motiveren en

aan te moedigen. Dan gingen we

van start met een nieuwe ploeg, ex-

tra zangers uit Moerkerke en St.-

Rita onder de naam DaMoRi. En

het nieuwe bestuur opteerde om

de jaarlijkse fietstochten te behou-

den, zo kwamen volgende uitstap-

penaanbod:

21/8/2011: Via Oedelem, Beernem

naar St.Joris waar zon en gezellig-

heid van de partij was en onze di-

rigent Luc bij een laatste stopplaats

warempel in slaap viel in het zon-

netje.

12/8/2012: richting Dendermonde

waar we tot 2 x toe dienden een lek-

ke band te vervangen. We zongen

er Maria liederen in de Boskapel in

Buggenhout.

18/8/2013: deze keer werd geopteerd

voor een boottocht op de Ijzer zo-

dat ook de niet fietsende koorleden

konden genieten van een prachtige

dag. Aangekomen op de boot wer-

den we lekker verwend en genoten

van een uitgelezen stuk côte à l’os,

lekker dessert. In Diksmuide even

aan wal om een stukje van de stad

te verkennen. Er werd duchtig ge-

zongen aan boord (Hans had voor

de teksten gezorgd) en de medepas-

sagiersdedenpromptmee.

31/8/2014: Vertrek in Knokke met de

kusttram. 1e stop: Duinbergen waar

we omstreeks 10u reeds begonnen

aan een partijtje minigolf. Daarna

de volgende stop voor ons middag-

maal en terug de tram op naar Oos-

tende waar we de zandsculpturen

bezochten.Eenleukedag!

30/8/2015: Vertier voor jong en oud

in Oostkerke, beetje dicht bij huis.

Na een lekkere bbq waagden we ons

in kleine groepjes aan volksspelen.

26/8/2017: Naar Lissewege waar een

bezoek aan de kerk was gepland

maar door een begrafenis was dit

niet mogelijk en dan naar de abdij

van Ter Doest waar ook een eten-

tje was voorzien. Bijzonder aange-

namedag.

25/8/2018: Bus uitstap naar Duin-

kerke met eerst een rondleiding met

gids door de, voor de meesten on-

gekende stad. Etentje ter plaatse en

dan een boottocht in Bergues die

eindigdemeteenwolkbreuk.

Een hele opsomming en verras-

send hoeveel we reeds gedaan heb-

ben met ons koor. Tel daarbij alle

St.-Ceciliavieringen in november,

de Nieuwjaars bijeenkomsten… we

hebben samen al aardig wat gefeest.

Het wekelijks samenkomen voor

repetities, het jaarlijks opstappen

in H.Bloedprocessie, de vele mooie

uitvoeringen met o.a Maria con-

certen, Kerstconcert samen met het

Kinderkoor, de Madamme in Dam-

me, concert samen met een mando-

line ensemble, concert ism de har-

monie, 2 x benefiet concert voor Ki-

tanda, optredens in De Stek enzo-

meer…Kortom, hetmagookgezegd

worden dat we héél veel geleerd

hebben… en denken dan uiteraard

met dankbaarheid terug aan het on-

eindig veel geduld van wijlen onze

dirigent Luc. Iemand met een zeer

grote bagage, een aimabele man,

voor ons allen onvergetelijk en on-

vervangbaar. Alles wat we leerden

en presteerden het vroeg soms heel

wat inspanning maar toch zette het

ons aan weer “dat” nieuwe aan te

kunnen. En zoals uit bovenvermel-

de opsomming blijkt, we werden er

voor beloond met telkens weer een

gezellig samenzijn waar ieder koor-

lid kon van genieten maar boven-

al van het samenzijn en de vriend-

schap.

Door de hele coronatijd is het niet

mogelijk om te repeteren of om op

te treden en dit is zeker niet positief

voor de zangers. We wachten af hoe

het verder zal evolueren, maar wat

we samen hadden kan niemand ons

afnemen!

Koor DaMoRi

FEDERATIE DAMME
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Wie van ons had nu gedacht dat

dit Covid19 virus zolang ons hele

doen en laten zou bepalen? Wij,

ons Ferm bestuur, waren van plan

jullie op een passende en hartelijke

manier opnieuw te kunnen verwel-

komen op 22 september as, maar he-

laas ook deze bijeenkomst over de

gewrichten moeten wij annuleren.

Er zijn vooreerst de geldende maat-

regelen van 1,5m afstand per per-

soon, mondmaskers, ontsmetten

van tafels en stoelen maar ook in ’t

Schuurtje kunnen we nog niet bij-

eenkomen!

Tevens kregen we vandaag het be-

richt van de gemeente dat de Culi-

naire markt op zondag 4 okt.as niet

doorgaat. We hadden er zo graag op-

nieuw quiches gebakken en lekker

confituren aangeboden. Maar neen

dus.

Waar we wel blij om zijn is dat we op

zaterdag 18 juli genoten hebben van

een 1e samenzijn, nl met wande-

ling en lunch in Brugge en dit met

15 dames. De gegidste toer “Straffe

madammen in Brugge” verliep heel

vlot en was interessant – iedereen

heeft op deze zonnige dag genoten

van dit samenzijn.

We willen jullie tevens nog even

herinneren aan de TroostPlek die

we gemaakt hebben (met Ferm afde-

lingen Groot Damme) in Oostker-

ke. Heb je nood aan een stil mo-

ment, even alleen zijn dan kan je

daar even rust vinden. Deze plek

ligt achter de kerk in Oostkerke. Op

het einde van de maand september

zullen we 120 bloembollen planten

zodat deze mooi in bloei staan in

het voorjaar.

Eén jaar na de uitbraak van de Co-

ronacrisis, zal de troostplek dan op

z’n mooist staan.

Deze periode bracht ons ook posi-

tieve dingen bij die we misschien

zullen blijven koesteren en doet

ons opnieuw beseffen wat tijd is,

een beetje aandacht voor anderen,

meer begrip voor ouderen , meer

genieten van het thuis zijn… Zorg

goed voor jezelf en je familie en

misschien tot in oktober ; we dui-

men alvast. Houd jullie goed!

Namens FERM team Damme

Zaterdag 5 september

15:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Ruben Bode, zoon van

Sarah Rottiers en Maxim Bode uit

Moerkerke

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Omer De-

wispelaere, Arsène Van Houcke en

overleden familie

Zondag 6 september

Drieëntwintigstezondag

doorhet jaarA

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor de parochia-

nen

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Willy Claeys,

15 jaar geleden overleden, echtge-

noot van Mariette Mortier, ouders

en familie

14:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Rachel Benoit, dochter

van Astrid Ghesquière en Benja-

min Benoit uit Moerkerke

Dinsdag 8 september

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gelezen mis, fundatiemis overle-

den ouders (L.T.-C.Bl.)

Woensdag 9 september

09:00 Lapscheure H. Drievuldig-

heid en Sint-Christianus:

Schoolviering bij de start van het

nieuwe schooljaar (VBS Lapscheu-

re)

20:00 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doopcatechese

Donderdag 10 september

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gelezen mis, fundatiemis ovele-

den familie (A.M.)

10:45 Vivenkapelle O.L.Vrouw Ge-

boorte:

Schoolviering bij de start van het

nieuwe schooljaar (VBS De Hulst-

Haeghen)

18:30 Den Hoorn Sint-Rita:

Gezongen mis

20:00 Vergadering federale stuur-

groep

Vrijdag 11 september

13:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Schoolviering bij de start van het

nieuwe schooljaar (VBS Moerker-

ke)

Zaterdag 12 september

15:00 Damme O.L.Vrouw Hemel-

vaart:

Huwelijk van Florence Kengen en

Alexis De Brabandere uit Sint-Pie-

ters Woluwe

17:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis

Zondag 13 september

Vierentwintigstezondag

doorhet jaarA

09:00 Sijsele Sint-Martinus:

Gezongen mis voor Michel Van-

denbon en Julia De Buck en voor

Gaston Vandenbon en Erna Decler-

cq en voor Carine Meurice

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Gezongen mis voor Irena Van

Damme en overleden familie, als-

ook voor de intenties uit de vredes-

kapel

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Oliver Top, zoon van

Linde Van Parys en Dieter Top

12:30 Moerkerke Sint-Dionysius:

Doop van Amelie Meyers, dochter

van Shana Moyaert en Steven Mey-

ers uit Moerkerke

14:00 Sijsele Sint-Martinus

Doop van Maël-Audric Van Torn-

haut, zoon van Sylvie De Caluwe en

Damien Van Tornhaut uit Sijsele

WEEKAGENDA

Davidsfonds

Sijsele-Moerkerke-Damme

Zondag 13 september 14.00 – 16.00

Pieter Brueghel is bekend voor

zijn landschapsschilderijen met

het boerenleven en precieze details

over de natuur. We gaan op stap in

Damme en kijken rond door de bril

van Brueghel.

Na de wandeling gaan we in een

Damse horecazaak genieten van een

stuk Bruegheltaart met drank.

Praktische info:

• Start aan de dienst van Toerisme,

Jacob van Maerlantstraat 3 te 8340

Damme

• Inschrijving verplicht door over-

schrijving van 9.00 euro pp. op re-

kening BE32 7360 3899 7502 van

De Naturen Blomme ten laatste te-

gen 9 september (leden: 7,50 euro

pp).

• Wil bij inschrijving ook een

tel.nr. of emailadres opgeven.

• Geschikt voor rolstoelgebruikers

• Honden aan de leiband zijn wel-

kom

• Afstand 4 km

Breughelwandeling in Damme
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Van zaterdag 19 september tot en

metvrijdag2oktober2020

Bruggen overspannen een obsta-

kel, verbinden twee oevers die

recht tegenover elkaar staan. Ook

in Brugge vinden we interes-

se hebben voor of contact ne-

men met gedetineerden en

vluchtelingen soms moeilijk.

En toch worden er veel brug-

jes gesmeed en overbruggen-

de initiatieven genomen. In

de Brugse Vredesweek maken

we kennis met dergelijke vre-

destichtende initiatieven. Iets

voor jou?

BRUGGEN BOUWEN

In het voorjaar hebben we allen on-

dervonden wat het is om opgesloten

te zitten in ons kot! We realiseer-

den hoe belangrijk het is om brug-

gen te bouwen: bruggen naar de an-

der, bruggen naar onszelf, brug-

gen naar dat wat ons overstijgt… In

deze vredesweek gaan we in gesprek

over bruggen bouwen, maken we

kennis met een aantal inspirerende

bruggenbouwers naar gevangenen

envluchtelingentoe.

Vredesviering: “Bruggen bou-

wen midden kwetsbaarheid”.

Vredesviering verzorgd door de

Sint-Michielsbeweging.

Zaterdag 19 september 2020,

19.00 u.Sint-Jacobskerk -Sint-Ja-

cobsstraat-Brugge.

Bruggen bouwen met gevan-

genen (deel 1) spreker: Jan De

Cock

“Ik ben in mijn leven zoveel ge-

vangenen tegengekomen maar niet

één waar niet iets goeds aan zit-

.” Jan De Cock ontmoette gevange-

nen over heel de wereld, steeds weer

stootte hij op verhalen van verge-

ving en verzoening. In België is hij

de bezieler van Without Walls, een

dialoog- en werkgroep rond gevan-

genen, slachtoffers, ex-gevangenen

enmaatschappij.

Dinsdag 22 september 2020, 19.30 u.-

Vormingplus Brugge - Sint-Pieters-

kerklaan 5, 8000 BruggeDeelname-

prijs: 5 euro ( 7 euro voor bei-

de avonden). Sociale prijs: 1 euro

per avond.Inschrijven via www.vor-

mingplus-brugge.be

Bruggen bouwen met gevan-

genen (deel 2)

Sprekers: Geertrui Verdonck en

Olivier Forges

Olivier Forges, als medewerker van

Pax Christi Vlaanderen actief voor

het thema detentie, werkt met 'Par-

ticipatief Theater' in de gevangenis-

sen. Hij vertelt over het doel van

deze werkvorm en zijn ervaringen

ermee.

Geertrui Verdonck werkt al enkele

jaren als aalmoezenier in de gevan-

genis van Brugge. Ze getuigt kort

over leven en werk in de gevan-

genis en houdt een pleidooi voor

zinvolle en menswaardige detentie.

Vervolgens stelt ze enkele initiatie-

ven voor waarbij bruggen tussen

binnen en buiten worden geslagen.

Dergelijke bruggen spelen immers

een niet te onderschatten rol in de

aanloop naar een succesvolle reïn-

tegratie indesamenleving.

Dinsdag 29 september 2020, 19.30 u.-

Vormingplus Brugge - Sint-Pieters-

kerklaan 5, 8000 BruggeDeelname-

prijs: 5 euro ( 7 euro voor bei-

de avonden). Sociale prijs: 1 euro

per avond.Inschrijven via www.vor-

mingplus-brugge.be

Silence for peace

Silence for peace nodigt je uit om

samen in stilte te zitten. Het is een

Sit-in waarop je welkom bent. Elke

minuut in stilte verbindt je met

de wereld, met de ander en met je-

zelf. Iedereen die een bijdrage wil le-

veren aan wereldvrede is uitgeno-

digd.www.silenceforpeace.org

Vrijdag 25 september 2020, van

14.00 u. -16.00 u.Magdalenakerk,

Schaarstraat, Brugge. Bij mooi weer

op het pleintje voor de kerk.Begelei-

ding van de sit-in: Chris Crop.Meer

info:www.yot.be

Nsanga-avond: bruggen bou-

wen met vluchtelingen.Met

getuigenissen van Jef Devisscher

enDatienNtahondereye.

Jef Devisscher komt spreken over

zijn jarenlange ervaringen met

vluchtelingenopvang en de wer-

king van Sock.Datien Ntahonde-

reye vertelt over zijn onvoorspel-

baar en boeiend leven. Hij kwam

in 1968 naar België met een stu-

diebeurs, door de genocides in Bu-

rundi in de jaren '70 werd hij po-

litiek vluchteling, vervolgens werd

hij 45 jaar "hardwerkende Brug-

geling" in Campina/Aalter, en nu

is hij een gepensioneerde "musun-

gu" met projecten in zijn geboor-

testreek.Deze Nsanga-avond wordt

opgeluisterd met een streepje mu-

ziek van de “huismuzikant” Oscar.

Vrijdag 25 september 2020, 20.00

u.DC De Garve (Pannebekestraat,

Brugge)

Bruggen bouwen, letterlijk en

figuurlijk.

Fietstocht onder begeleiding van

MietSchepens.

In een fietstocht van zo'n 30 km fiet-

sen we letterlijk over en onder enke-

le (historische) bruggen. We stop-

pen af en toe op plekken van vre-

de en onvrede, verbinding en isola-

tie, geweld en verzoening... We leg-

gen bruggen van verleden naar he-

den en de verhalen onderweg bie-

den stof tot nadenken en discussie.

En we genieten van een prachtig

stuk Brugs ommeland! Op zondag

27 september 2020 of donderdag 1

oktober 2020 van 13.30 u. tot 18.00 u.

Vertrekplaats: Buffelbrug (kruis-

punt Leopold-I-laan en Maria Van

Bourgondiëlaan te Brugge)Deelname-

prijs: 7 euro.

Inschrijven via www.vormingplus-brug-

ge.be.

Maximum 10 deelnemers per fietstocht.

De vredesweek Brugge is een initiatief

van Pax Christi Brugge i.s.m. Nsanga,

Sint-Michielsbeweging, Vormingplus en

Yot, met de steun van de Diversiteits- en

Noord-ZuiddienstvandestadBrugge.

Voor info: www.vredesweekbrug-

ge.be of Marieke Verplancke 0488

702131

VREDESWEEK BRUGGE 2020

Brugge(n) voor vrede
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Eerste communie 2020

26/09 Sijsele om 9 uur

26/09 Sijsele om 10.30 uur

27/09 Moerkerke om 10.30 uur

Vormsel 2020

03/10 Moerkerke om 13.30 uur

03/10 Moerkerke om 15 uur

04/10 Sijsele om 9 uur

04/10 Sijsele om 10.30 uur

Eerste communie en vormsel

Zaterdag 12 september

15:00 Damme O.L.Vrouw Hemel-

vaart

Huwelijk van Florence Kengen en

Alexis De Brabandere uit Sint-Pie-

ters Woluwe

17:00 Sijsele Sint-Martinus

Gezongen mis

Zondag 13 september

Vierentwintigstezondag

doorhet jaarA

09:00 Sijsele Sint-Martinus

Gezongen mis voor Michel Van-

denbon en Julia De Buck en voor

Gaston Vandenbon en Erna Decler-

cq en voor Carine Meurice

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius

Gezongen mis voor Irena Van

Damme en overleden familie, als-

ook voor de intenties uit de vredes-

kapel

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius

Doop van Oliver Top, zoon van

Linde Van Parys en Dieter Top

12:30 Moerkerke Sint-Dionysius

Doop van Amelie Meyers, dochter

van Shana Moyaert en Steven Mey-

ers uit Moerkerke

14:00 Sijsele Sint-Martinus

Doop van Maël-Audric Van Torn-

haut, zoon van Sylvie De Caluwe en

Damien Van Tornhaut uit Sijsele

Maandag 14 september

10:00 Vivenkapelle O.L.Vrouw Ge-

boorte

Kermismaandagviering, ge-

zongen mis

20:00 Vergadering kerkraad Den

Hoorn

Dinsdag 15 september

09:00 Sijsele Sint-Martinus

Gelezen mis

Donderdag 17 september

09:00 Sijsele Sint-Martinus

Gelezen mis, fundatiemis overle-

den familie (A.M.)

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

Zaterdag 19 september

12:00 Moerkerke Sint-Dionysius

Doop van Lucy Willemsen, doch-

ter van Delphine Cornette en Johan

Willemsen uit Damme

17:00 Sijsele Sint-Martinus

Gezongen mis voor Fernand Botte-

lier, echtgenoot van Georgette Ver-

schoote en kleinzoon Koen

Zondag 20 september

Vijfentwintigstezondag

doorhet jaarA

09:00 Sijsele Sint-Martinus

Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius

Gezongen mis

11:30 Tijd voor vrede, Herden-

kingsmoment Slag aan 't Molentje

Moerkerke

13:00 Sijsele Sint-Martinus

Doop van Louèn Vandermoere,

dochter van Freya Vannevel en Jür-

gen Vandermoere uit Sijsele

WEEKAGENDA

Arseen De Koninck, 82j, (°7 april 1938

+23 augustus 2020), echtgenoot van

Gilberte De Gheselle uit Brugge.

Uitvaart in beperkte kring op

maandag 31 augustus om 10 uur in

de kerk van Den Hoorn.

Roger Van Canneyt, 74j, (°9 juni

1946 +29 augustus 2020), echtge-

noot van Adrie Accoe uit Maldegem.

Uitvaart in beperkte kring op zater-

dag 5 september om 10 uur in de

kerk van Den Hoorn.

Kerkelijke uitvaarten

HET MICROBIOOM

BRON VAN ALLE ZIEKTES?

Voordracht door Dr. Ir. Eric De

Maerteleire.

Hij is gepassioneerd door de relatie

voeding/gezondheid.

In deze lezing zal hij het hebben

over de micro-organismen die in en

op ons lichaam leven, vooral in de

dikke darm.

Onze darmen blijken het epicen-

trum te zijn van onze geestelijke en

lichamelijke gezondheid. Een ont-

regeld darmstelsel is vaak oorzaak

van allerlei aandoeningen en speelt

een grote rol in ons algemeen wel-

zijn.

Wat is de juiste balans en hoe is

die te bereiken en/of te behouden?

"Je bent wat je eet" blijkt te klop-

pen. Wat kunnen we doen om onze

immuniteit en onze spijsvertering

in het algemeen te verbeteren en zo

de kans op ziekten te verminderen?

Hoe kan je dagelijks eetpatroon bij-

dragen aan je levenskwaliteit.

Ruime gelegenheid tot vraagstel-

ling na de voordracht.

Woensdag 30 september om 20u in

de Cultuurfabriek te Sijsele

Inschrijven verplicht

magda.keirse@hotmail.com

050 35 96 66

Vooraf storten op BE22 7381 1006

8447 aan Gezinsbond -

(vermeld je lidnummer) Leden 3

euro - Niet leden 6 euro

Gezinsbond Sijsele

Zondag 20 september 14.00 – 16.00

In een uithoek van Groot-Damme

ligt Lapscheure verscholen tussen

het groen maar de geschiedenis van

het dorpje is best interessant.

Met de gids verkennen we mooie

plaatsen en leren we over de bewo-

gen geschiedenis ervan.

Praktische info:

• Start aan de kerk, Lapscheure-

straat, 8340 Lapscheure

• Inschrijving verplicht door over-

schrijving van 2.50€ p.p. op re-

kening BE32 7360 3899 7502 van

De Naturen Blomme ten laatste op

15/09/2020 (leden: 1,50€ p.p.). Kin-

deren onder 16 jaar gratis.

•

Bij inschrijving ook een tel.nr.

of emailadres opgeven zodat we u

kunnen bereiken indien de wande-

ling volzet is.

• Afstand 4 km

Na de wandeling kan er op eigen

kosten iets genuttigd worden in het

authentiek dorpscafé aan de kerk

DE NATUREN BLOMME

Het verrassende Lapscheure
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Bloemen in de kerk
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Gedoopt aan de bron van leven

Moerkerke 30 augustus: Kato Vrielynck, dochter van Liesbeth Schepens en Nicolas Vrielynck uit Maldegem Moerkerke 5 september: Ruben Bode, zoon van Sarah Rottiers en Maxim Bode uit Moerkerke



Wijziging in het programma

van de vredesweek.

Omwille van de coronamaatrege-

len in de Dienstencentra wordt de

avond die gepland stond op vrijdag

25 september in De Garve afgelast.

Samana Moerkerke

Op dinsdag 6 oktober was er een ge-

zongen mis bij de dag van de chro-

nisch zieke medemens gepland,

deze gaat helaas niet door. We kun-

nen wel thuis verbonden bidden

voor onze zieke medemens dat God

hen de kracht geeft om te dragen

wat moet gedragen worden en aan-

dachtige naasten die als engelen van

troostnabijzijn.
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Femma Sijsele

Dit jaar, uitzonderlijk, geen kaar-

sen en kalenders voor 2021 te ver-

krijgenbijLieveVerniest.

Je kunt hiervoor terecht bij Car-

los De Rock, Malehoeklaan 17, 8310

Male - St. Kruis, tel. 050 35 52 55.

Dankvooruwbegrip.

FEDERATIE DAMME
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Van donderdag 27 augustus tot

vrijdag 29 augustus zijn we op

kamp geweest met onze jeugdaf-

deling in De Kafhoek, Maarkedal.

De elfenkoningin was er ontvoerd

door 6 kabouters die in trollen wa-

ren veranderd doordat ze in het ma-

gische moeras hadden gespeeld. De

kinderen moesten de elfenkonin-

gin bevrijden en de trollen terug

veranderen in lieve kaboutertjes.

Dat moesten ze doen door spellen te

spelen. Ze bezochten enkele kabou-

ter- en elfendorpjes in het bos, waar

de trollen allerlei kattenkwaad uit-

gehaald hadden. Daar deden ze ver-

schillende opdrachten om het dorp

weer in orde te maken. Ze moesten

ook een magisch drankje maken om

een trol terug te veranderen. Als

knutselopdracht maakten ze pad-

denstoelen en als kookopdracht cre-

ëerden we lekkere aperitiefhapjes en

Virgin mojito. De laatste dag zijn

we naar de Geuzentoren geweest,

de toren waar de elfenkoningin op-

gesloten zat! Onderweg hebben we

een gedicht gemaakt voor haar. De

elfenkoningin kon ontsnappen en

wij hebben een lekkere verassing

gekregen! Het was weer een super-

leuk en gezellig kamp!

Gedicht: (gemaakt door de kinderen

van het MéGà Jeugdkoor, onder-

weg naar de Geuzentoren)

Dag lieve elfenkoningin,

Dit is het begin

Zes trollen in het moeras,

Dat kwam niet van pas

Ze namen je mee en sloten je op

Daarom kwamen we vliegensvlug

naar je toe als paarden in galop!

We kwamen aan in de Kafhoek,

Maar toen was jij al zoek

We maakten kennis met elkaar

Wat we te weten kwamen was hele-

maal niet naar

We kropen door het spinnenweb

van de trollen

Daarna moesten we naar verschil-

lende dorpjes hollen!

Per spel kregen we een juweel

Op het einde hadden we er super

veel!

Elke trol werd weer een kabouter

fijn

Het is daarom dat we hier allemaal

voor jou gekomen zijn

We zongen rond het kampvuur

midden in de nacht

We waren blij en iedereen lacht!

Meer info

over het MéGà Jeugdkoor

kun je vinden op

www.megajeugdkoor.be

Wil jij ook graag

met ons meezingen?

info@megajeugdkoor.be

Het Mégà Jeugdkoorkamp 2020

Zaterdag 19 september

12:00 Moerkerke Sint-Dionysius

Doop van Lucy Willemsen, doch-

ter van Delphine Cornette en Johan

Willemsen uit Damme

17:00 Sijsele Sint-Martinus

Gezongen mis voor Fernand Bot-

telier, echtgenoot van Georgette

Verschoote en kleinzoon Koen

Zondag 20 september

Vijfentwintigstezondag

doorhet jaarA

09:00 Sijsele Sint-Martinus

Gezongen mis

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius

Gezongen mis

11:30 Tijd voor vrede, Herden-

kingsmoment Slag aan 't Molentje

Moerkerke

13:00 Sijsele Sint-Martinus

Doop van Louèn Vandermoere,

dochter van Freya Vannevel en Jür-

gen Vandermoere uit Sijsele

Dinsdag 22 september

09:00 Sijsele Sint-Martinus

Gelezen mis

14:00 Sijsele Sint-Martinus,

Schoolviering bij de start van het

nieuwe schooljaar (VBS Sint-Maar-

ten)

Donderdag 24 september

09:00 Sijsele Sint-Martinus

Gelezen mis voor overleden zus-

ter (M.D.W.)

18:30 Den Hoorn Sint-Rita

Gezongen mis voor Roger Adam,

overleden echtgenoot van Hilda

Maenhout, zijn ouders en schoon-

ouders en haar broer Theophiel

Maenhout

Zaterdag 26 september

09:00 Sijsele Sint-Martinus

Eerste communieviering

(kerk volzet)

10:30 Sijsele Sint-Martinus

Eerste communieviering

(kerk volzet)

17:00 Sijsele Sint-Martinus

Gezongen mis voor de weldoe-

ners van de parochie

Zondag 27 september

Zesentwintigstezondag

doorhet jaarA

CollecteKerkfabriek

09:00 Sijsele Sint-Martinus

Gezongen mis voor André De

Sutter en Raymonda Lamote en

voor Jean Marie De Sutter, echtge-

noot van Chantal Sarasyn en voor

Jeftje Vandersteene, alsook voor Cy-

riel Coens en Marcella Verleye, als-

ook voor overleden ouders (M.D. -

R.V.), alsook voor ere-burgemeester

Leopold Vandille en echtgenote Jac-

queline Tamsin, alsook uit dank

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius

Eerste communieviering

(beperkt aantal vrije plaatsen)

15:30 Sijsele Sint-Martinus

Doop van Atze Claeys, zoon van

Jenna Rotsaert en Guillaume Claeys

uit Sijsele

WEEKAGENDA

Space for Grace is een programma

dat zich richt op het vitaliseren van

katholieke geloofsgemeenschappen

door het ondersteunen en stimule-

ren van innovatieve projecten.

Porticus werkt hiervoor samen met

het Interdiocesaan Pastoraal Beraad,

dat het innovatieplatform organi-

seert, en met het Academisch Cen-

trum Praktische Theologie van de

K.U.Leuven en Hefboom vzw. Het

vindt gelijktijdig plaats in Neder-

land en Duitsland.

Deelname aan het learning commu-

nityprogramma duurt één jaar en

bestaat uit achttal bijeenkomsten,

waarvan een viertal online, met in-

spiratie, uitwisseling en verdiepen-

de trajecten. Het bevat daarnaast een

externe evaluatie en monitoring.

Je project kan solliciteren voor een

financiële bijdrage tot 30.000 eu-

ro. Het eerste werkjaar werden een

17-tal projecten geselecteerd, een

boeiende mix van projecten uit

Vlaanderen en Brussel.

Meer weten? Kom naar een van de

online intromeetings van Space for

Grace op donderdag 17 september

om 19.30 u. of op woensdag 30 sep-

tember om 19.30 u.

Meld je aan via

www.spaceforgrace.be
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Gedoopt aan de bron van leven

Moerkerke 06/09 Rachel Benoit, dochter van Astrid Ghesquière en Benjamin Benoit uit Moerkerke Moerkerke 13/09 Oliver Top, zoon van Linde Van Parys en Dieter Top uit Sint-Michiels Brugge

Moerkerke 13/09 Amelie Meyers, dochter van Shana Moyaert en Steven Meyers uit Moerkerke Sijsele 13/09 Maël-Audric Van Tornhaut, zoon van Sylvie De Caluwe en Damien Van Tornhaut uit Sijsele

Startvieringen scholen

Lapscheure: alle kleuren op een rij... ... iedereen hoort er bij!

Vivenkapelle: een school vol leven! Moerkerke: Ga uit je bol!



Omdat het Rode Kruis Vlaanderen

nog steeds dringend op zoek is naar

donoren om de ziekenhuizen ver-

der te kunnen bevoorraden, doen

ze een warme oproep: Kom op dins-

dag 29 juli bloedgeven in het paro-

chiaal centrum "De Kring" tussen

17u00en19u30.

Best vooraf telefonisch contact op-

nemen met het Rode Kruis Vlaande-

renophetgratisnr080077700.

SIJSELE

Kom bloed

geven

Zondag 11 oktober is er om 9u00 een

mis voor Samana Sijsele naar aan-

leiding van de Nationale Ziekendag.

Het is een moment van dankbaar-

heid.

Wijwillenniemandvergeten.

Wij willen bevestigen, waarderen

enuitnodigen

Wij willen blijven werk maken van

warmeverbondenheid .

HetTeamvanSamanaSijsele.
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GETUIGENIS DENISE BOSMAN

Katholiek worden: een levens ver-

anderend geloofsavontuur ‘Waar-

omwil jekatholiekworden?’

Dat is een vraag die gesteld wordt

aan alle toekomstige bekeerlingen

tot de Katholieke Kerk. Op de een

of andere manier blijft het een uit-

daging om daar een beknopt en be-

vredigend antwoord op te geven.

Dat kan te wijten zijn aan het feit

dat hoe meer ik over de Katholieke

Kerk leer, hoe meer redenen er zijn

om toe te treden, of misschien om-

dat mijn bekering niet plotseling

plaatsvond, maar na een lang proces

van bewustwording. Leren over het

katholicisme.

Ik ben opgegroeid als protestant

in Zuid-Afrika (methodist, met na-

me) en kwam nooit direct in con-

tact met de Katholieke Kerk aange-

zien de overgrote meerderheid van

de christenen in Zuid-Afrika zich

als protestants identificeert. Ik ging

er altijd van uit dat het katholicis-

me gewoon een andere denominatie

van het christendom was, niet beter

ofslechterdaneenanderevorm.

Ik zou snel beseffen dat die veron-

derstelling onjuist was, en begin-

nen aan een levens veranderend ge-

loofsavontuur... Twee jaar geleden

ontwikkelde ik een fascinatie voor

de geschiedenis van Europa en was

ik geïntrigeerd door hoe vaak de

Katholieke Kerk doorheen de tijd

een rol had in sociale en politie-

ke gebeurtenissen. Ik besefte dat ik,

om het culturele en religieuze kli-

maat van het verleden het best te be-

grijpen, meer over het katholicisme

zoumoetenleren.

Dat was de aanleiding voor een duik

in de katholieke geschiedenis, leer

en traditie. Ik luisterde naar pod-

casts over theologie, keek naar do-

cumentaires over de geschiedenis

van het katholicisme en de apostoli-

sche successie, las talloze artikelen

over katholieke tradities, googelde

urenlang de levens van de heiligen,

en verslond boek na boek over alles

wat met katholicisme te maken had.

Wat begon als alledaagse nieuws-

gierigheid groeide al snel uit tot

een volwaardige obsessie. Hoe meer

ik ontdekte, hoe meer ik begreep

dat ik iets buitengewoons tegen-

kwam — de ene, heilige, katholieke

en apostolische Kerk gevestigd door

Christus op aarde. Op een gegeven

moment was het katholicisme niet

langer uitsluitend een intellectueel

streven om te begrijpen, maar eer-

der iets waarin ik geloofde en dat ik

liefhad — intellectueel, spiritueel

en emotioneel. Ik leerde meer over

Christus dan ooit tevoren en ik wist

datergeenwegterugwas.

Denise Bosman

Ik had de waarheid gevonden en ik

kon gewoon geen protestant meer

zijn. Zoals de heilige John Henry

Newman ooit zei: “To be deep in

history, is to cease to be Protestant.”

(red. Diep in de geschiedenis dui-

ken, wil zeggen ophouden protes-

tant te zijn”) Motivatie voor mijn

keuze Er zijn zoveel aspecten van

het katholicisme die me hebben ge-

motiveerd om me te bekeren, en ik

wilenkelekortvermelden.

Ten eerste de Heilige Eucharistie!

In de Methodistenkerk is er geen ge-

loof in transsubstantiatie en wordt

de communie alleen als symbolisch

beschouwd. In de Katholieke Kerk

stelt de leer van Werkelijke Tegen-

woordigheid dat de gehele Chris-

tus waarlijk tegenwoordig is in de

eucharistie, lichaam, bloed, ziel en

godheid, onder de gedaanten van

broodenwijn.

Zoals Jezus Zelf zegt: “Ik ben het

levende brood dat uit de hemel is

neergedaald; wanneer iemand dit

brood eet zal hij eeuwig leven. En

het brood dat ik zal geven voor

het leven van de wereld, is mijn li-

chaam”(Johannes6,51).

Wat een grote eer, en uiting van

liefde, om Onze-Lieve-Heer in de

eucharistie te ontvangen en ‘in het

brood hetzelfde te herkennen dat

aan het kruis hing, en in de kelk

hetzelfde dat uit Zijn zijde stroom-

de’, zoals de heilige Augustinus

daarover schreef! Door het sacra-

ment van de verzoening kunnen

we onze zonden belijden, vergeven

en genezen worden, en de eucharis-

tiewaardigontvangen.

Ten tweede deHeilige Stoel. Ietswat

mij constant inspireert is de een-

heid onder katholieken. Er zijn zo-

veel denominaties van protestanten

- naar schatting zijn er tegenwoor-

dig meer dan 47.000 in de hele we-

reld! - en dus is er veel theologisch

gekibbel en strijd tussen niet-ka-

tholiekechristenen.

Dat zinloze conflict is grotendeels

afwezig in het katholicisme, aange-

zien alle katholieken zich rond de

paus verzamelen en hij, samen met

het Magisterium, de leer van de Ka-

tholieke Kerk beschermt. Een van

de grootste hulpmiddelen bij mijn

bekering is de rozenkrans. Door het

dagelijks bidden van de rozenkrans

groeide een diepe toewijding aan

Onze-Lieve-Vrouw, de Theotokos,

die gewoon wacht om ons bij de

hand te nemen en ons naar haar

Zoon te leiden. Zonder haar tus-

senkomst zou mijn bekering niet

mogelijk zijn. Door te mediteren

over de mysteries van de rozen-

krans krijgen we de kans om het

leven van Christus, en Zijn liefde

voor ons, diepgaand te begrijpen.

Ik ben nu meer dan ooit dichter bij

Christus gekomen en ik kan het da-

gelijkse bidden van de rozenkrans

nietgenoegaanbevelen.

Ik kan eeuwigdoorgaanmet bewon-

dering en waardering voor de rijk-

domaan tradities en dogma’s van de

KatholiekeKerk.

(uit: Lettergreep)

EEN GETUIGENIS

Katholiek worden een levensveranderend avontuur
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Kermis-

maandag

Vivenkapelle

Cécile Coene, 92j, (°24 december 1927

+6 september 2020), echtgenote van

Frans Broucke, uit het WZC De Stek

in Sijsele, zij woonde voorheen in de

Kerkstraat in Damme. Uitvaart in

beperkte kring op zaterdag 12

september om 10 uur in de kerk van

Damme.

Adrien Vandecasteele, 97j, (°16 mei

1923 +10 september 2020), weduw-

naar van Denise Bleyaert, uit de

Bruggesteenweg in Sijsele. Uitvaart

in beperkte kring op donderdag 17

september om 10.30 uur in de kerk

van Sijsele.

Dré Vergauwe, 13j, (°14 maart 2007

+11 september 2020), zoon van Leen

Snauwaert en Stijn Vergauwe uit de

Sint-Dionisiusstraat in Moerkerke.

Uitvaart in beperkte kring op don-

derdag 17 september om 15 uur in de

kerk van Moerkerke.

Kerkelijke uitvaarten

Zaterdag 26 september

09:00 Sijsele Sint-Martinus

Eerste communieviering

10:30 Sijsele Sint-Martinus

Eerste communieviering

17:00 Sijsele Sint-Martinus

Gezongen mis voor de

weldoeners van de parochie

Zondag 27 september

Zesentwintigstezondag

doorhet jaarA

CollecteKerkfabriek

09:00 Sijsele Sint-Martinus

Gezongen mis voor André De

Sutter en Raymonda Lamote en

voor Jean Marie De Sutter, echtge-

noot van Chantal Sarasyn en voor

Jeftje Vandersteene, alsook voor Cy-

riel Coens en Marcella Verleye, als-

ook voor overleden ouders (M.D. -

R.V.), alsook voor ere-burgemeester

Leopold Vandille en echtgenote Jac-

queline Tamsin, alsook uit dank,

alsook voor de aartsengelen Micha-

ël, Gabriël en Rafaël en de heilige

engelen

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius

Eerste communieviering

15:30 Sijsele Sint-Martinus

Doop van Atze Claeys, zoon van

Jenna Rotsaert en Guillaume Claeys

uit Sijsele

Maandag 28 september

09:30 Sijsele Sint-Martinus

Kermismaandagviering,

gezongen mis

Dinsdag 29 september

09:00 Sijsele Sint-Martinus

Gelezen mis

Donderdag 1 oktober

09:00 Sijsele Sint-Martinus

Gelezen mis

18:30 Den Hoorn Sint-Rita

Gezongen mis

voor een overledene (G.I.)

Zaterdag 3 oktober

11:00 Damme O.L.Vrouw

Hemelvaart

Huwelijk van Sophie Goethals

en Jonah Vandewaetere

uit Moerkerke

13:30 Moerkerke Sint-Dionysius

Vormselviering

15:00 Moerkerke Sint-Dionysius

Vormselviering

17:00 Sijsele Sint-Martinus

Gezongen mis

Zondag 4 oktober

Zevenentwintigstezondag

doorhet jaarA

09:00 Sijsele Sint-Martinus

Vormselviering

10:30 Sijsele Sint-Martinus

Vormselviering

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius

Gezongen mis voor Maurice

Claeys, echtgenoot van Jeannine

Vandepitte en overleden familie

WEEKAGENDA

Opgelet!

Tijdens de eerste communievierin-

gen en vormselvieringen is er enkel

plaats voorzien voor de gezinnen,

er zijn geen plaatsen over voor de

parochianen.

Op zondag 27 september zal er wei-

nig plaats over zijn in de kerk van

Moerkerke om 10.30 uur omwille

van de eerste communieviering.

Op zondag 4 oktober is er geen

plaats in de kerk van Sijsele om 9

uur en 10.30 uur omwille van de

vormselvieringen.

Dank om het begrip voor deze uit-

zonderlijke situaties.

Overvolle kerken

Bij de herdenking Slag om ‘t Mo-

lentje Moerkerke, 20 september

2020. In het jaar 1922, tijdens het

interbellum, schreef Jan Nooter dit

gebed:

Geef vrede, Heer, geef vrede,

de aarde wacht zo lang,

er wordt zo veel geleden,

de mensen zijn zo bang,

de toekomst is zo duister

en ons geloof zo klein;

o Jezus Christus, luister

en laat ons niet alleen!

Geef vrede, Heer, geef vrede,

Gij die de vrede zijt,

die voor ons heeft geleden,

gestreden onze strijd,

opdat wij zouden leven

bevrijd van angst en pijn,

de mensen blijdschap geven

en vredestichters zijn.

God van vrede, wij bidden U ter

nagedachtenis van de gesneuvelden

bij de slag om ’t Molentje op 13

en 14 september 1944, waarbij vele

Duitse en Canadese soldaten, maar

ook burgers van Moerkerke het le-

ven lieten. Wij bidden om het gele-

den leed, de waanzin van het oor-

logsgeweld, om deze verschrikke-

lijke bladzijde in de geschiedenis

van Moerkerke.

God van vrede, wij bidden U, dat

wij het nooit zouden vergeten hoe

onze vrijheid, onze huidige vrede,

ooit bevochten is geweest. Geef ons

vrede, een tijd voor vrede, innerlij-

ke vrede, dat wij bruggenbouwers

worden, die de toegang tot een nieu-

we en betere wereld mogelijk ma-

ken. Amen.

Ode of Remembrance, uit het ge-

dicht ‘For the Fallen’ van Lauren-

ce Binyon, (Cornwall-Engeland, 21

september 1914 , na de Slag bij Ber-

gen-België)

They shall grow not old as we that

are left grow old. Age shall not wea-

ry them, nor the years condemn.

At the going down of the sun and

in the morning, we will remember

them, we will remember them.

Zij zullen niet ouder worden zo-

als wij die mochten verder leven om

oud te worden. Ouderdom zal nooit

vat op hen hebben,het verstrijken

van de jaren zal op hen geen spo-

ren nalaten. Iedere dag bij het on-

dergaan van de zon en ‘s morgens

vroeg zullen wij hen herdenken,

zullen wij hen herdenken.

Herdenking Slag om 't Molentje Moerkerke
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Proficiat aan alle 49 eerste communicanten!

Op zaterdag 26 en zondag 27 september waren er de eerste communievieringen. De opnames van de vieringen zijn te bekijken via de linken op onze websitepagina eerste communie.

Foto's: Guy Steyaert www.moedersmooiste.be
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Niet vergeten:

Deze avond (woensdag 30 septem-

ber) om 20 u in de Cultuurfabriek.

Voordracht door dr.ir. Eric De

Maerteliere over "Het Microbi-

oom" bron van alle ziektes.

Sterk aanbevolen. Inkom 6 euro (le-

den gezinsbond: 3 euro)

Sijsele

Zaterdag 3 oktober

11:00 Damme O.L.Vrouw

Hemelvaart

Huwelijk van Sophie Goethals en

Jonah Vandewaetere uit Moerkerke

13:30 Moerkerke Sint-Dionysius

Vormselviering

15:00 Moerkerke Sint-Dionysius

Vormselviering

17:00 Sijsele Sint-Martinus

Gezongen mis

Zondag 4 oktober

Zevenentwintigstezondag

doorhet jaarA

09:00 Sijsele Sint-Martinus

GEEN ZONDAGSVIERING

want

Vormselviering

10:30 Sijsele Sint-Martinus

Vormselviering

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius

Gezongen mis voor Maurice

Claeys, echtgenoot van Jeannine

Vandepitte en overleden familie

Maandag 5 oktober

20:00 Vergadering

kerkraad Moerkerke

Dinsdag 6 oktober

09:00 Sijsele Sint-Martinus

Gelezen mis voor overleden zus-

ter (M.D.W.)

14:00 Vergadering decanale redac-

tieraad KERK&leven

Donderdag 8 oktober

09:00 Sijsele Sint-Martinus

Gelezen mis

18:30 Den Hoorn Sint-Rita

Gezongen mis

Zaterdag 10 oktober

13:30 Sijsele Sint-Martinus

Doop van Hailey Hubreght, doch-

ter van Anouchka Lefevere en Bart

Hubreght uit Sijsele

17:00 Sijsele Sint-Martinus

Gezongen mis

Zondag 11 oktober

Achtentwintigstezondag

doorhet jaarA

09:00 Sijsele Sint-Martinus

Gezongen mis voor Henri Laba-

t, Leonie Sarazijn en kinderen Lu-

cien en Julia en kleinzoon Lucien

en voor Georges Vannevel, echtge-

noot van Agnes Roose, alsook voor

de nationale ziekendag

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius

Gezongen mis voor Irena Van

Damme en overleden familie, als-

ook voor de families Janssens-Van

Massenhove en Geernaert-De Vlie-

ger, alsook voor de intenties uit de

vredeskapel, alsook voor Eric Clae-

ys, overleden echtgenoot van Rita

Brysse, vader Omer en overleden

familie, alsook voor Urbain Van

Dousselaere, echtgenoot van Maria

Van Hauwenhuyse

LET OP

de kerk is volzet

tijdens de vormselvieringen

Het vormselsacrament

wordt toegediend

in een gebedsviering.

WEEKAGENDA
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Dierenzegening

Omwille van de vormselvieringen in het eerste weekend van oktober zijn er

geen dierenzegeningen en themavieringen. Maar de Damse Ruitershoeve

nodigt de dierenvrienden uit naar hun manege. Iedereen welkom.

3FEDERATIE DAMME

Gedoopt aan de bron van leven

Sijsele 20/09 Louèn Vandermoere, dochter van Freya Vannevel en Jürgen Vandermoere uit Sijsele Sijsele 27/09 Atze Claeys, zoon van Jenna Rotsaert en Guillaume Claeys uit Sijsele

Aanstelling team van de pastorale eenheid

Op zondag 18 oktober gaat de aanstellingsviering door in beperkte kring om 10 uur in de kerk van Sijsele. Op die

zondag zijn er dus geen vieringen in Sijsele en Moerkerke. Vicaris Marc Steen komt het team van de pastorale eenheid

aanstellen. Zijn op naam uitgenodigd tot deze viering: de voorzitters van de acht kerkraden, de lectoren, de kosters, de

dirigenten vandeparochiale koren,decatechisten, deparochiezaaluitbaters. Hetismetpijninhethartdatwemoesten

selecteren, maar er kunnen helaas niet meer dan 80 aanwezigen zijn omwille van de anderhalve meter afstand tussen

elke 'bubbel'... Vanaf 18 oktober spreken we niet langer meer over de federatie Damme, maar over de pastorale eenheid

groene weiden.
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Proficiat aan alle 70 gevormden!

Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober waren er de vormselvieringen. De opnames van de vieringen zijn te bekijken via de linken op onze websitepagina vormsel.

Foto's: Guy Steyaert www.moedersmooiste.be
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Op zondag 11 oktober is er in de kerk

van Vivenkapelle een Concert van

As One met Jessica en Birgit.

Het concert start om 11u. de tickets

kosten 12 euro.

Een aanrader!

Dit is een organisatie van Toerisme

Damme

VIVENKAPELLE

As One

Wandeling in Ryckevelde op zon-

dag 11 oktober van 14u tot 16u

Het bos van Ryckevelde herbergt

een mooie variatie aan bomen waar-

van sommigen prima gedijen op

arme zandgrond. Een bos trekt ook

allerlei dieren aan. Door de natuur

te bekijken ontdekken we de ge-

schiedenis van dit gebied. De gids

leert ons het bos te ontdekken met

al onze zintuigen!

Praktische info:

• Start aan de parking Ryckevelde

bos in de Holleweg

• Inschrijving verplicht door over-

schrijving van 2.50 euro. op reke-

ning BE32 7360 3899 7502 van De

Naturen Blomme ten laatste tegen

9 oktober (leden betalen 1.50 euro).

Kinderen onder 16 jaar gratis.

• Bij inschrijving ook een tel.nr.

of emailadres opgeven zodat we u

kunnen bereiken indien de wande-

ling volzet is.

• Geschikt voor rolstoelgebruikers.

• Honden aan de leiband zijn wel-

kom.

• Afstand 4 km

• Na de wandeling kan je op krach-

ten komen in het restaurant Usilia

De naturen blomme

Zaterdag 10 oktober

17:00 Sijsele Sint-Martinus

Gezongen mis

Zondag 11 oktober

Achtentwintigstezondag

doorhet jaarA

09:00 Sijsele Sint-Martinus

Gezongen mis voor Henri Laba-

t, Leonie Sarazijn en kinderen Lu-

cien en Julia en kleinzoon Lucien

en voor Georges Vannevel, echtge-

noot van Agnes Roose, alsook voor

de nationale ziekendag

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius

Gezongen mis voor Irena Van

Damme en overleden familie, als-

ook voor de families Janssens-Van

Massenhove en Geernaert-De Vlie-

ger, alsook voor de intenties uit de

vredeskapel, alsook voor Eric Clae-

ys, overleden echtgenoot van Rita

Brysse, vader Omer en overleden

familie, alsook voor Urbain Van

Dousselaere, echtgenoot van Maria

Van Hauwenhuyse

11.30 Dierenzegening

in de Damse Ruitershoeve

Maandag 12 oktober

10:00 Moerkerke Sint-Dionysius

Kermismaandagviering,

gezongen mis

Dinsdag 13 oktober

09:00 Sijsele Sint-Martinus

Gelezen mis, fundatiemis overle-

den ouders (L.T.-C.Bl.)

20:00 Moerkerke Sint-Dionysius

Verkiezing CKB

Donderdag 15 oktober

09:00 Sijsele Sint-Martinus

Gelezen mis, fundatiemis ovele-

den familie (A.M.)

18:30 Den Hoorn Sint-Rita

Gezongen mis

Zaterdag 17 oktober

17:00 Sijsele Sint-Martinus

Gezongen mis

Zondag 18 oktober

CollecteMissiezondag

Negenentwintigstezondag

doorhet jaarA

10:00 Aanstellingsviering

Pastorale eenheid

groene weiden, viering voorge-

gaan door vicaris Marc Steen, vie-

ring in beperkte king, enkel voor

genodigden

LET OP

Op deze zondag zijn er geen andere

vieringen.

WEEKAGENDA

Gaston Leers, 89j, (°11 februari 1931

+19 september 2020), echtgenoot van

Lisette Vanhove, uit de Zomerstraat-

Oost in Sijsele. Uitvaart in beperkte

kring op vrijdag 25 september om

10.30 uur in de kerk van Sijsele.

Helena Vanhoorenweder, 99j, (°20

juni 1921 +24 september 2020), we-

duwe van Jules Snauwaert, uit het

WZC De Stek in Sijsele, zij woon-

de voorheen in Damme. Uitvaart in

beperkte kring op donderdag 1 okto-

ber om 10 uur in de kerk van Dam-

me.

Kerkelijke uitvaarten

Davidsfonds
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Eventerugindegeschiedenis ...

Niet enkel demaandmei staat inhet

teken van de Mariaverering. Ook de

maand oktober plaatst Maria in het

licht. Het is de rozenkransmaand

bij uitstek. Als je er de Druivelaar

op nagaat, vind je op 7 oktober het

feest van Onze-Lieve-Vrouw van de

Rozenkrans. Dit feest wordt in de

Kerk gevierd sinds de 16de eeuw en

werd door Paus Pius V ingesteld op

de verjaardag van de zeeslag bij Le-

panto op 7 oktober 1571. Deze over-

winning werd toegeschreven aan

de hulp van Maria, omdat op die-

zelfde dag een rozenkransprocessie

gehouden werd op het Sint-Pieters-

plein in Rome. Maria's hulp werd

ingeroepen om de Ottomaanse in-

vasie in Europa tegen te houden. In

de volksdevotie neemt de Mariaver-

ering een zeer belangrijke plaats in.

Heel veel christenen richten zich

het liefst tot Maria… ook al heb-

ben ze soms de Kerk de rug toege-

keerd. Maria behoort als het ware

zowel tot de menselijke wereld als

tot de goddelijke. Daar zijn de talrij-

ke bedevaartplaatsen een sprekende

getuigenis van: Lourdes, Fatima en

dichter bij ons Banneux, Scherpen-

heuvel, Lisp, Beauraing, Oostakker

en Dadizele ... om er maar enkele

te noemen. Voeg daarbij de Maria-

kapelletjes in dorpen en de ontel-

bare Mariabeelden in de steden. Ja,

'Waar men gaat langs Vlaamse wegen,

komtmenMaria tegen' zingenwe in het

Marialied Onze-Lieve-Vrouw van

Vlaanderen. Als kerkgemeenschap

kun je er zeker niet naast kijken.

Deze volksdevotie kan moeilijk ver-

dwijnen, want ze is een wonderlijk

samengaan van geloof en traditie,

verstand en emoties, hoofd en hart,

individuengemeenschap.

Derozenkrans:

eenschoolvangebed

Wellicht is er ook geen enkele devo-

tie zo diep met mensen verbonden

geweest als die van het rozenkrans-

gebed. De rozenkrans is het brevier

van eenvoudige mensen. Het is een

school van gebed die voor iedereen

toegankelijk is. Een krans van hon-

derdvijftig rozen, van 3 x vijftig Ave

Maria's voor de moeder van God.

Je kan het vergelijken met de krans

van madeliefjes die kinderen vlech-

ten om zichzelf of hun moeder mee

te tooien. Maar er is meer. De ro-

zenkrans is ook de 'samenvatting

van het Evangelie'. De vijf blijde,

de vijf droevige en de vijf glorie-

rijke mysteries zijn in grote mate

ontleend aan het evangelie en roe-

pen gebeurtenissen op uit het leven

van Jezus en Maria. De rozenkrans

is een evangelisch gebed, waarbij

we met Maria naar Jezus kijken. In

het Weesgegroet staat niet Maria,

maar Jezus centraal. Jezus die bij de

Boodschap werd ontvangen in de

schoot van Maria; geboren in een

grot in Bethlehem; door Maria en

Jozef naar de tempel gebracht; in

doodstrijd in de Olijfhof; gegeseld

en met doornen gekroond; beladen

met het kruis en stervend op Calva-

rie; verrezen uit de doden en opge-

stegennaarzijnVader.

Derozenkrans:hetgebedvan

armeneneenvoudigen

'Als gij bidt, gebruik dan geen om-

haal van woorden,' zegt Jezus. De

rozenkrans is het gebed van de ar-

men, de kleinen, de eenvoudigen

die God niet kunnen en willen ver-

bluffen met een spraakwaterval van

woorden. Ik denk hierbij aan Berna-

dette Soubirous die dit gebed altijd

op de lippen had, aan Moeder Tere-

sa van Calcutta en haar zusters. Ik

denk aan mijn en uw moeder, va-

der, grootmoeder of grootvader die

Weesgegroetjes baden tot ze inslie-

pen, die gestorven zijn terwijl er

rond hun bed een Weesgegroet ge-

beden werd en die opgebaard lagen

met een paternoster tussen de vin-

gers gestrengeld. Bidden lijkt voor

heel wat mensen verbonden met na-

denken.Watdanmethendieniet zo

begaafd zijn om na te denken en te

reflecteren? Zowel in de Bijbel als in

de gebedstraditie van de Kerk wordt

bidden nergens vereenzelvigd met

verstandswerk. Bidden huist in het

hart, niet in het hoofd. Het is voor-

al een zaak van liefhebben, niet van

denken en verstaan. Met het gebed

gaat het als met de liefde. In het be-

gin is er een overvloed van woor-

den, daarna wordt het stil. Weinig

of geen woorden zijn nodig. Het is

de tijd van de litanie: Jezus, ik be-

min U. Heer, ontferm U over mij.

Weesgegroet,Maria.

Derozenkransbidden:

eenvertrouwdewegbewandelen

De rozenkrans bidden vraagt geen

bepaaldegebedsmethodediewemet

veel moeite moeten inoefenen. We

gaan een vertrouwde weg die we

van buiten kennen. We hoeven dus

niet op de weg te letten en al onze

woorden even aandachtig uit te

spreken.

We mogen ondertussen genieten

van de omgeving en gelukkig zijn

om de tijd die we met Maria door-

brengen. Precies zoals we vreugde

bezorgen aan een lieve mens, aan

een geliefde zieke die we bezoeken.

In die zin had kardinaal Danneels

het ooit over 'bidden met de voeten:

al stappend in bedevaarten en pro-

cessies'.

Samenderozenkransbidden

Zo is het ook heel zinvol in de na-

bijheid van Maria aan onze gelief-

den van dichtbij en veraf te denken

en te bidden voor een man die werk

zoekt, voor een kind dat een ver-

keerde weg inslaat, voor een zieke

buurvrouw, voor een familie die in

onvrede leeft, voor mensen die lij-

den en sterven in de oorlog. De ro-

zenkrans is een gebed dat niet moet

worden begrepen door het gezond

verstand. Je hoeft niet te begrijpen

dat je zoveel keer 'Ik bemin U' kunt

zeggen tegen een God die je niet

ziet. Het zou mooi zijn als ouders

en grootouders dit eenvoudig ge-

bed ook aanleren aan hun kinde-

ren en kleinkinderen. Zo leren ze al

doendedegeloofsgeheimen.

Oktobermaand - Mariamaand
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Troostplek, pastorale eenheid

samen met Ferm

De 35 families van een overledene uit het voorbije jaar van wie de uitvaart

plaatsvond in de kerken van stad Damme (behalve Sijsele) werden

uitgenodigd naar 'Troostplek' in en rond de kerk van Oostkerke op zondag

1 november. Daar worden het gedachteniskruisje en gedachteniskaartje

overhandigd tijdens een kort bezinningsmoment in de kerk. Ferm zorgt voor

de creatieve invulling op het kerkhof bij hun troostplek en de sterretjesbank

van stad Damme. Uiteraard is iedereen welkom om anders te gedenken... (zie

affiche hiernaast)

Zaterdag 17 oktober

17:00 Sijsele Sint-Martinus

Gezongen mis

voor Guillaume De Coussemaker

en echtgenote Helena Caboor

Zondag 18 oktober

Negenentwintigstezondag

doorhet jaarA

10:00 Aanstellingsviering

Pastorale eenheid

groene weiden,

viering voorgegaan door vicaris

Marc Steen, viering in beperkte

kring (enkel voor genodigden)

LET OP

Op deze zondag

zijn er geen andere vieringen!

Dinsdag 20 oktober

09:00 Sijsele Sint-Martinus

Gelezen mis

Donderdag 22 oktober

09:00 Sijsele Sint-Martinus

Gelezen mis voor overleden zus-

ter (M.D.W.)

18:30 Den Hoorn Sint-Rita

Gezongen mis

Zaterdag 24 oktober

17:00 Sijsele Sint-Martinus

Gezongen mis

voor de weldoeners van de paro-

chie,

alsook voor overleden ouder ou-

ders Paul Standaert en Maria Roels

en overleden familie

alsook ter ere van Onze Lieve

Vrouw en voor een bijzondere in-

tentie

Zondag 25 oktober

CollecteMissiezondag

Dertigstezondag

doorhet jaarA

09:00 Sijsele Sint-Martinus

Gezongen mis

voor Kristof Claeys, zoon van Mar-

tin en Magda Geernaert, en voor Els

Vermeersch, dochter van Noël en

Christa De Decker, en voor Prosper

Geernaert en Maria Vandaele en

voor André Claeys en Maria Huyg-

he

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius

Gezongen mis

voor André De Naeghel en Eveline

Vandeursen, Josiane, Filip en over-

leden familie,

alsook voor Marguerite Maenhout,

Jérôme Dhoore en Clara Maenhout,

alsook voor Liliane Lagast, echtge-

note van René Mus en overleden fa-

milie,

alsook voor Cyriel Cocquyt en Ma-

ria Lamote, zoon Georges en doch-

ter Trees en overleden familie

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius

Doop van Lucy Willemsen, doch-

ter van Delphine Cornette en Johan

Willemsen uit Damme

14:00 Sijsele Sint-Martinus

Doop van Chloé Christiaen, doch-

ter van Petra Megova en Paul Chris-

tiaen uit Sijsele

WEEKAGENDA

Woensdag 21 oktober komt Marti-

ne Prenen naar de Cultuurfabriek

op vraag van Markant Sijsele en dit

in samenwerking met Het Davids-

fonds. Als je de boekjes en boeken

van gezondheidsgoeroes leest lijkt

het allemaal zo simpel. En toch…

We laten Martine Prenen aan het

woord: In ' de gezonde vrouw'?

neem ik jullie allemaal mee over het

slappe koord dat we allemaal opgaan

als we 'gezonder' willen leven maar

nog wel ons willen amuseren en

vooral lekker eten en af en toe wat

hangen. Wat moet je doen als je 'lek-

kerder' in je lijf wil zitten, maar ook

een 'lekker' leven wil leiden... En

HOE!!! komt het dat we soms van

die rare 'cravings' hebben in din-

gen waarvan we WETEN dat ze niet

goed voor ons zijn, maar we die

dan TOCH opeten?.. Het moge een

troost zijn, dat is niet onze schuld

, het ligt aan dingen waar we geen

controle over hebben. Of misschien

wel, nadat je deze voorstelling hebt

gezien.

Rekening houdend met Corona

verloopt de inschrijving en de

avond conform volgende afspraken:

U schrijft op voorhand in (ver-

plicht en liefst zo snel mogelijk om-

wille van de organisatie) via volgen-

de contactgegevens van Markant:

van.hove.nancy@telenet.be. Na be-

vestiging krijgt u een bankreke-

ningnummer waarop u kunt over-

schrijven. De voorstelling start om

19:30u. Er is geen pauze noch mo-

gelijkheid om iets te nuttigen (geen

bar). Bij elke verplaatsing draagt u

een mondmasker (toekomen, weg-

gaan, toiletbezoek,…). In de zaal

kun je alleen, als koppel of per bub-

bel plaats nemen. Ertussen wordt

telkens één stoel vrij gelaten. U

wordt hierbij geholpen door men-

sen van de organisatie. Op het ein-

de van het programma verlaat u de

zaal rij per rij. Er wordt een presen-

tielijst bijgehouden d.m.v. de ver-

zamelde gegevens bij inschrijving.

Leden betalen 12 euro en niet-leden

17 euro. Er is de avond zelf geen

cash betalingsmogelijkheid noch

met betaalkaart. Hou het vooral ge-

zond!

Davidsfonds en Markant Sijsele
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Dierenzegening Damse Ruitershoeve

Op zondag 11 oktober werden er heel wat dieren gezegend, heel wat paarden, enkele honden, een kip, een kat, en jawel een cavia...

De heilige Franciscus uit Assisi leefde sterk verbonden met de natuur alsof alles broers en zussen van hem waren.

Hij sprak over broeder zon, zuster maan, broeder wind, zuster water, broeder vuur, moeder aarde.

De heilige Franciscus leert ons familiaal en vriendschappelijk om te gaan met alles wat leeft en er zorg voor te dragen.

We zijn in goed gezelschap vandaag met alle dierenvrienden in de Damse Ruitershoeve om te bidden om zegen over de dieren, de honden … en de paarden.

God van liefde, in uw kleurrijk regenboogverbond schenkt U ons het talent om zorgzaam om te gaan met alles wat leeft: niet alleen met de planten en de bloemen,

maar ook met de huisdieren, viervoeters groot en klein. Wij bidden in het bijzonder vandaag om zegen over al onze huisdieren en over de paarden.

Zegen alles met uw liefde en scheppingskracht, zegen ons dat wij zorgzaam zijn en geen mens, dier of plant onrecht doen.

Zegen deze huisdieren dat zij ons verder uitnodigen vriendschap te hebben met alles wat leeft.

Zegen de vriendschap en omgang met paarden, de uren van verzorging, de uren van samenzijn.

Zegen ons zo dat in de wijze waarop wij omgaan met dieren wij ook respectvol en vriendelijk zouden omgaan met elkaar.

Dat wij geluk en vreugde ervaren elke dag opnieuw, daarom zegenen we straks deze gelukspoppetjes.

Wij bidden U, God van alle leven, ook om zegen over deze broodjes, dat zij onder uw Naam bescherming en veiligheid bieden in herinnering aan de heilige Hubertus,

beschermheilige tegen ziektes bij dieren. Zegen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
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Opzondag 18oktoberwerdhet team

aangesteld van de nieuwe pastora-

le eenheid 'groene weiden' (de vroe-

gere federatie Damme). Vicaris Marc

Steen ging voor in de viering waar-

toe slechts enkelen waren uitgeno-

digd omwille van de coronamaat-

regelen. Het was bijzonder spijtig

dat het in beperkte kring doorging,

maar we hopen dat we dan volgend

jaar onze eerste verjaardag uitbun-

diger kunnen vieren. We wilden

de viering niet uitstellen, want we

zijn ondertussen al drie jaar on-

derweg van federatie naar pastora-

le eenheid en deze overstap is een

mooie markering op de weg die wij

gaan.

Van federatie naar eenheid

Drie jaar terug heeft de stuurgroep

met hun nieuwe pastoor ingrijpen-

de beslissingen moeten nemen om

de toekomstmogelijk temaken voor

onze geloofsgemeenschap in stad

Damme met zijn acht kleine ge-

meenschapjes.

Afstemmen van de weekendlitur-

gie, aanpak van de catechese en

de pastoraal, er werd heel wat on-

der handen genomen en gestroom-

lijnd. We kozen ervoor om onze

gelovigen wat meer te verzamelen

in de vieringen in de kerken van

Moerkerke en Sijsele en niet langer

meer in alle kerken op ons grondge-

bied.

De kleine woonkernen liggen he-

laas wat verspreid en er zijn heel

wat groene weiden waar wij door-

heen trekken om elkaar te ontmoe-

ten.

Naamkeuze: groene weiden

Het beeld van de herder met zijn

schapen langs de Damse vaart,

het weidse landschap, de groene

weiden, dit alles deed ons den-

ken aan Psalm 23. Deze pastorale

psalm werd gaandeweg een hand-

vest, een leidraad voor onze pasto-

rale aandachtspunten in de verdere

uitbouw van onze geloofsgemeen-

schap.

Psalm 23 (NBV2004)

1DeHeerismijnherder,

hetontbreektmijaanniets.

2aHij laatmijrusten

ingroene weiden

2b en voert mij naar vredig water,

3hijgeeftmijnieuwekracht

enleidtmij langsveiligepaden

toteervanzijnnaam.

4Algaatmijnweg

dooreendonkerdal,

ikvreesgeengevaar,

wantubentbijmij,

uwstokenuwstaf,

zijgevenmijmoed.

5aUnodigtmijaantafel

voorhetoogvandevijand,

5buzalftmijnhoofdmetolie,

mijnbekervloeitover.

6aGelukengenadevolgenmij

alledagenvanmijnleven,

6bikkeerterug

inhethuisvandeHeer

tot inlengtevandagen.

Wij willen als geloofsgemeenschap

zorg dragen voor elkaar zoals God

zorg draagt, we willen herderen,

kracht geven en herbronnen. Met

deze pastorale psalm in gedachten

willen we rust brengen en nieu-

we kracht geven, gelovigen leiden

en behoeden voor gevaar, elkaar be-

moedigen en aan tafel uitnodigen,

we willen geluk en genade delen tot

in lengte van dagen. Alles wat wij

zijn, wat wij doen en denken mag

voortvloeien uit het basisvertrou-

wen dat God met ons is (4) en dit al-

lestoteervanzijnnaam(3).

Luc Blomme schilderde in zijn typerende stijl de 'groene weiden'

Teamleden: Patrick Vienne, Andrea Lamote, Anne-Marie Viaene, Annemie Snauwaert, Geert Slabbinck, Hilde Pauwaert

(parochieassistente), Pradip Smagge (pastoor)

De hoofdpagina's op onze website

www.groeneweiden.be kregen tel-

kens een ondertitel mee, een pas-

send vers uit Psalm 23. Welkom:

"Hij laat mij rusten in groene wei-

den." (2a) Agenda: "Geluk en ge-

nade volgen mij alle dagen van

mijn leven." (6a) 8 Kerken: "Hij

geeft mij nieuwe kracht en leidt mij

langs veilige paden tot eer van zijn

naam." (3) Doop: "Hij voert mij

naar vredig water." (2b) Eerste com-

munie: "U nodigt mij aan tafel."

(5a) Vormsel: "U zalft mijn hoofd

met olie." (5b) Huwelijk: "Geluk en

genade volgen mij alle dagen van

mijn leven." (6a) Uitvaart: "Ik keer

terug in het huis van de Heer tot in

lengtevandagen." (6b)

In onze pastorale eenheid willen we

met nog meer zorg aandacht heb-

ben om ons geloof te vieren en te be-

leven in verbondenheid. Want wij

allen, vanuit de 8 kleine 'vroegere'

parochies, behoren allen tot dezelf-

de kudde waarin Jezus onze goede

herder is. We trachten langs de we-

gen doorheen de groene weiden el-

kaar te ontmoeten en te bemoedi-

gen. Dat wij in onze pastorale een-

heid niet ophouden de bron van

ons geloof, het vredig water (2b)

aan te tonen, zoekenden de weg

daarheen te wijzen en er ook nieu-

wekrachtuitputten.

Groene weiden verwijst in onze

pastorale eenheid ook naar het bij-

bels visioen dat ons drijft en de op-

dracht die daarin wordt meegege-

ven: God liefhebben met hart en ziel

en je naaste als jezelf. Dan geeft God

ons 'groene weiden... Je zult er le-

ven in overvloed.' (Deuteronomi-

um11,12-15)

pastoorPradipSmagge

(dit artikel verschijnt later ook

in de andere edities van ons decanaat)

Een nieuwe pastorale eenheid

FEDERATIE DAMME
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Zaterdag 24 oktober

17:00 Sijsele Sint-Martinus

Gezongen mis

voor de weldoeners

van de parochie,

alsook voor overleden ouder ou-

ders Paul Standaert en Maria Roels

en overleden familie

alsook ter ere van Onze Lieve

Vrouw en voor een bijzondere in-

tentie

Zondag 25 oktober

CollecteMissiezondag

Dertigstezondagdoorhet jaarA

09:00 Sijsele Sint-Martinus

Gezongen mis

voor Kristof Claeys, zoon van Mar-

tin en Magda Geernaert, en voor Els

Vermeersch, dochter van Noël en

Christa De Decker, en voor Prosper

Geernaert en Maria Vandaele en

voor André Claeys en Maria Huyg-

he

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius

Gezongen mis

voor André De Naeghel en Eveline

Vandeursen, Josiane, Filip en over-

leden familie,

alsook voor Marguerite Maenhout,

Jérôme Dhoore en Clara Maenhout,

alsook voor Liliane Lagast, echtge-

note van René Mus en overleden fa-

milie,

alsook voor Cyriel Cocquyt en Ma-

ria Lamote, zoon Georges en doch-

ter Trees en overleden familie

11:30 Moerkerke Sint-Dionysius

Doop van Lucy Willemsen, doch-

ter van Delphine Cornette en Johan

Willemsen uit Damme

14:00 Sijsele Sint-Martinus

Doop van Chloé Christiaen, doch-

ter van Petra Megova en Paul Chris-

tiaen uit Sijsele

Donderdag 29 oktober

18:30 Den Hoorn Sint-Rita

Gezongen mis

Zaterdag 31 oktober

17:00 Sijsele Sint-Martinus

Gedachtenismis voor de overle-

denen uit het voorbije jaar

Zondag 1 november

HoogfeestAllerheiligen

09:00 Sijsele Sint-Martinus

Gezongen mis voor Willy Adam,

echtgenoot van Rosanne De Sut-

ter-Matthys en overleden familie

10:30 Moerkerke Sint-Dionysius

Gezongen mis voor Hector De

Coster en Lydie Van Nevel en over-

leden familie, alsook voor Pol De-

groote, echtgenoot van Maria Wit-

toeck, alsook voor Yvonne Tille-

man, echtgenote van Maurits Stroo

14:00

'Troostplek' in Oostkerke (organi-

satie pastorale eenheid groene wei-

den en de afdelingen van Ferm)

WEEKAGENDA

Eddy Van Hoorickx, 76j, (°23 februari

1944 +5 oktober 2020), echtgenoot

van Yolande Crampe, uit de

Doornstraat in Sijsele. Uitvaart in

beperkte kring op zaterdag 10

oktober om 11 uur in de kerk van

Sijsele.

Aline Devinck, 87j, (°12 februari

1933 +13 oktober 2020), uit het WZC

De Stek in Sijsele, zij woonde voor-

heen in de Vissersstraat in Moer-

kerke. Uitvaart in beperkte kring op

zaterdag 17 oktober om 10 uur in de

kerk van Moerkerke.

Kerkelijke uitvaarten
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Foto's aanstellingsviering

(c) Kristien Verschueren (ook blz. 1 en 2), meer foto's via onze website en Facebookpagina...



Troostplek pastorale eenheid -

samen met Ferm

De 35 families van een overledene uit het voorbije jaar van wie de uitvaart

plaatsvond in de kerken van Damme (behalve Sijsele) werden uitgenodigd

naar "Troostplek" in en rond de kerk van Oostkerke op zondag 1 november.

Daar worden het gedachteniskruisje en gedachteniskaartje overhandigd

tijdens een kort bezinningsmoment in de kerk.

Ferm zorgt voor de creatieve invulling op het kerkhof bij hun troostplek en de

sterretjesbank van stad Damme.

Uiteraard is iedereen welkom om anders te gedenken.
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Gent, op een donderdag tijdens de

avondspits. We zaten met drie vrou-

wen in de auto. Drie vriendinnen

op weg naar de vierde vriendin,

wiens man twee dagen eerder over-

leden was. We kwamen in een file

terecht… onze auto stond stil. Ons

hart ook. Het was zo onwezenlijk.

Geboren in hetzelfde levensjaar za-

ten we samen op dezelfde studie-

banken: vier op een rij. We studeer-

den samen af. We trouwden elk met

onze liefste. Onze ‘bende van vier’

werd ‘bende van acht’. We waren in

elkaars huis te gast, kregen kinde-

ren en besloten samen met onze ge-

zinnen op weekend te gaan.

De weekends met de bende wa-

ren keer op keer een zalig hoog-

tepunt voor onszelf en onze kin-

deren. Door de jaren heen smeed-

den we een band voor het leven.

We werden een beetje familie van

elkaar. Tot nu ineens de dood bin-

nenkomt en onze vriend Jan veel te

vroeg wegneemt. “Het zwarte bees-

t”, zo noemde hij zelf de agressieve

kanker waartegen hij vocht. En ten

onder ging. Het was een ongelijke

strijd.

We kwamen te laat aan in het

mortuarium. We mochten geluk-

kig nog binnen. Een van ons bleef

liever buiten staan, wou zich Jan

herinneren zoals hij was toen hij

nog leefde. Ik besprenkelde zijn li-

chaam met wijwater en dacht stil-

letjes: hij heeft vrede nu, hij is in

Gods liefde. Maar dit afscheid doet

heel veel pijn. We bleven die don-

derdagavond onze vriendin - kers-

verse weduwe - gezelschap houden.

Zijn ziekbed, zijn medicatie, zijn

medische hulpstukken, alles stond

nog in de woonkamer. Hij kon er

elk moment binnenkomen. Op het

bed lagen de teksten ter voorberei-

ding van de uitvaartliturgie. Ineens

kwam het er uit: “Ik mag dat in

de kerk niet zeggen, maar eigenlijk

vervloek ik den dienen hierboven.”

Gelukkig kon onze vriendin het te-

gen ons kwijt, wij met onze har-

ten vol medelijden, vol begrip voor

haar diepe pijn en opstandigheid.

En ik dacht: ik heb ook ne Jan, en hij

leeft. En ik zweeg als vermoord over

God die Liefde is. Want soms doet de

liefde er beter aan om te luisteren en

de pijn mee te helpen dragen, dan te

spreken.

God was wel aanwezig. We waren

immers in liefde bijeen, en waar

liefde is, daar is God. Hij omarmde

haar met onze armen. Op de terug-

weg naar huis ging het gesprek in

de auto over het leven na de dood. Er

moet toch ‘iets’ zijn.

Ik trachtte iets te zeggen over mijn

geloof in een persoonlijke God die

Liefde is. Maar toch voelde ik dat

woorden toch maar woorden zijn,

en schromelijk tekort schieten. Ik

dacht terug aan het boekje dat ik

in de zomervakantie had gelezen

Frère Luc, monnik en arts in Tibhiri-

ne. Frère Luc was een man met een

grote menselijkheid en een diepe

spiritualiteit, een man die in mijn

hart reeds lang heilig is verklaard.

Hij schreef onder meer: “Omdat de

dood een ontmoeting met God is,

mag de dood geen verschrikking

zijn. De dood, dat is God” en “Wan-

neer je sterft, val je in God.” Frè-

re Luc was een man van weinig

woorden, maar heel zijn leven was

een getuigenis van Gods liefde. En

dat doet me denken aan wat paus

Franciscus zo raak aan de jonge-

ren te Assisi heeft gezegd. Het was

op de feestdag van de heilige Fran-

ciscus: “Weten jullie wat Francis-

cus eens aan zijn broeders gezegd

heeft: 'Verkondig altijd het Evange-

lie en mocht het nodig zijn, doe het

ook met woorden!' Door onze ma-

nier van leven, door onze barmhar-

tigheid, door onze dienstbaarheid,

door onze nederigheid, door onze

vriendelijkheid, door onze luister-

bereidheid, verkondigen wij Gods

liefde zonder woorden.

Woorden kunnen kwetsen, zelfs al

zijn ze goed bedoeld. Maar een daad

van liefde zegt meer dan duizend

woorden. Gods liefde vraagt in de

eerste plaats om gedaan te worden,

zoals we zingen in het mooie ker-

klied: “Mens voor de mensen zijn,

herder als God, trooster voor groot

en klein, zo lief als God.” Als we in

het Onze Vader bidden “Uw wil ge-

schiede”, dan vragen we niets meer

of niets minder dan: “Uw liefde ge-

schiede”. God leer mij, in navol-

ging van Jezus uw Zoon, U steeds

meer te beminnen en mij toe te ver-

trouwen aan uw liefde.

MarleenVanderMast

Dood van een vriend
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Sterven in eenzaamheid

Dit is een boek voor allen, die hun naaste hebben verloren

in de coronacrisis en nog zoveel vragen en pijn hebben.

Maar ook voor allen die hun naaste

op een ander moment moesten loslaten.

Want sterven in eenzaamheid gebeurt niet alleen in de coronacrisis,

maar is een verdriet van alle tijden.

Tentoonstelling

2020 Is een bijzonder jaar voor de bedevaartkerk

Onze-Lieve-Vrouw Ver-Assebroek:

300 jaar geleden werd het miraculeuze Mariabeeldje

aan de kerk geschonken.

Drie eeuwen devotie op deze plek

verdient aandacht in een bijzonder jubileumjaar.

Zeker een bezoekje waard!
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KORTINGSKAARTEN VER-

NIEUWEN

Voor de vernieuwing van de kor-

tingskaarten kan je vanaf 5 novem-

ber 2020 terecht bij Magda Keirse

Noordermeers 14, Sijsele – 050 35

96 66. Je hoeft niet langs te komen

maar het kan.

Schrijf 6 euro/gezin over op BE69

7755 0566 6778 (dossierkosten).

Hernieuwen ouderkaarten: mail je

adres en lidnummer en een kopie

van de te vervangen kaarten naar

magda.keirse@hotmail.com.

Voor jaarlijks te vernieuwen kaar-

ten (18 tot 25 jarigen): mail een

studiebewijs of een kopie van de

studentenkaart. Nieuwe aanvragen:

mail je lidnummer en een docu-

ment “gezinssamenstelling”.

SIJSELE

HedwigVanPeteghem

Toch schoon hoe wij met voorzich-

tige tederheid het leven van onze

overledenen koesteren. Een foto op

de schouw brengt het voorbije tel-

kens weer tot leven. Af en toe zie je

hoe mensen bij de laatste rustplaats

stilletjes praten met een geliefde.

Rustig en met veel zorg wordt het

graf onderhouden. Met Allerzielen

is de toeloop naar het kerkhof na-

tuurlijk veel groter. Het is goed dat

we een vast tijdstip in het jaar heb-

ben om speciaal aandacht te beste-

den aan onze dierbare overledenen.

Sommige mensen gaan echter ook

op andere momenten, zoals op de

verjaardag of de sterfdag. Anderen

brengen regelmatig een bezoek, al

was het maar om te vertellen wat er

de voorbije dagen in de familie is ge-

beurd.

Meer dan een manier om afscheid

te nemen, wordt er een verbonden-

heid mee uitgedrukt die nooit ver-

loren gaat, nooit sterft. De band met

de overledene is niet onderhevig

aan vergankelijkheid.

Gestorven mensen leven voort in

ons, niet als een steeds vagere her-

innering. Ze zijn voor een deel de

wortels van ons bestaan. De dy-

namiek, het enthousiasme, het ge-

duld en de moeite waarmee ze hun

leven hebben uitgebouwd, is de ziel

waarmee ze ons leven hebben ge-

kleurd. Dat is de kracht van hun

persoonlijkheid, die nooit verloren

gaat. Ze ligt immers in het verleng-

de van de Geest die zweefde boven

de chaos, zoals het scheppingsver-

haal vertelt.

We kunnen ons dat voortbestaan

moeilijk voorstellen. En toch pro-

beren we het. Het moet toch een

hemelse zaligheid zijn te zien hoe

al die zielen daar bij elkaar zit-

ten, in alle kleuren van de regen-

boog, sommigen met een ontbre-

kend stuk en anderen met een knob-

bel, sommigen klein en anderen

groot, maar allemaal zielen die met

stukken en brokken hun best heb-

ben gedaan om van deze aarde een

beetje hemel voor ons te maken.

Allerzielen is een moment van

verdriet om de vergankelijkheid,

maar misschien wel meer een erva-

ring van onvergankelijkheid waar-

bij hun hemel en onze aarde el-

kaar intenser raken. Als we dat niet

kunnen geloven, is het aardse leven

maar een zielige bezigheid.

Dit cursiefje werd geplukt uit

Opkikkertjes (Halewijn, Ant-

werpen, 2006). Het boek is in-

middels uitverkocht bij de uit-

gever.

OPKIKKERTJES

Alle zielen

3P.E. GROENE WEIDEN DAMME

Gedoopt aan de bron van leven

Moerkerke, 25 oktober: Lucy Willemsen, dochter van Delphine Cornette en Johan Willemsen uit Damme Sijsele, 25 oktober: Chloé Christiaen, dochter van Petra Megova en Paul Christiaen uit Sijsele

Gezinsbond
De hartverwarmende familievoorstelling ‘Rupsje Nooitgenoeg’ is gebaseerd op vier spannende verhalen van Eric

Carle. In een spel van licht, geluiden en beelden worden de kleine en grote bezoekers meegenomen in de wereld van

het blauwe paard, vader zeepaard, het eenzame vuurvliegje en Rupsje nooit genoeg. het is een magische en ritmische

voorstelling waarbij je met een glimlach op het gezicht het theater verlaat. De voorstelling is geschikt vanaf 2 jaar.

Als lid van de gezinsbond krijg je korting op je spaarkaart.

Tickets zijn te bestellen via www.teleticketservice.com of telefonisch op nummer 070 345 345
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Ik kom graag op begraafplaatsen.

Of juister nog, op kerkhoven, in

de traditionele betekenis van het

woord. Een begraafplaats rond de

kerk dus. Letterlijk in de hof van de

kerk. De idee dat we mensen begra-

ven rond het middelpunt van onze

gemeenschap, vlak bij de plek waar

kinderen worden gedoopt en hu-

welijken worden ingezegend, vat

mooi de cyclus van het leven sa-

men.

Dat Vlaanderen, waarin het leven

zich van geboorte tot dood afspeelde

in en rond de kerk, bestaat natuur-

lijk niet meer. Toch is de symboliek

sterkerdandegeschiedenis.

Op kerkhoven lees je de namen

van de overledenen. Soms ontdek

je familienamen die nauwelijks nog

voorkomen. Ze werden samen met

de betrokkenen ten grave gedragen.

Soms herken je namen, leg je ver-

banden die je nog niet eerder ont-

waarde.

Kerkhoven vertellen het verhaal

van een dorp of parochie. Je leest

op de zerken wie er leefde, wie pas-

toor of burgemeester was, wie met

wie was gehuwd, wie elkaars ouders

of kinderen waren. Alle lijnen vor-

menéénnetwerk.

In een dorp in de Zwitserse Alpen

blijkt de helft van de overledenen

Salamin te heten. De anderen he-

ten Zufferey of Vouardoux. Dat lijkt

nutteloze kennis, maar als de bak-

ker ook Salamin heet, dan ontbloot

jeeenstukjevandedorpsziel.

Puzzelstukken klikken in elkaar,

verleden en heden zijn onlosma-

kelijke verbonden. De boterham

krijgt diepe wortels. Kerkhoven

ademen emoties. Verdriet, uiter-

aard. Elk afscheid doet pijn, zelfs

voor wie rotsvast gelooft in het

eeuwige leven. Hier en nu blijf je

toch achter. Geboorte- en sterfda-

tum verklappen hoe jong sommi-

gen stierven. Uitgedoofd nog vóór

het vuur echt oplaaide. Gevoelsma-

tig onrechtvaardig, onvatbaar voor

menselijke hersenen. Geen ouder

zou ooit een kind moeten begraven.

Toch is er meer dan verdriet. Op-

schriften getuigen vaak van dank-

baarheid. De vreugde om het be-

staan, al is het nu voorbij, kan gro-

ter zijn dan de smart van het ver-

trek. De aflijvige kleurde ons leven,

gaf ons alles mee om onze weg te

vervolgen. Kerkhoven zijn zwan-

ger van herinnering. Op een vreem-

de manier kunnen ze ons ook blij

maken.

Zo veel goede mensen gingen ons

voor, zo veel prachtige dingen

mochten gebeuren. We zijn niet al-

leen, we treden in het voetspoor

van ontelbare voorouders. Elke ge-

boorte is een vervolgverhaal. Soms

tref je ook sobere grafstenen die

strak in het gelid liggen, met namen

die overduidelijk niet van hier zijn.

Engelse namen vaak, die eens toe-

behoorden aan jonge mannen die

kwamen strijden in een land dat

niet het hunne was. Nooit keerden

ze terug naar hun wachtende moe-

ders. Een groter verdriet kan ik me

niet inbeelden. En toch overheerst

ook hier de dankbaarheid. Ooit zijn

we zelf aan de beurt. U en ik, onver-

mijdelijk. Als dat uur gekomen is,

durven wij dan te geloven dat het

eindenietnabij is?

„Wij geloven dat wel degelijk

Iemand is teruggekomen om

duidelijk te maken dat de schijnbare

mislukking niet het eindpunt is in

een mensenleven”.

Die gedachte is meer dan een troost,

ze is het fundament van ons geloof.

Daarom zijn Allerheiligen en Aller-

zielen niet louter rouwdagen, maar

– hoe vreemd het ook moge klin-

ken – heuse christelijke feestdagen.

Denk daar even aan als u straks het

grafvanuwgeliefdenbezoekt..

(uit Kerk en Leven editie Antwerpen)

Op het kerkhof

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Léon Vanderhispaillie, 83j, (°29 no-

vember 1936 +24 oktober 2020),

echtgenoot van Antoinette De Lille,

uit de Stuivenberge in Den Hoorn.

Uitvaart in beperkte kring op zater-

dag 31 oktober om 10 uur in de kerk

van Den Hoorn.

Kerkelijke uitvaart

Beste allemaal,

Wij danken al onze vrienden die

meegewerkt hebben aan de tombola

van 70 jaar ziekenzorg.

Misschien komt er wel een prijsje

uit de bus.

Jammer genoeg moeten we onze ge-

zellige namiddagen uitstellen tot

onze gezondheid niet meer in ge-

vaar is.

Het bestuur

70 jaar Samana Moerkerke

Aanpassingen zijkapel kerk Sijsele
Het teveel aan kaarsen wordt nu in de kerk opgesteld uit brandveiligheid. Toch blijven de noveenkaarsen zichtbaar omdat de gordijnen openstaan

en zo een inkijk in de kerk ontstaat vanuit de zijkapel... Meer foto's via onze website en Facebookpagina (met nu al 346 volgers).
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Gedachteniskaart overledenen 2020

De kaarten kunnen pas na de lockdown meegegeven worden.
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Abonnement 2021

Huidige abonnees ontvingen

eind een brief met uitnodiging tot

vernieuwing van het abonnement

en bijgesloten een aangepaste over-

schrijving.

Nieuwe abonnees kunnen hier-

onder de gegevens vinden om weke-

lijks, een jaar lang KERK&leven (48

nummers, dus 94 cent per num-

mer) teontvangen.

Abonnementsprijs = 45 euro

RekeningBE51979248742862

(BIC:ARSPBE22)

ParochiebladP.E.groeneweiden

Vissersstraat56

8340Moerkerke

Vernieuwen abonnement

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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PlantTroost
De Troostplek is klaar voor een bloeiend voorjaar. De bloembollen werden geplant.

Tijdens deze zonnige herfstdagen kan je er nu mooie handgemaakte najaarsbloemboeketten bewonderen.

Door de huidige coronamaatrege-

len kunnen de infoavonden niet

doorgaan. Maar, zoals we al jaren

gewoon zijn, verloopt de inschrij-

ving online. Online inschrijven is

mogelijk vanaf woensdag 2 decem-

ber tot en met woensdag 16 decem-

ber 2020.

Het bisdom vraagt om geen cateche-

se te organiseren tot na de krokus-

vakantie. De geplande eerste com-

munietochten worden dus uitge-

steld. Er komt een aanbod onder-

steuningspakket via CCV en IJD. Let

it shine 2021 zal een livestream wor-

den. We houden er rekening mee

dat de vieringen misschien zullen

verlopen zoals in dit najaar.

Eerste communie 2021

Op de zondag voor Hemelvaart,

9 mei om 10.30 uur in de kerk

van Moerkerke (volgens de corona-

maatregelen die er dan gelden)

Op het hoogfeest van Ons Heer He-

melvaart, 13 mei om 10.30 uur in de

kerk van Sijsele (volgens de coron-

amaatregelen die er dan gelden, kan

er een tweede viering ingelast wor-

den om 9 uur)

Vormsel 2021

29/05 Vormselviering om 15 uur

(volgens de coronamaatregelen die

er dan gelden, kan er een tweede vie-

ring ingelast worden om 13.30 uur)

30/05 Vormselviering om 10.30 uur

(volgens de coronamaatregelen die

er dan gelden, kan er een tweede vie-

ring ingelast worden om 9 uur)

Online inschrijvingen

eerste communie en vormsel 2021
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Zijn wij als Kerk nog relevant? Die

vraag verbergt een tweede vraag:

willen wij als Kerk nog relevant

zijn? Met ‘verheffend’ en ‘lichter

makend’ draagt het Latijnse relevans

een dubbele betekenis in zich. Wil-

len wij een huis op de berg zijn

of plaatsen we ons licht onder de

korenmaat? Willen wij het leven

van mensen verlichten of gaan we

machteloos neerzitten? Door coro-

na maken de mens en zijn waardig-

heid een moeilijke tijd door. De re-

levantie van de Kerk ligt dus voor

het grijpen. Het evangelie is im-

mers hét handvest van de menselij-

kewaardigheid.

Grepen wij die kans? Soms. In som-

mige pastorale eenheden werd ge-

zocht naar nieuwe aanwezigheid

en taal. Er werd gestreamd, gevideo-

beld, gewhatsappt en gezoomd om

te vieren, te vergaderen, te troos-

ten en te luisteren. Contactbrieven

werden er verspreid, Kerk & Leven

werd extra verzorgd. In andere een-

heden trad echter de stilstand in.

Het kerkgebouw was dicht en daar-

door de agenda leeg. Door van de

cultus de monocultuur van de Kerk

te hebben gemaakt, was er geen an-

der zaaigoed voor 's Heren akker.

Corona leerde dat je met liturgie

alleen geen gemeenschap hebt. Op

de plaatsen waar het kerkelijk le-

ven enkel bestaat uit routineuze

vieringen, bleven de kerkgangers

weg toen de kerkdeuren weer open-

zwaaiden. Om het verlangen naar

vieren levend te houden moet een

pastorale eenheid naast gebed ge-

sprek aanbieden, naast devotie toe-

wijding, naast liturgie diaconie. Ora

et labora!

Dat goede, nieuwe initiatieven in

stilte (moeten) gebeuren, is de val-

se raad van de valse bescheiden-

heid: het goede moet worden ver-

kondigd. Had Jezus van Nazareth

niet luidkeels Gods relevantie ter

sprake gebracht, waren er vandaag

geen christenen. Als we willen dat

er ook morgen nog christenen zijn,

moeten we nu onze relevantie luid-

keels verkondigen. Wie relevant wil

zijn - creatief boven de samenleving

uitsteken en (ver)licht(ing) bren-

gen-moetdestiltedoorbreken.

(c) Mark Van de Voorde

Kom en zie!

Omstreeks het jaar 200 schreef Ter-

tullianus dat heidenen over de

christenen zeiden: "Zie hoe ze el-

kaar liefhebben." Het goede nieuws

deed de ronde. Ik hoop dat de ‘hei-

denen’ van vandaag dat ook van

ons zeggen, maar helaas, ons goe-

de nieuws doet niet de ronde, om-

dat we binnenskamers aan pastoraal

zijngaandoen.

Onze eerste maatschappelijke op-

dracht bestaat erin om spraakma-

kend toonbeeld te zijn van een open

gemeenschap, liefdevolle solidari-

teitenwarmeverbondenheid.

Als ons 'doen' hoor- en zichtbaar

wordt, kunnen we ook solidari-

teit van de samenleving vragen. De

Kerk kan drie houdingen tegen-

over de samenleving aannemen:

zich onderschikken, zich terug-

trekken of zich bemoeien. Zich on-

derschikken doet de Kerk in sommi-

ge Oost-Europese landen waar au-

tocratische leiders valselijk appelle-

ren aan de 'christelijke beschaving'

voor hun antichristelijke politiek.

Dat wordt een drama voor de Kerk,

als die politieke leiders, verrot door

corruptie, van hun troon vallen.

Dat gevaar lopen wij niet, toch moe-

tenwealertblijven.

Het geloof bewaren en niet la-

ten misbruiken voor niet-religi-

euze doeleinden is onze tweede

maatschappelijkeopdracht.

Zich terugtrekken uit het publie-

ke leven is dus ook niet aan te ra-

den (die neiging hebben we). Wie

verdwijnt van het publieke forum,

heeft aan het publiek niets meer

te vertellen. De Kerk moet zich

bemoeien met de maatschappelij-

ke vraagstukken. Stijgende armoe-

de, vreemdelingenhaat, polarisatie,

ethische kwesties, klimaatproble-

men en economische fraude zijn

ookhaarzorgen.

Waarom? Omdat alle maatschap-

pelijke relevante waarden putten

uit religieuze bron: solidariteit, het

recht op gelijke behandeling, de

zorg voor de schepping. Zelfs de

scheiding van Kerk en Staat: "Geef

aan de keizer wat de keizer toekomt,

maar aan God wat God toekomt."

Ook het principe van de neutrale

staat is een erfenis van het christen-

dom dat belang hecht aan het per-

soonlijkgeweten.

Christen zijn was, is en blijft al-

vast ook politiek, omdat christenen

ook altijd burgers zijn, staatsbur-

gers, wereldburgers - met verant-

woording tegenover God en tegen-

over de mensen, niet van de wereld

maarwel indewereld.

"Christen zijn was, is en blijft al-

vast ook politiek, omdat christenen

ook altijd burgers zijn, staatsbur-

gers, wereldburgers - met verant-

woording tegenover God en tegen-

over de mensen, niet van de wereld

maar wel in de wereld", aldus het

weekblad Christ in der Gegenwart. De

polis is van allen, niet alleen van de

staat. Daarom moet de Kerk de po-

litiek eraan herinneren dat "macht

dienende macht moet zijn", zoals

Romano Guardini schreef. Guar-

dini voegde eraan toe: "Politiek is

de hoogste vorm van naastenlief-

de, maar ze is ook de moeilijkste."

Daarom is het goede bemoedigen en

het foute aanklagen in de politiek

onzeplicht.

Duidelijk maken dat macht dienen-

de macht hoort te zijn en dat po-

litiek in dienst moet staan van de

mens en zijn welzijn, is onze der-

demaatschappelijkeopdracht.

Nabijheid en zin

De Kerk moet bezig zijn met de vra-

gen en noden van het huidige tijds-

gewricht. "We moeten het woord

Gods verkondigen in de wereld van

de 21ste eeuw en niet in die van de

19de eeuw. Het heden is onze tijd,

niet het gisteren. De kerk moet tijd-

genoot zijn met haar boodschap",

schreef de Duitse priester Helmut

(c) Mark Van de Voorde

Reichelstein in 2014, kort voor zijn

overlijden.

Volgens de Sociale Leer van de Kerk

heeft naastenliefde ook een publiek

luik. Zonder structureel vervolg

kan caritas betutteling zijn en be-

stendiging van bestaand onrecht.

De Kerk moet spreken, niet alleen

over ieders individuele plicht tot

naastenliefde maar ook over sociale

rechtvaardigheid.

Achter die woorden moeten bo-

vendien ook daden staan. Onze

kerkelijke gemeenschappen moeten

voorbeelden zijn van de zorg voor

alle armen, de oude en de nieu-

we, die van hier en die van elders.

"Wat gij voor de minsten der Mij-

nen hebt gedaan, hebt gij voor Mij

gedaan."

De Duitse schrijfster Hedwig

Dohm schreef na de Eerste Wereld-

oorlog: "Ik wil dat wij christenen

zouden worden, want wij hebben

nog altijd niet de kern vast van het

christendom beet, de liefde voor de

mens."

Honderd jaar laten moeten we nog

altijd christenen 'worden'. Is ons te-

kort aan naastenliefde niet de ech-

te reden waarom mensen de Kerk

en haar boodschap de rug toeke-

ren? Wij zijn misschien niet ge-

loofwaardig, omdat wij niet vol-

doende doen wat wij verkondigen.

Daarom is onze vierde maatschap-

pelijke opdracht om consequent

toonbeeld te zijn van daadwerkelij-

kenaastenliefde.

Daarbij is nabijheid fundamenteel

en die stopt niet als niets meer kan

worden 'gedaan'. Nabijheid is we-

ten dat je soms niets meer kunt

doen, behalve ‘er zijn’. Dat vergt

moed, de moed om het verlangen

naar maakbaarheid op te geven. De

spiritualiteit van de nabijheid ver-

trekt niet van de maakbaarheid, ze

gaat uit van de raakbaarheid: zich

laten raken door de medemens, zijn

zorgen, zijn leed, zijn verlangens,

zijn wanhoop en zijn verlatenheid.

De zorgen van mensen zijn veel-

vormig: materieel, lichamelijk, psy-

chisch én spiritueel. De mens

is geen gelukszoeker, zoals vaak

wordt beweerd, maar hij is een

zinzoeker, zoals psychiater Viktor

Frankl vaststelde. Het geluk is een

bijproductvaneenzinvol leven.

Onze vijfde maatschappelijke op-

dracht is een spirituele: ons vieren,

verkondigen en spreken moeten

'zinvol' zijn en mensen optillen

naarGodsdroomenbelofte.

Herworteling

van de samenleving

Ons geestelijke aanbod moet ant-

woord bieden aan de diepe zinvra-

gen van de mensen van nu. De Kerk

moet immers een leidende rol spe-

len in de herworteling van onze sa-

menleving. Die is nodig, want de

beschaving schuift weg. De Kerk

moet die rol op zich nemen, want

de beschaving berust op haar bood-

schap.

"Als het volk niet meer gelooft, is

het verloren. Dan verliest het zijn

ziel en wordt het toegedekt door het

puin van onze beschaving." Dit is

geen uitspraak van een nostalgicus

of van een onverbeterlijke conser-

vatief. Dit is een citaat uit het boek

Stad der Engelen, of The Overcoat of Dr.

Freud van de (linkse) Duitse schrijf-

sterChristaWolf.

Volgens Wolf betekent "verloren"

twee fundamentele dingen: het ver-

lies van "ziel" en het verlies van

"beschaving". Anders gezegd, het

verlies van identiteit en van cul-

tuur, van wie wij zijn en van hoe

wij leven. Als het volk zijn geloof

kwijt is, weet het niet meer wie het

isenhoehetmoetleven.

Op de vraag of de Kerk nog relevant

is, luidt het antwoord dus: ‘ja’. De

vraag is echter of wij die relevantie

nog willen en kunnen uitdragen!

Mark Van de Voorde

(dit artikel verscheen ook in het Bisdom-

blad "kerk in zicht", november 2020, en

verschijnt ook in de andere edities van het

decanaat Brugge)

Zijn wij als Kerk nog relevant?



4747
WEEKKRANT

18 NOVEMBER

JAARGANG 81

EDITIE 1180

2 0 2 0

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

Hieronder leest u de brief van Hilde die

verschenen is in De Morgen (10 novem-

ber 2020). Het schetst een goed beeld van

de ongerustheid, de angsten en frustraties

tijdens deze coronapandemie...

Bestepolitici

Mag ik mijn kwaadheid en onge-

rustheid eens onder woorden bren-

gen?

Ik ben alleenstaande mama met 6

opgroeiende kinderen, (6j, 14j, 17j,

21j, 21j en 23j) en daarnaast een full-

timejob.

Sinds het begin van deze pandemie

doen wij er als gezin alles aan om el-

kaar en anderen te beschermen. Dat

vergt net zoals velen een heel grote

inspanning.

Tijdens de eerste lockdown kwa-

men de 3 kotstudenten terug naar

het nest. Ook de vriend van mijn

oudste dochter is hier mee inge-

trokken om zo het aantal contacten

teminimaliseren.

Ik zag hen allemaal worstelen

met online lessen, online exa-

mens, stress omwille van stilgeval-

len hobbies,... opgekropte energie

die af en toe een weg vond in lange

wandelingen met de honden, maar

ook af en toe eenbitsigwoord en een

gespannensfeer.

Het zorgen voor mijn lieve bende,

het veilig foerageren elke dag, zorg-

de voor een grote druk. Ik kon van

thuis uit werken, maar moest voor

mijn job ook zelf studeren en exa-

mensvoorbereiden.

De jongste die toen in het derde

kleuter zat bleef thuis tot halver-

wege juni. Begin juni kon hij te-

rug naar school, maar met iedereen

hier volop in examens, durfde ik dat

risico niet te nemen. Ik wou hem

echter het einde van zijn kleuterja-

ren ook niet ontnemen zodat hij de

laatste twee weken nog kon genie-

ten van een corona-proof afscheid

van de kleutertijd in klas met zijn

vrienden. Ook mijn oudste studeer-

de af aan de unief en nog een zoon

kon het einde van zijn middelbare

studies vieren met een drive-in af-

scheidsfeest.

Iedereen geslaagd en de zomer

bracht toch wat vakantiegevoel.

Voorzichtige ontmoetingen buiten

met vrienden en vriendinnen. Ik

bewonder de flexibiliteit van de

jeugd. De meesten onder hen ver-

tonen heel grote verantwoordelijk-

heid. Scheer hen alsjeblieft niet al-

lemaal over dezelfde kam van roeke-

loosheid.

Het blijft moeilijk om als mama de

balans te vinden tussen loslaten en

hen weeral te wijzen op de vele re-

geltjes. Maar praten en vertrouwen

geven blijken ook hier een perfect

duo te zijn om die moeilijke, beper-

kendeperiodetedoorstaan.

Intussen zijn we hier allen weer ge-

start. De oudste is ambitieus begon-

nen in haar eerst job. De tweeling

pendelt terug naar kot om een oude

routineweeroptenemen.

Mijn zoon slentert zijn eerste jaar

hogere studies binnen vol vragen.

Mijn dochter startte in september

met een bang hartje terug met live

lessen in klas. (dat was geleden van

maart) De jongste huppelde het eer-

ste leerjaarbinnen.

We namen er alle regels graag bij

om hun veiligheid en goede ge-

zondheid te garanderen. De scho-

len en leerkrachten leverden een

bovenmenselijke prestatie om alles

in goede, veilige banen te leiden. Al-

les voelde goed voor de eerste we-

ken.

Toen begonnen de cijfers te stijgen.

Ik hield mijn hart vast. Hoe kon ik

mijn gezin beschermen, dat was de

vraag waar ik ‘s nachts mee wor-

stelde. Het kwam gevaarlijk dich-

terbij. De beklemmende druk rond

mijn hart bleef in dezelfde mate

toenemen. Bij de oudsten zag ik

weinig problemen, want die scha-

kelden over op een volledig onli-

ne pakket. De twee jongsten bleven

fulltimeinschool lesvolgen.

De scholen blijven open kost wat

kost!Metallegevolgenvandien.

Foto uit 'Durf te vragen', thema: grote gezinnen

Het virus kwam hier als een dief

in de nacht binnen. De jongste had

een laag risico contact met een stagi-

air, maar kon zonder probleem ver-

der naar school. Als je geen symp-

tomen hebt wordt niet meer getest.

Maar het monstertje zat binnen. Ik

merkte als eerste de intussen welbe-

kende ‘milde’ symptomen: koorts,

hoesten,spierpijn,...

Wij deden er alles aan om dit te

vermijden. Ik blijf zitten met een

wrang gevoel. Waarom niet eerder

ingrijpen?

Scholen zijn er om nieuwe leer-

stof op te nemen, om vrienden te

ontmoeten voor het leven, een mi-

ni-maatschappij waarin je belang-

rijke regels leert voor je verder le-

ven. Scholen mogen geen plaatsen

zijn waar je ziek wordt! Niet voor de

leerlingen, niet voor de leerkrach-

ten en niet voor de ouders, broers

en zussen. Als deze basisveiligheid

er niet is voelt een school niet goed

aanvoordedriepartijen!

Ondertussen worstelen we ons als

gezin door deze moeilijke periode.

Nakende examens en online lessen

vormen momenteel een heel gro-

te stressfactor want hun lichaam

schreeuwt nog om rust. Het mijne

ook. Wie zal hen straks motiveren

als de eerste toetsen niet goed zijn?

Ik, als ouder, mijn kinderen, de

leerkrachten nemen allemaal onze

verantwoordelijkheid.

Wilt u die dit land leidt ook dezelf-

de verantwoordelijkheid nemen?

Want er blijft bij mij en de kinderen

een bittere nasmaak hangen door

het te laat ingrijpen in een uiterst

precairesituatie.

Vriendelijkegroeten

HildePauwaert

Woelige tijden, ook als gezin

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Vieringen op radio,

tv en internet

Deze en de komende weken zijn er

geen liturgische vieringen in onze

kerken. Maar je kan wel diensten op

radio, tv en het internet volgen. We

overlopen het aanbod.

Radio

Elke zondag kan je om 10 uur de ra-

diomis beluisteren op Radio 1.

Televisie

Afstemmen op een zondagse tv-mis

kan je om de twee weken op Eén,

telkens om 10 uur, of op de Ne-

derlandse publieke omroep NPO2,

eveneens om 10 uur.

Internet

Op de zondagen waarop er geen te-

levisiemis is, kun je via de website

kerknet.be een eucharistieviering

volgen die gestreamd wordt. De vie-

ringen worden beurtelings vanuit

de verschillende bisdommen uitge-

zonden, ziehier het overzicht:

22 november: vanuit de abdij van

West-Vleteren

6 december: bisdom Gent-

20 december: bisdom Hasselt-

27 december: aartsbisdom Meche-

len-Brussel.

Op kerknet.be vind je een veel vol-

lediger overzicht van eucharistie-

en andere vieringen die je kan vol-

gen. Scroll daarvoor op de startpagi-

na van de website naar 'Ik wil…' en

klik daar 'Vieringen op radio, tv en

internet' aan.

Vieringen in coronatijd
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Rechtzetting: door een fout is het arti-

kel in editie 46 niet volledig weergegeven,

daarom plaatsen we het hier nogmaals,

maar nu zoals het oorspronkelijk bedoeld

was. Met excuses van de redactie.

Zijn wij als Kerk nog relevant? Die

vraag verbergt een tweede vraag:

willen wij als Kerk nog relevant

zijn? Met ‘verheffend’ en ‘lichter

makend’ draagt het Latijnse relevans

een dubbele betekenis in zich. Wil-

len wij een huis op de berg zijn

of plaatsen we ons licht onder de

korenmaat? Willen wij het leven

van mensen verlichten of gaan we

machteloos neerzitten? Door coro-

na maken de mens en zijn waardig-

heid een moeilijke tijd door. De re-

levantie van de Kerk ligt dus voor

het grijpen. Het evangelie is im-

mers hét handvest van de menselij-

kewaardigheid.

Grepen wij die kans? Soms. In som-

mige pastorale eenheden werd ge-

zocht naar nieuwe aanwezigheid

en taal. Er werd gestreamd, gevideo-

beld, gewhatsappt en gezoomd om

te vieren, te vergaderen, te troos-

ten en te luisteren. Contactbrieven

werden er verspreid, Kerk & Leven

werd extra verzorgd. In andere een-

heden trad echter de stilstand in.

Het kerkgebouw was dicht en daar-

door de agenda leeg. Door van de

cultus de monocultuur van de Kerk

te hebben gemaakt, was er geen an-

der zaaigoed voor 's Heren akker.

Corona leerde dat je met liturgie

alleen geen gemeenschap hebt. Op

de plaatsen waar het kerkelijk le-

ven enkel bestaat uit routineuze

vieringen, bleven de kerkgangers

weg toen de kerkdeuren weer open-

zwaaiden. Om het verlangen naar

vieren levend te houden moet een

pastorale eenheid naast gebed ge-

sprek aanbieden, naast devotie toe-

wijding, naast liturgie diaconie. Ora

et labora!

Dat goede, nieuwe initiatieven in

stilte (moeten) gebeuren, is de val-

se raad van de valse bescheiden-

heid: het goede moet worden ver-

kondigd. Had Jezus van Nazareth

niet luidkeels Gods relevantie ter

sprake gebracht, waren er vandaag

geen christenen. Als we willen dat

er ook morgen nog christenen zijn,

moeten we nu onze relevantie luid-

keels verkondigen. Wie relevant wil

zijn - creatief boven de samenleving

uitsteken en (ver)licht(ing) bren-

gen-moetdestiltedoorbreken.

(c) Mark Van de Voorde

Kom en zie!

Omstreeks het jaar 200 schreef Ter-

tullianus dat heidenen over de

christenen zeiden: "Zie hoe ze el-

kaar liefhebben." Het goede nieuws

deed de ronde. Ik hoop dat de ‘hei-

denen’ van vandaag dat ook van

ons zeggen, maar helaas, ons goe-

de nieuws doet niet de ronde, om-

dat we binnenskamers aan pastoraal

zijngaandoen.

Onze eerste maatschappelijke op-

dracht bestaat erin om spraakma-

kend toonbeeld te zijn van een open

gemeenschap, liefdevolle solidari-

teitenwarmeverbondenheid.

Als ons 'doen' hoor- en zichtbaar

wordt, kunnen we ook solidari-

teit van de samenleving vragen. De

Kerk kan drie houdingen tegen-

over de samenleving aannemen:

zich onderschikken, zich terug-

trekken of zich bemoeien. Zich on-

derschikken doet de Kerk in sommi-

ge Oost-Europese landen waar au-

tocratische leiders valselijk appelle-

ren aan de 'christelijke beschaving'

voor hun antichristelijke politiek.

Dat wordt een drama voor de Kerk,

als die politieke leiders, verrot door

corruptie, van hun troon vallen.

Dat gevaar lopen wij niet, toch moe-

tenwealertblijven.

Het geloof bewaren en niet la-

ten misbruiken voor niet-religi-

euze doeleinden is onze tweede

maatschappelijkeopdracht.

Zich terugtrekken uit het publie-

ke leven is dus ook niet aan te ra-

den (die neiging hebben we). Wie

verdwijnt van het publieke forum,

heeft aan het publiek niets meer

te vertellen. De Kerk moet zich

bemoeien met de maatschappelij-

ke vraagstukken. Stijgende armoe-

de, vreemdelingenhaat, polarisatie,

ethische kwesties, klimaatproble-

men en economische fraude zijn

ookhaarzorgen.

Waarom? Omdat alle maatschap-

pelijke relevante waarden putten

uit religieuze bron: solidariteit, het

recht op gelijke behandeling, de

zorg voor de schepping. Zelfs de

scheiding van Kerk en Staat: "Geef

aan de keizer wat de keizer toekomt,

maar aan God wat God toekomt."

Ook het principe van de neutrale

staat is een erfenis van het christen-

dom dat belang hecht aan het per-

soonlijkgeweten.

Christen zijn was, is en blijft al-

vast ook politiek, omdat christenen

ook altijd burgers zijn, staatsbur-

gers, wereldburgers - met verant-

woording tegenover God en tegen-

over de mensen, niet van de wereld

maarwel indewereld.

"Christen zijn was, is en blijft al-

vast ook politiek, omdat christenen

ook altijd burgers zijn, staatsbur-

gers, wereldburgers - met verant-

woording tegenover God en tegen-

over de mensen, niet van de wereld

maar wel in de wereld", aldus het

weekbladChrist in der Gegenwart.

De polis is van allen, niet alleen van

destaat.DaarommoetdeKerkdepo-

litiek eraan herinneren dat "macht

dienende macht moet zijn", zoals

Romano Guardini schreef. Guar-

dini voegde eraan toe: "Politiek is

de hoogste vorm van naastenliefde,

maar ze is ook demoeilijkste." Daar-

om is het goede bemoedigen en het

foute aanklagen in de politiek onze

plicht.

Duidelijk maken dat macht dienen-

de macht hoort te zijn en dat po-

litiek in dienst moet staan van de

mens en zijn welzijn, is onze der-

demaatschappelijkeopdracht.

Nabijheid en zin

De Kerk moet bezig zijn met de vra-

gen en noden van het huidige tijds-

gewricht. "We moeten het woord

Gods verkondigen in de wereld van

de 21ste eeuw en niet in die van de

19de eeuw. Het heden is onze tijd,

niet het gisteren. De kerk moet tijd-

genoot zijn met haar boodschap",

schreef de Duitse priester Helmut

Reichelstein in 2014, kort voor zijn

overlijden.

(c) Mark Van de Voorde

Volgens de Sociale Leer van de Kerk

heeft naastenliefde ook een publiek

luik. Zonder structureel vervolg

kan caritas betutteling zijn en be-

stendiging van bestaand onrecht.

De Kerk moet spreken, niet alleen

over ieders individuele plicht tot

naastenliefde maar ook over sociale

rechtvaardigheid.

Achter die woorden moeten bo-

vendien ook daden staan. Onze

kerkelijke gemeenschappen moeten

voorbeelden zijn van de zorg voor

alle armen, de oude en de nieu-

we, die van hier en die van elders.

"Wat gij voor de minsten der Mij-

nen hebt gedaan, hebt gij voor Mij

gedaan."

De Duitse schrijfster Hedwig

Dohm schreef na de Eerste Wereld-

oorlog: "Ik wil dat wij christenen

zouden worden, want wij hebben

nog altijd niet de kern vast van het

christendom beet, de liefde voor de

mens."

Honderd jaar laten moeten we nog

altijd christenen 'worden'. Is ons te-

kort aan naastenliefde niet de ech-

te reden waarom mensen de Kerk

en haar boodschap de rug toeke-

ren? Wij zijn misschien niet ge-

loofwaardig, omdat wij niet vol-

doende doen wat wij verkondigen.

Daarom is onze vierde maatschap-

pelijke opdracht om consequent

toonbeeld te zijn van daadwerkelij-

kenaastenliefde.

Daarbij is nabijheid fundamenteel

en die stopt niet als niets meer kan

worden 'gedaan'. Nabijheid is we-

ten dat je soms niets meer kunt

doen, behalve ‘er zijn’. Dat vergt

moed, de moed om het verlangen

naar maakbaarheid op te geven. De

spiritualiteit van de nabijheid ver-

trekt niet van de maakbaarheid, ze

gaat uit van de raakbaarheid: zich

laten raken door de medemens, zijn

zorgen, zijn leed, zijn verlangens,

zijn wanhoop en zijn verlatenheid.

De zorgen van mensen zijn veel-

vormig: materieel, lichamelijk, psy-

chisch én spiritueel. De mens

is geen gelukszoeker, zoals vaak

wordt beweerd, maar hij is een

zinzoeker, zoals psychiater Viktor

Franklvaststelde.

Het geluk is een bijproduct van een

zinvol leven.

Onze vijfde maatschappelijke op-

dracht is een spirituele: ons vieren,

verkondigen en spreken moeten

'zinvol' zijn en mensen optillen

naarGodsdroomenbelofte.

Herworteling

van de samenleving

Ons geestelijke aanbod moet ant-

woord bieden aan de diepe zinvra-

gen van de mensen van nu. De Kerk

moet immers een leidende rol spe-

len in de herworteling van onze sa-

menleving. Die is nodig, want de

beschaving schuift weg. De Kerk

moet die rol op zich nemen, want

de beschaving berust op haar bood-

schap.

"Als het volk niet meer gelooft, is

het verloren. Dan verliest het zijn

ziel en wordt het toegedekt door het

puin van onze beschaving." Dit is

geen uitspraak van een nostalgicus

of van een onverbeterlijke conser-

vatief. Dit is een citaat uit het boek

Stad der Engelen, of The Overcoat of Dr.

Freud van de (linkse) Duitse schrijf-

sterChristaWolf.

Volgens Wolf betekent "verloren"

twee fundamentele dingen: het ver-

lies van "ziel" en het verlies van

"beschaving". Anders gezegd, het

verlies van identiteit en van cul-

tuur, van wie wij zijn en van hoe

wij leven. Als het volk zijn geloof

kwijt is, weet het niet meer wie het

isenhoehetmoetleven.

Op de vraag of de Kerk nog relevant

is, luidt het antwoord dus: ‘ja’. De

vraag is echter of wij die relevantie

nog willen en kunnen uitdragen!

Mark Van de Voorde

(dit artikel verscheen ook in het Bisdom-

blad "kerk in zicht", november 2020, en

verschijnt ook in de andere edities van het

decanaat Brugge)

Zijn wij als Kerk nog relevant?
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"Zie, ik kom spoedig" is de titel van

de adventsretraite 2020. De retrai-

te gaat op zondag 29 november van

start en loopt tot vrijdag 25 decem-

ber.

Het is alweer de dertiende digita-

le retraite van de jezuïeten.Deelne-

mers aan de digitale retraite krijgen

dagelijks een gebedsmail met bijbel-

teksten, meditatieve vragen, citaten

en technische gebedstips. Het ge-

heel vormt een innerlijke reis om

het mysterie van Kerst intenser te

beleven.Nieuw dit jaarNieuw zijn

de wekelijkse zoom-meditaties, ver-

zorgd door de auteur van de digitale

retraite, jezuïet Gregory Brennink-

meijer. Deelnemers aan de retrai-

te krijgen iedere vrijdagavond een

link om via Zoom om deel te kun-

nen nemen aan een geleide medita-

tie van een half uur. Op deze wij-

ze kunnen de retraitanten in tijden

van corona toch met elkaar verbon-

den zijn.

Je kunt je voor deze gratis digitale

retraite inschrijven via www.igna-

tiaansbidden.org

Enkele citaten van deelnemers aan

de vorige digitale retraite:

"Ik heb in het openbaar vervoer in

de stiltecoupé de tijd genomen om

de retraite te doen, omdat er thuis

veelal geen stilte is."

"Ik ben het meest blij dat ik als pro-

testant mee mag/kan liften met m'n

rooms-katholieke familie!"

"De digi-tijd breekt aan! Gezien er

steeds meer kerken niet meer ac-

tief zullen zijn, zullen wij gelovi-

gen moeten leren gebruik te maken

van de digitale mogelijkheden zo-

dat we pelgrims blijven en geen do-

lers worden."

"Kom niet tot werkelijk mediteren

maar zo'n dagelijkse speldenprik

doet me goed: een klein moment

van aandacht en bezinning."

Aantal deelnemers

Er nemen ruim 16.000 retraitanten

uit Nederland en Vlaanderen deel

aan deze dertiende digitale retraite

van de jezuïeten.

Het gebedstraject volgt de traditio-

nele adventstijd, dit jaar van zon-

dag 29 november tot vrijdag 25 de-

cember.

Hoe? Deelnemers schrijven zich

in door hun e-mailadres op te geven

via www.ignatiaansbidden.org

Ze ontvangen gedurende de perio-

de van advent dagelijks een gebeds-

mail.

Inspiratie

De retraite is geïnspireerd door de

ignatiaanse spiritualiteit. In het on-

line gastenboek op ignatiaansbid-

den.org/gastenboek kunnen deel-

nemers hun gebedservaringen de-

len.

Een productie van www.ignatiaans-

bidden.org verzorgt jaarlijks twee

digitale retraites, tijdens de Advent

en de 40-dagentijd. Ons doel is

mensen te helpen in hun gebed tij-

dens de speciale tijden in het ker-

kelijk jaar. Om zich meer bewust te

worden van Gods aanwezigheid in

hun leven.

Digitale adventsretraite

Naar Psalm 23

Priester Pradip Smagge herschreef de psalm vanuit de christelijke invalshoek.

Uit het evangelie volgens Johannes onthouden we de Ik-ben- woorden van Jezus.

Ik ben de goede herder, Ik ben de wijnstok, Ik ben de waarheid, de weg en het leven, Ik ben het brood van het leven, Ik ben de deur van de schaapsstal, Ik ben...

Jezus is volgens Johannes de volmaakte invulling van de naam van God: Ik ben die Ik ben.



Geestelijke communie

Dit gebed kan je ook vinden

op onze homepage

om het eventueel af te drukken

en te bidden tijdens de communie

van een tv-mis of online-viering.
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We waren allen heel erg enthou-
siast om op 1 november de bloem-
bollen op de Troostplek in Oost-
kerke te planten ter nagedachtenis
van al onze dierbaren, maar alweer
kwam corona er tussen en moesten
we dit noodgedwongen afblazen .
De troostplekken zijn verbonden
door o.a. bloembollen die we plan-
ten in het najaar . En in het voor-
jaar van 2021, wanneer de bloemen
groeien en bloeien, herdenken we
de moeilijke periode die corona ons
bracht en gedenken we zo onze
overledenen. Er werd niet gekozen
voor één bepaalde bloem, maar voor
een variatie van voorjaarsbloeiers.
De verscheidenheid symboliseert
de diversiteit van de verschillen-
de troostplekken maar schept ook
verbondenheid omdat elke troost-
plek start vanuit een bloembol. Een
mooie symboliek dus.
Alles was mooi voorbereid zowel
in de kerk van Oostkerke, waar fa-
milies het kruisje konden afhalen,
met poëzie en muziek, als op de
Ferm Troostplek. Bloemen en licht-
jes werden verzameld door onze
Ferm afdelingen, er waren bloem-
stokjes voor de families waar ze
hun bloembollen mochten plan-
ten.Maar… de bloembollen moesten
in de grond en dit hebben we on-
dertussen ook gedaan. Op de plek
waar ze geplant zijn staan nu een
35-tal stokjes ter nagedachtenis van
de overledenen. We hopen in het
voorjaar samen met velen te kun-
nen genieten van een mooi bloe-
men tapijt en zo een grote verbon-
denheid te voelen.Iedereen die be-
hoefte heeft aan een troostplekje,
een stil- of rust momentje kan even
langsgaan naar dit plekje in Oost-
kerke (achter de kerk).

“Troost . Voor het vertrouwen, ook
als het moeilijk gaat, dat er telkens
weer een morgen komt “

We zijn blij dat jullie onze op-
roep tot hernieuwen van het F e r
m lidgeld goed hebben opgevolgd
ondanks deze bizarre tijd ! Dank
hiervoor. Binnenkort ontvang je de
nieuwe lidkaart + onze Jaaropener
2021 en… weldra ook een attentie
van onze afdeling.

De voorziene kookdemo met
FEESTMENU op 18 november kan
niet doorgaan in ’t Schuurtje.
De beide F e r m besturen, St.Rita
en Damme, hebben noodgedwon-
gen ook beslist dit jaar geen kerst-
bijeenkomst te houden. Begrijpe-
lijk !

We houden het dit jaar allemaal
veilig, binnen de eigen bubbel. Ei-
gen aan onze F e r m dames is ge-
zelligheid creëren : mooie decora-
tie en veel lichtjes kortom gezellige
kerstsfeer thuis EN lekkers maken
uit onze GROTE voorraad aan fees-
telijke recepten ! Benieuwd welk
feestmenu jullie op tafel zullen zet-
ten ? We hebben jullie al zoveel
moois gebracht in de laatste jaren
ook qua decoratie en crea. Laat ons
allemaal meegenieten en stuur ons
eens door wat het wordt op 24 of
25 december ? Houd jullie goed,
wees voorzichtig in de contacten
en houd het gezond voor elkeen
om je heen dan kunnen we mekaar
binnenkort weer ontmoeten.Vooral
: geniet van kleine dingen, elke dag
!

FERM AFDELINGEN PLANTEN BLOEMEN

Na vier jaar leegstand is de afbraak begonnen van de parochiezaal De Dreve in
Moerkerke.Dekerkfabriekzalopdieplaatstweeééngezinswoningen bouwen
met architect Hans De Vlieger.

2 P.E. GROENE WEIDEN 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
Herman Cosijns

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 REDACTEUR
Régine Lameire
regine.lameire@telenet.be

PASTORALE EENHEID
GROENE WEIDEN
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

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



Slecht nieuws voor wie al eens

rondkuierde op de jaarlijkse kerst-

markt t.v.v. Windroos vzw in het

GrootseminarievanBrugge.

Die kan jammer genoeg niet door-

gaan. Ook de vervangende webshop

mogenwenietorganiseren ...

En juist dit jaar waar het bouw-

project voor een nieuw dagcentrum

echt nood heeft aan de opbrengst

vandekerstmarkt!

Binnen enkele jaren zal de erfpacht

voor het gebouw in de Vlamingdam

niet verlengd worden. Om de toe-

komst van de gasten van het dag-

centrum te verzekeren, hebben we

een nieuwe locatie gezocht. Deca-

nale Werken Brugge-stad geeft ons

het voormalig parochiaal centrum

Den Hoye, Predikherenrei 15A,

Brugge in erfpacht ter beschikking

voor 99 jaar. De site wordt gedeeld

metToontjeshuisvzw.

Windroos en Toontjeshuis zorgen

respectievelijk voor dagverblijf en

woning. Een nieuw gebouw voor het

dagcentrum zal aan 15 gasten

opvang bieden.

We willen aan onze gasten een hui-

selijke, integrerende en hartver-

warmende omgeving bieden, zodat

elk van hen zich er thuis voelt en

zich verder kan ontplooien. In sa-

menwerking met Toontjeshuis wil-

len we ook de ideale ligging in het

centrum van Brugge gebruiken om

de site Den Hoye te ontwikkelen tot

een inclusieve leefruimte voor per-

sonenmetbeperking.

Meer info over de nieuwbouw op

www. windroos.tk

Mogen we daarom hopen op steun

voor de gasten van het dagcentrum

met een gift? Onder het motto "vele

kleintjesmakeneengroot"!

Help Windroos vzw zorgen voor

een betere infrastructuur en meer

comfort inDenHoye.

De Koning Boudewijnstich-

ting verleent haar medewer-

king aan het project.

Profiteer nog tot 31 december

2020 van 60% fiscaal voordeel

i.p.v. 45% voor een gift vanaf 40

euro.

Stort op rekening BE10 0000 0000

0404 van de Koning Boudewijn-

stichting met gestructureerde me-

dedeling128/3268/00001.

Windroos vzw en de bewoners danken je

hartelijk voor je steun!

De warmste week

Steun Windroos en Toontjeshuis
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Weeswaakzaam

wantvoorjehetweet

heefteenzaamheidjeovermand

heeftangst jeverlamd

enzegjeook

datniemandtevertrouwenis.

Weeswaakzaam

wantvoorjehetbeseft

geloof jeookdeleugens

vannepnieuws

gajemeeincomplotdenken

datzondebokkenzoekt.

Weeswaakzaam:

staar jenietblind

opwatnunietkan:

samenkomenmetvrienden,

samenetenendrinken

samenfeesten…

samenbidden,

zingenenvieren…

maarziewatwelnogkan

en ontdek nieuwe mogelijkheden

ommensenteontmoeten

om op afstand toch nabij te zijn…

Enziehoeeucharistiegebeurt

-ookalkanzenietgevierd-

inzoveelmensen

diebrekenendelen

enerzijnvooranderen

Weeswaakzaam

enziehoeGodvandaaggebeurt,

hoe de Verrezene geboren wordt:

helemaalandersdanvoorzien

entochzoecht:

delossebabbelopdestraat

ofaandedeur,

hetmailtje, sms-je, telefoontje,

het luisterendeoor

hetwoord‘Ikzalerzijn.’

Zoekhetniettever:

Hetkanallemaalzoeenvoudig,

zogewoon

alshetdagelijksezorgen

vooreenkind

Weeswaakzaam

KijkmetGodsogen.

Hoorzijnwoord

Inenachtermensenwoorden.

Spreekzijntaal,

het liefdesrefrein

‘ikzalerzijn’

enmaakHemzichtbaar

enweet:Hij is tedoen.

Hij isnietver,deEeuwige;

Hij isvlakbij,

dealtijdaanwezige,

degroteIn-wezige.

Carlos Desoete

(bron: kerknet.be)

Waakzaam

in coronatijden
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Roger Tanghe, 80j, (°30 september

1940 +23 november 2020),

echtgenoot van Laurette Van de

Velde, uit de Dorpsstraat in Sijsele.

Uitvaart in strikt beperkte kring op

vrijdag 27 november om 10.30 uur

in de kerk van Sijsele.

Maria Matthys, 95j, (°22 september

1925 +21 november 2020), weduwe

van Leon Van Damme, uit het WZC

De Stek, zij woonde voorheen in de

Weststraat in Moerkerke.

Uitvaart in strikt beperkte kring op

zaterdag 28 november om 11 uur in

de kerk van Vivenkapelle.

Kerkelijke uitvaarten

In ons kleine landje is Sinterklaas

vooral bekend als een oude, wijze

en eerbiedwaardige kindervriend

die samen met zijn knecht Zwar-

te Piet jaarlijks met de stoomboot

van Spanje naar ons land komt om

de brave kinderen te belonen met

snoep en speelgoed.

Tijdens de nacht van 5 op 6 de-

cember rijdt hij op een schimmel

over de daken en stopt al dat lek-

kers via de schoorsteen naar bin-

nen. Wij durven daar uiteraard niet

aan te twijfelen, maar als je hier en

daar wat opzoekt, blijkt dat Sinter-

klaas eigenlijk samengesteld is uit

een historische figuur en een my-

thologische figuur

Heeft er echt een heilige

bestaan die Nicolaas heet?

Ja, de historische figuur Nicolaas,

bisschop van Myra (Klein Azië; nu

Turkije); hij stierf op 6 december ca.

340 na Christus. Later werd hij van-

wege zijn goede daden heilig ver-

klaard, hoewel hij nu van de hei-

ligenkalender is verdwenen. Onge-

veer 200 jaar na zijn dood ontston-

den er allerlei legendes over zijn

persoon en goede daden.

Zijn reputatie als kindervriend be-

rust onder meer op de legende waar-

in hij drie vermoorde jongetjes uit

een bad pekel redde en terug tot le-

ven wekte. Hij strooide geld rond in

het huis van een arme edelman die

hierdoor zijn brave, nette dochters

kon behoeden van een miserabel le-

ven. De meisjes konden dankzij de

bruidschat fatsoenlijk trouwen en

nog lang en gelukkig leven.

Dit gegeven vinden we nu nog te-

rug in het rondstrooien van o.a.

gouden chocolade munten en an-

der snoepgoed. Ook de mannetjes

en vrouwtjes van speculaas (zgn.

‘vrijers’) en de suikerharten doen

een belletje rinkelen. De uitdruk-

king "goedheiligman", komt van

"goet-hylik man", wat zoveel be-

tekent als "goed-huwelijks man",

d.w.z. de man die zorgt voor een

goed huwelijk.

Waar komt Zwarte Piet

vandaan?

Zoals iedereen wel weet werkt Sin-

terklaas niet alleen: hij wordt verge-

zeld door een knecht, Zwarte Piet,

die de zak met cadeautjes draagt en

door de schoorstenen kan kruipen

om de pakjes in de schoenen van de

kinderen te stoppen. Zijn herkomst

is heel vaag: volgens bepaalde legen-

des was hij oorspronkelijk een de-

mon die de door de heilige gedwon-

gen werd om enkel goede daden te

verrichten.

Zo is er ook het verhaal over Piter,

een Ethiopische wees die als slaaf

na zijn vrijlating uit dankbaarheid

bij de oude bisschop in dienst is ge-

bleven. Een andere verklaring: tij-

dens de 17e en 18e eeuw vond de Eu-

ropese adel het heel sjiek om een

Moorse knecht of page in dienst te

hebben. Kleine Italiaanse jongetjes

deden lange tijd in het oude Eu-

ropa dienst als schoorsteenvegers;

ze kropen voor hun werk door de

rookkanalen. Hiervoor hadden ze

een roe nodig om de schoorsteen

schoon te maken en een zak om al

dat roet in te verzamelen.

Hoe is die heilige Sint-Nicolaas

bij ons bekend geraakt ?

België en Nederland waren vroeger

het grondgebied van de Germanen.

Woeste krijgers die al even woeste

goden aanbaden. In de middeleeu-

wen werden deze contreien lang-

zaam maar zeker tot het christen-

dom bekeerd.

De bekeerders waren tamelijk sluw

door de feestdagen ter ere van de

oude, heidense goden zoveel mo-

gelijk te laten samenvloeien met de

christelijke feestdagen. Zo namen

de christelijke heiligen de plaats in

van de oude goden. Het uiterlijk

van Sinterklaas stemde grotendeels

overeen met Wodan, de oppergod

van de Germanen: een oude, stren-

ge en wijze vaderfiguur.

Wodan had een lange, witte baar-

d, droeg een wijde mantel en reed

met een grote speer in zijn hand

op een prachtig wit paard. Hij be-

heerste bovendien de kunst om met

dit paard door de lucht te vliegen

(of over de daken te reizen). Er

zijn trouwens wel wat sinterklaas-

tradities die rechtstreeks lijken af te

stammen van Germaanse tradities:

tijdens het Germaanse zonnewen-

defeest vroegen jonge meisjes aan

Wodan een afbeelding van hun nog

onbekende toekomstige geliefde; te-

genwoordig zijn dat de speculaas-

poppen ('vrijers').

Het gooien van cadeaus in schoor-

stenen zou afstammen van Ger-

maanse offerplaatsen (vuurplaat-

sen). Pakjesavond (de avond van

5 december; in Nederland eigen-

lijk populairder dan in Vlaanderen)

gaat ook terug op voorchristelij-

ke gebruiken: hoe meer geschen-

ken men in het rond strooide (ap-

pels, noten, beide herfstelijke sym-

bolen van vruchtbaarheid, van-

daar strooiavond), hoe vruchtbaar-

der het land zou zijn. De strooi-

avond nam door tijdsvervaging en

misverstanden de plaats van het ei-

genlijke sinterklaasfeest in.

De geschiedenis van Sinterklaas
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Wanneer voor het eerst sprake

is van een liturgische voorberei-

dingstijd op het kerstfeest is moei-

lijk uit te maken. Gregorius van

Tours vermeldt dat één van zijn

voorgangers een ‘vastentijd’ van

driewekenhadingesteld.

Wij kennen de adventstijd als de pe-

riode van plus minus vier weken

die aan het kerstfeest vooraf gaan.

Alleszins omvat de advent vier zon-

dagen. Advent komt van het latijnse

“adventus” wat “komst” betekent.

Maar wist je dat de advent altijd be-

gint op de zondag die het dichtst bij

het feest van de apostel Andreas ligt

(gevierdop30november).

Pas in de elfde eeuw werd dit zo

vast gelegd. Keizer Konrad II en

de bisschop van Straatsburg lagen

met elkaar in een pittige discus-

sie over de duur van de advent.

Die strijd is de geschiedenis inge-

gaan als de “Straatsburgse advents-

strijd”. De bisschop van Straats-

burg vierde op 26 november 1038

de eerste adventszondag … wat be-

tekende dat er vijf adventszonda-

gen waren. Dit was niet naar de zin

van de keizer die de voorschriften

van paus Gregorius de Grote rond

het jaar 400 genegen was: de ad-

vent mocht slechts vier zondagen

hebben. Ze staan symbool voor de

4000 jaren waarop de mensheid ge-

wacht heeft opdekomst vandeRed-

der. Maar al naar gelang de regio in

het christelijke avondland bevatte

de advent vier tot zeven zondagen!

De keizer vierde op zijn beurt de

eerste adventszondag van het jaar

1038 een week later in het door

hem gestichte klooster Limburg.

Hij riep vlug een synode bij elkaar

die vastlegde dat de adventstijd vier

zondagen zou hebben. Het waren

echter niet enkel religieuze motie-

ven die voor de keizer meespeelden.

Eenheid in de christelijke liturgi-

sche praxis hing sterk samen met

de eenheid in het keizerrijk … Toch

waren het de bisschoppen zelf die

op de synode de uitspraak deden.

Wellicht zonder echte tussenkomst

vandekeizer.

Het is pas het Concilie van Trente

dat een adventstijd met vier zonda-

gen vast gelegd heeft voor de hele

romeinse katholieke Kerk. Alhoe-

wel…

In het aartsbisdom Milaan wordt

vooral de Ambrosiaanse liturgie ge-

volgd en … de advents begint er

op de zondag na het feest van

Sint-Martinus en kent dus zes ad-

ventszondagen! En … de liturgi-

sche kleur is niet paars, maar rood.

En … wist je dat de “adventskrans”

eigenlijk heel laat in gebruik is ge-

komen… Begin 19e eeuw was er on-

rust in het Duitse Hamburg en om-

geving. De in Hamburg geboren

Duitse theoloog Johann Hinrich

Wichern bekommerde zich om de

kinderen uit arme gezinnen. Hij

bouwde in 1833 een boerenschuur

net buiten de stad als toevluchts-

oord. Heden ten dage is dit gebouw

nog altijd te bezoeken en staat het

bekend als het Rauhes Haus. Kinde-

ren kregen hier te eten en volgden

schoollessen.

Johan Hinrich Wichern kreeg van

de kinderen in de aanloop naar

kerst vaak de vraag “wanneer is

het kerst?” Om de aanloopperiode

naar kerst te visualiseren bedacht

hij de adventskrans. Hij maakte in

1839 een wagenwiel met 19 rode

en 4 witte kaarsen, de eerste ech-

te adventskalender. Iedere dag werd

er één rode kaars aangestoken en

op elke zondag één witte kaars. Zo

wisten de kinderen iedere dag hoe

veel nachten ze nog moesten slapen

voordathetKerstmiswas.

Wichern gaf later de adventskrans

zijn moderne betekenis. Pas in 1860

bedekte hij het wiel met dennentak-

ken. De naalden deden denken aan

de doornenkroon op het hoofd van

Jezusbijdekruisiging.

Maar vooral symboliseert de ronde

adventskrans de aarde, heel de we-

reld. Hij staat ook voor het terug-

komen van de jaargetijden. De vier

kaarsen op de krans geven niet al-

leen de vier weken van voorberei-

ding aan, maar ook de vier wind-

streken noord, zuid, oost en west.

Tussen de kaarsen wordt soms een

paars lint gedraaid om de krans.

Deze kleur is de liturgische kleur

van de Advent in de Katholie-

ke kerk. Het verdient aanbeveling

de krans zo eenvoudig mogelijk

te houden, zonder al te veel ex-

tra versiering zodat de symboliek

van de Adventskrans niet "onder-

gesneeuwd" raakt. Ook het gebruik

van natuurlijke materialen zoals

echt dennengroen en kaarsen van

bijenwas dragen aan de symboliek

bij.

In België, Oostenrijk en Zwitser-

land bestaat hier endaar het gebruik

in de kaarsen de liturgische kleu-

ren te laten terugkomen: drie paarse

kaarsen en een roze kaars. De roze

kaars verwijst naar de derde zon-

dag in de Advent: Zondag “gaude-

te", waarbij de Kerk al een voor-

proefje neemt op de kerstvreugde.

Bron:Katolisch.deenWikipedia

Over de Advent en de adventskrans
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Agnes Geysen, 96j, (°26 april 1924 +29

november 2020), uit het WZC

Morgenster in Sijsele, zij woonde

voorheen in de Dorpsstraat in Sijsele.

Uitvaart in strikt beperkte kring op

zaterdag 5 december om 10.30 uur in

de kerk van Sijsele.

Maria Vandendriessche, 84j, (°12

mei 1936 +1 december 2020), wedu-

we van Wilfried Clement, uit de

Sint-Jacobsstraat in Hoeke.

Uitvaart in strikt beperkte kring op

zaterdag 5 december om 11 uur in de

kerk van Hoeke.

Kerkelijke uitvaarten

Als, in het antieke denken, voor-

al in het Oosten, een persoon

wordt erkend en vereerd als “god-

delijk” dan moet hij/zij ook van

bovennatuurlijke oorsprong zijn.

M.a.w. rechtstreeks afstammen van

god(en). Een dus niet ontstaan zijn

uit een sterfelijk wezen, zoals u en

ik. Dat geldt voor bvb. ook voor

Boeddha en heel wat Romeinse kei-

zers. De Egyptische farao’s zijn ook

God maar pas vanaf het moment

van hun kroning worden ze be-

schouwd als incarnaties van de god

Horus. Doch in de Griekse mytho-

logie heeft oppergod Zeus een hele

reeks- al dan niet buitenechtelijke-

kinderen. Die door hoge afkomst

ook allemaal God zijn.

Gaat het om historische personen

dan zijn die natuurlijk wel gebo-

ren uit de schoot van een moeder.

Eigenlijk is die vrouw maar een

draagmoeder. Wat in haar groeit is

een 100% mannelijk product, nl.

een ontwikkelde zaadcel, al dan niet

van goddelijke oorsprong. Om een

voorbeeld te geven: Jahweh belooft

grote voorspoed en een schitteren-

de toekomst aan “Abraham en zijn

zaad”.

Is dat verwonderlijk? Bedenk dan

dat het bestaan van vrouwelijke ei-

cellen pas duidelijk vastgesteld is

in… 1827. En het zal dan nog een

hele tijd duren, en veel discussie,

voordat algemeen wordt aanvaard

dat die eicellen ook de helft van het

genetisch materiaal leveren! Man-

nen laten nu eenmaal niet graag

hun vermeende exclusiviteit hal-

veren…

De eerste christenen en hun “kerk-

vaders” hebben eindeloos gepie-

kerd en gepalaverd over de vraag of

Jezus van Nazareth ook God was.

De tegenstanders beweerden: Dat

heeft Hij nooit van zichzelf gezegd.

En hij liet zich ook niet vereren als

een god. Ook komt een zoon voort

uit zijn vader en kan dus nooit

aan hem gelijk zijn. Maar de voor-

standers vonden een andere bijbel-

se uitspraak van Jezus: “Ik en de Va-

der zijn één”. Dus toch gelijk aan

de Vader en daarom ook God. We

weten ondertussen welke strekking

het heeft gehaald.

Maar als Jezus God is moet dat

wel duidelijk blijken uit zijn oor-

sprong die hoort bovennatuurlijk

te wezen. Als God-mens kon Hij

niet ter wereld komen zoals jij en

ik. En dat brengt ons bij de won-

derverhalen en mythen rond Zijn

geboorte. Deze beginnen met “De

boodschap van de engel aan Maria”.

Die is maagd want ze “bekent geen

man” maar de Heilige Geest zal

haar overschaduwen. Maria wordt

zwanger en haar verloofde Jozef wil

haar verlaten. Niet doen, zegt een

engel, want “wat in haar groeit is

het werk van de Heilige Geest”. Zo

wil de evangelist, op een verhalen-

de wijze, duidelijk maken: Jezus is

God(delijk).

In mijn kindertijd waren wij de (let-

terlijke) klokkenluiders van Oost-

kerke. Honderden keren heb ik het

Angelus geklept en geluid.

De Engel des Heren

heeft aan Maria geboodschapt,

en Zij heeft ontvangen

van de Heilige Geest.

Zie de dienstmaagd des Heren,

Mij geschiede naar Uw woord.

En het Woord is Vlees geworden;

en Het heeft onder ons gewoond.

Honderden kunstenaars hebben

ooit dit bijbelverhaal vorm gegeven

door het te schilderen of te beeld-

houwen. Aan de kerkdeur van Oost-

kerke staan twee stenen beelden. Je

vindt dezelfde figuren, in minia-

tuur, op de grafkapel van de fami-

lie van der Elst (kasteel). Omdat ze

omgeven worden door het kerkhof

denken velen dat het hier gaat om

treurende figuren, zg. “pleuran-

ten”. Maar de kunstenares beeldt

hier wel uit: De boodschap van de

engel aan Maria.

Het verwondert me steeds dat zo

weinig mensen het kennen maar,

over bovenstaand tafereel, bestaat

ook een prachtig volkslied.

Het moet al héél oud zijn, gezien

de gebruikte woordenschat. Men

spreekt van de 15de eeuw maar de

auteurs van tekst en muziek blijven

onbekend. Doch de zwierige wals-

melodie doet vermoeden dat de hui-

dige muziek van latere datum kan

zijn.

In 't stedeke van Nazareth,

wel binnen een huizeke kleine

zo arme ende onbedekt

woont er een maagdeke onbevlekt

een zuiver maghed reine.

Ave Maria, gratia,

dat sprak haar de engel zo schone

Gij zult er baren een kindeke klein

Jezus zo zal zijne name zijn,

één God, drie-één personen.

De engel wilde van haar niet gaan,

hij wilde van haar niet vlieden

voordat Maria had gezeid:

Uw dienaresse is bereid

Uw wil moet mij geschieden.

(FransTytgat)

In 't stedeke van Nazareth
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Lichtende boodschappen
Met dank aan stad Damme om de lichtprojecties van teksten op de

verschillende kerken in de donkerste periode van het jaar... Hieronder de

kerken van Den Hoorn en Sijsele.
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Kerststallen bezichtigen
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Op 11 december moeten de betalin-

gen binnen zijn, want dan wordt de

herabonneringsfaseafgesloten.

Laatbetalers zullen dan de eerste

nummers van de nieuwe jaargang

moetenmissen...

Abonnement parochieblad 2021

Moerkerke:

DANS

METJEANGSTEN

SPREEKMETJEZORGEN

SAMENSTAANWESTERKER

ALSEENTEAM

GAANWEDITAAN

ENKEL

MAARJEOGEN

JEHANDENVOELENKWIJT

MAARLIEFDE

KENTGEENAFSTAND

LIEFDEKENTGEENTIJD

DenHoorn:

DIKENDUN

ZONENMAAN

ACHTBAAN!

SAMENKUNNENWE

DEWERELD

AAN

STRAKSDEELIKMIJN

GELUKMETJOU

Lapscheure:

ELKAAR

VASTHOUDEN

KLEINWOORD

GROOTGEBAAR

Oostkerke:

HEBMOED

HOUVOL!

Sijsele:

SAMENSTERKER

SAMENLICHTER

Lichtende boodschappen
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Kerststallen

Je kan de kerststal bezichtigen in de kerk van Sint-Rita en de kerk van Sijsele (zijkapel). Deze kerken zijn elke dag open van 8.30 uur tot 17.30 uur.

Daar liggen ook het boekje Stille abdij 51 (teksten vanaf 29 november) en de kerstaffiche om mee te nemen.

Met dank aan de vrijwilligers die deze kerststallen plaatsten.

P.E. GROENE WEIDEN DAMME

&leven
KERK



Campagne stad Damme 'Samen wordt alles lichter'
Tgv van Covid-19 ( de maatregelen) ervaren we allemaal op een bepaalde manier verlies. Een ervaring die in schril contrast staat met de Kerst- en

oudejaarsperiode, een periode van samenhorigheid en solidariteit. Met deze campagne willen we toch de onderlinge verbondenheid stimuleren. Vandaar deze

oproep om op Kerstavond, donderdag 24/12 en oudejaarsavond, donderdag 31/12, klokslag 18.00 u even een lichtje te zijn voor elkaar.

Elke inwoner ontvangt vanaf 21/12 in de bus info over deze campagne, alsook 2 kaartjes waarmee je buren kan uitnodigen even buiten te komen. Er zijn extra

kaartjes te verkrijgen voor Kerst en oudejaarsavond, vanaf 21/12 in de bib van Sijsele, Dienst toerisme in Damme en het administratief centrum in Moerkerke.

Tekst van de brief op bladzijde 3.
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Ferm Lapscheure

Het vredeslicht wordt ieder jaar

door een kind in Bethlehem

aangestoken. Het wordt door de

Oostenrijkse televisiezender ORF

als initiatiefnemer overgevlogen

naar Linz (in Oostenrijk) zonder

dat het vuur mag worden gedoofd.

Twee weken later wordt het licht

van mens tot mens aan el-

kaar doorgegeven, niet alleen

in Oostenrijk, maar over heel

Europa.

Het vredeslicht wil een teken zijn

van hoop, vrede, verdraagzaamheid

en verbondenheid tussen mensen

onderling.

In de loop der jaren kreeg het vre-

deslicht al snel een aantal anker-

punten in Europa. De idee achter

het initiatief is dat mensen het Vre-

deslicht met elkaar kunnen delen,

over grenzen, over leeftijden, reli-

gies, ziekte en gezondheid,… heen.

Niet alleen in Europa, maar onder-

tussen al over de Oceaan; aan de an-

derekantvandewereld.

Vertrekkend vanuit

Bethlehem in Palestina.

Vanuit de multiculturele stad (Be-

thlehem) waar verschillende cultu-

ren en volkeren proberen samen

te leven, waar achter elke hoek de

kans op een conflict loert, is de

boodschap van vrede heel belang-

rijk. Op weg naar Tel Aviv komt het

vredeslicht voorbij een moeilijke

grens. Telkens opnieuw wordt deze

overwonnen, ondanks de momen-

ten van spanningen in het grensge-

bied.

Het Vredeslicht beoogt een

doelstelling om alle mensen vanuit

een heel open visie te laten

samenleven en samen werken met

elkaar.

Het vredeslicht scheen op de hero-

pende Berlijnse Muur in 1989, stak

de grens van het voormalige IJzeren

Gordijn over en werd in de jaren

negentig in Oost-Europa verdeeld.

Inmiddels veroverde het Licht de

harten van miljoenen mensen over

de hele wereld en werd het een

internationale, onmisbaar element

datnietmeerwegtedenkenis.

Iedereen moet vanuit zijn ei-

gen persoon, vanuit zijn eigen

overtuiging de boodschap van

vrede kunnen uitdragen.

Een uitnodiging aan alle mensen

vangoedewil.

Het vredeslicht wil een uitnodi-

gend instrument zijn om elkaar te

kunnen ontmoeten en wie weet,

naar elkaar te kunnen luisteren. Op

zoek gaan naar de diepere waarheid

van iemands leven, ook al is die spi-

ritueel en levensbeschouwelijk on-

derbouwd. Hierdoor kan je ontdek-

ken dat de waarheid bij iemand an-

ders, geen waarheid is die gebaseerd

is op regeltjes of concepten, maar

vaak een waarheid is die van bin-

nen uit komt. Het is net zoals bij de

‘Liefde’ Het verwarmt van binnen

uitnaardeanderemensentoe.

Van hart tot hart, van ziel tot

ziel! Dit is wat het vredeslicht

wil doen! En wellicht is juist

daar ook de waarheid te vin-

den. In het geven van een heel

eenvoudig symbool, vaak zon-

der woorden.

Het vredeslicht staat open voor elk

systeem, religie of politieke strek-

king die de fundamentele mensen-

rechten respecteert. Het is een vuur

dat mensen met elkaar verbindt en

waarvan ieder in zijn of haar eigen

levensbeschouwing elkaar de hand

wilreiken.

Het vredeslicht is er om elkan-

ders persoonlijkheid te helpen

dragen.

Ook Belgie ontvangt een vonk van

dit licht en verspreidt het naar ver-

schillendesteden.

In Brugge komt het licht aan op

woensdag 16 december om 19.30 uur

indeMagdalenakerk.

Het wordt een sfeervolle onlinece-

remonie. Het vredeslicht wordt of-

ficieel verwelkomd door de burge-

meester Dirk De fauw en nadien

door de Brugse straten en omstre-

kenverspreid.

(Bron: Kerknet)

Het vredeslicht



Goedevrienden,

De grote God, de Almachtige en

Barmhartige, de Schepper van al

wat is – begin en einde, diegene

die we niet met woorden kunnen

vatten, zo anders, die grote God is

mensgeworden…

Hij ziet ons mensen zo doodgraag,

dat Hij onder ons is komen wonen.

Hij heeft onder ons “zijn tent opge-

slagen”.

Niet in een groot paleis met satij-

nen dekens. Niet met een zwaar be-

wapend leger. Niet met spectaculai-

re stormen of tsunami’s. Wel in een

kleine, kwetsbare baby, die in alles

vananderenafhankelijk is…

Hij ziet ons zo doodgraag, dat Hij

dicht bij ons wil zijn. Hij wil onze

vreugde en onze pijn mee voelen,

Hij wil de zorgen van het leven mee

dragen.

Kerstmis (zusters van Moeder Teresa @ SVH)

Onze God is geen verre God, geen

stuurman aan de kant, die staat toe

te kijken en ondertussen zegt wat

we moeten doen. God is er niet vies

van, om zelf zijn handen vuil te

maken, om zelf geblutst en gebuild

door het leven te gaan, om tenslotte

op een kruis de schandelijkste dood

te sterven, allemaal uit pure liefde

voorons.

Het gebeurde tweeduizend jaar ge-

leden in een eenvoudige stal, een

grot waar dieren in konden schui-

len.

Maar Kerstmis is meer dan een her-

denkbaar feit uit de geschiedenis-

boeken. Kerstmis gebeurt vandaag.

Hier en nu wil God opnieuw gebo-

ren worden in onze stad, in onze

gemeenschap, te midden deze Coro-

natijd, in ons concrete leven. En ja

het is waar, we kunnen in deze tijd

niet samenkomen om de geboorte

van Jezus te vieren. Dat doet ons als

christen pijn. Het werpt een scha-

duwoverhetkerstfeest.

Maar toch wil God geboren wor-

den. Toch zoekt God in deze kerst-

nacht een kribbe om onder ons aan-

wezig te komen… Ook deze kerst-

nacht kiest Hij bij voorkeur voor de

meest eenvoudige precaire omstan-

digheden.

God wil geboren worden in die

noodtent temidden het opvang-

kamp aan een Europese buiten-

grens... God wil geboren in die

schamele Brugse woning met en-

kelvoudig glas en schimmel op de

muren. God wil geboren worden in

die stille woonzorgkamer, vereen-

zaamd door quarantaine-maatrege-

len. God wil geboren worden bij die

alleenstaande moeder, die het eten

uit de mond spaart omdat haar kin-

deren het toch maar goed zouden

hebben. God wil geboren worden

bij de verbitterde man, de verneder-

de vrouw, de verslaafde en gevange-

ne.

God wil geboren worden in een

zachte kribbe van hoop. Mag ook

ons hart zo’n kribbe zijn vandaag.

Want dat eenvoudige kerstekind

roept ons op tegen alle negativiteit,

bitterheid, onverschilligheid en in-

dividualisme in te gaan, om mee

te bouwen aan een warme samenle-

ving.

We mogen ons laten ontroeren

door de eenvoud van dit eeuwen-

oud maar zo actuele verhaal en net

zoals de herders en de wijzen ons

in beweging laten brengen. Op zoek

gaan naar die plaatsen waar God

wil mensworden. Onze ogen rich-

ten op de kribbes van hoop in deze

wereld. En misschien kunnen we

zelf meebouwen aan zo’n kribbe…

Wewensenjullievanharte

eenzaligkerstfeest toe!

Lode Vandeputte, pr.

(dit artikel verschijnt in alle edities

van het decanaat Brugge)

Meebouwen aan een kribbe van hoop
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Het zijn donkere tijden, niet alleen

letterlijk. Op het einde van dit bizar-

re jaar bevinden we ons allen nog

steeds in beperkte vrijheid en in on-

zekerheid over het verdwijnen van

dat dodelijk virus. Zovelen rouwen

om het verlies van een geliefde, zo-

velen zetten zich tot het uiterste in

bij de zorg voor hun medemensen.

Er heerst angst, verwarring en on-

begrip. We zijn met onze neus ge-

drukt op het harde feit dat wij als

mensen kwetsbare wezens zijn en

dat iets van niets heel ons bestaan

kanontregelen.

Met Kerstmis moeten we het heb-

ben over de geboorte van het Licht

van de wereld in de donkerste tijd

vanhet jaar.

Onze ogen worden gericht op een

kind in een arme stal. Een kind

dat temidden van de warme scha-

pen weerloos en hulpeloos toever-

trouwd is aan een tienermoeder en

haar vriend. Herders worden de

weg gewezen door engelen, bood-

schappers van licht, brengers van

vreugde en vrede. De eenvoudige

herders ontmoeten hun toekomsti-

geHerder.

Schilderij Immanuel Christmas van Yonsung Kim

Jezus, onze goede Herder is gebo-

ren tussen schapen en herders. Hij

gaat ons al eeuwenlang voor op de

weg vande vrede en in de oproep tot

zorg dragen voor elkaar. Hij is de

mensgeworden liefde van God, Hij

is het Licht van de wereld, hoe don-

ker en duister de tijden ook mogen

zijn.

Wijchristenen

verliezennooitdehoop

enwetenelkaartebemoedigen

indewarmeaandacht

enzorgvoorelkaar.

JezusisonzegoedeHerder,

Hijdoetonsherderen,

Hij isonzekracht

engeeftonsliefde.

Mijnwensvoorjullieallen,

eenwensvolvredeengoedheid

voor een liefdevol en gezond 2021!

PriesterPradipSmagge

Kerstboodschap

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Vanaf maart 2020

(coronapandemie)

kreeg ik plots de tijd

om mijn tabel met partituren

aan te vullen met alle liedteksten

die ik schreef sinds het jaar 2000.

Zie pagina 'partituren'

op de website

www.priesterpradip.be

De partituren kregen

eenzelfde lay-out

en sommige melodieën en teksten

werden herwerkt.

Ik zong ook heel wat

van mijn liedteksten in.

Deze zijn te beluisteren

via mijn website.

Luistertip:

beluister geheel gratis

mijn liedteksten

met als thema 'Kerstmis'...

Ik maakte een update

van mijn liedboek;

alle liekteksten,

soms wat uitleg,

alle partituren.

Er zijn zoveel redenen

om te zingen!

Priester Pradip Smagge

Liedteksten priester Pradip

Georges De Man, 92j, (°31 maart

1928 + 8 december 2020), echtge-

noot van Jeanne Janssens, uit de

Stationsstraat in Sijsele. Uitvaart in

strikt beperkte kring op zaterdag 12

december om 10 uur in de kerk van

Sijsele.

Kerkelijke

uitvaart
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Op kerstavond zal de kerktoren van

Sijsele baden in het licht. De in-

vestering van de kerkfabriek mag

en zal gezien zijn. De nieuwe

Deze foto werd genomen tijdens de werkzaamheden...

en energiezuinige ledverlichting

zorgt voortaan vanaf avondscheme-

ring tot middernacht dat de kerk-

toren een baken van licht zal zijn.

Heel zeker een meerwaarde voor de

dorpskernvanSijsele...

Verlichting kerktoren Sijsele

3P.E. GROENE WEIDEN DAMME

Kerstwens Femma Sijsele

Tgv van Covid-19 (de maatregelen)

ervaren we allemaal op een bepaal-

de manier verlies. Een ervaring die

in schril contrast staat met de Ker-

st- en oudejaarsperiode, een peri-

ode van samenhorigheid en soli-

dariteit. Met deze campagne willen

we toch de onderlinge verbonden-

heid stimuleren.Vandaar deze op-

roep om op Kerstavond, donderdag

24/12 en oudejaarsavond, donder-

dag 31/12, klokslag 18.00 u even een

lichtjetezijnvoorelkaar.

Samen wordt alles lichter (campag-

ne van stad Damme die we als ge-

loofsgemeenschap van harte onder-

steunen door op die momenten al-

vast ook de feestklokken te laten ho-

ren).

Feestklokken op kerstavond en oudejaarsavond om 18 uur



Een hele tijd geleden al besliste de

kerkfabriek om te zorgen dat onze

kerkverlichtwerd.

Er kwam heel wat bij kijken. Coro-

na zorgde voor veel vertraging van

het project. Maar op kerstavond, 24

december om 18 uur, was het zo-

ver. De verlichting werd officieel in

werkinggesteld.

Het was een wonderlijk uur, er was

de oproep van de stad Damme “Sa-

men wordt alles lichter” om licht te

brengen op kerstavond. Alle kerk-

klokken van Damme werden een

kwartier lang geluid. Vele bewoners

zorgden voor licht vanuit hun wo-

ning…

Toch zullen maar weinigen die offi-

ciële start gezien hebben. Het weer

was niet denderend maar de spec-

taculaire lucht zorgde wel voor

mooie foto’s. Maar geen nood, ie-

dereen kan het op een andere avond

zien.

De kerk wordt verlicht als de straat-

verlichting begint te branden en dit

tot middernacht. De kerk als baken

van licht voor wie door het donker

moet.Licht is ietswonderbaars…

“Ikwens jullie licht

dat twijfel endonkerte

doetvergeten.

Ikwens jullie stilte

dieuitminzameaandacht

geborenwordt.

Ikwens jullie liefde

enveelgoedewil

diehetbegin is

vanvredeopaarde.”

(KrisGelaude)

LucDeMeyer,

voorzittervandekerkfabriek

Sint-MartinusteSijsele

Samen wordt alles lichter
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Sterkeschouders

omdezorgenvanvandaag

enmorgentedragen.

Alerteoren

omderoepstem

vanjeeigenharttehoren

enomdenoden

vanjemedemensen

teherkennen.

Onvermoeibarevoeten

om je eigen levensweg te stappen.

Stralendeogen

omhetmooie

indescheppingtezien

enom“Hem”

indemensennaast je

teontmoeten.

Openhandenom,

watmensenje

invertrouwenaanbieden,

teontvangen.

Eenglimlach

omjegrote

enkleinezorgen

terelativeren

enomwiestil

langsdewegblijftzitten,

aantemoedigen.

Eenkloppendhart

omtebiddenentedanken.

Eenvredevol

nieuwjaartoegewenst!

(uit lettergreep)

Een zalig

en gelukkig

nieuwjaar

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Urbain Kint, 91j, (°28 mei 1929 +20

december 2020), echtgenoot van

Paula D'hondt, uit het WZC Huyze

Den Hoorn, voorheen woonde hij in

de Sint-Jacobsstraat in Hoeke.

Uitvaart in strikt beperkte kring op

zaterdag 26 december om 10.30 uur

in de kerk van Den Hoorn.

Aline Vandewalle, 84j, (°21 septem-

ber 1936 +23 december 2020), echt-

genote van André Coene, uit de

Rostuinestraat in Sijsele. Uitvaart

in strikt beperkte kring op dinsdag

29 december om 10 uur in de kerk

van Sijsele.

Henriette Kriekels, 99j, (°4 maart

1921 +22 december 2020), weduwe

van Marcel Lameire en Gerard Ver-

beeke, uit het WZC Ter Potterie in

Brugge, zij woonde voorheen in de

Kloosterstraat in Sijsele. Uitvaart in

strikt beperkte kring op dinsdag 29

december om 11 uur in de kerk van

Sijsele.

Irène Lagrou, 98j, (°7 december

1922 +25 december 2020), weduwe

van Maurice Van Damme, uit de

residentie Berkenhof in Assebroek,

zij woonde voorheen in de Moer-

kerkebrug in Moerkerke. Uitvaart

in strikt beperkte kring op woens-

dag 30 december om 11 uur in de

kerk van Moerkerke.

Kerkelijke uitvaarten

Kerststal in de kerk van Den Hoorn
Je hebt het goed gezien, dit jaar kreeg de beeldengroep een nieuwe houten stal...
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Enkele cijfers...

Toen hij 40 jaar oud was, slenterde

de beroemde Boheemse roman- en

kortverhalenschrijver Franz Kafka

(1883-1924), die nooit getrouwd was

en geen kinderen had, door het

Steglitzpark in Berlijn, toen hij een

jong meisje aantrof dat zat te snik-

ken omdat ze haar lievelingspop

was kwijtgeraakt. Zij en Kafka zoch-

ten samennaardepop,maar zekon-

den de pop nergens vinden. Kafka

zei haardat zehemdaarde volgende

dag moest ontmoeten en dat ze dan

weerzoudenzoeken.

De volgende dag, toen ze depopnog

steeds niet hadden gevonden, gaf

Kafka het meisje een brief ‘geschre-

ven’ door de pop die zei: "Huil als-

jeblieft niet. Ik ben op reis gegaan

om de wereld te zien. Ik ga je schrij-

venovermijnavonturen."

Zo begon een verhaal dat doorging

tot het einde van Kafka's leven. Als

ze elkaar ontmoetten, las Kafka zijn

zorgvuldig gecomponeerde avon-

turenbrieven en gesprekken over

de geliefde pop voor, die het meis-

je betoverend vond. Uiteindelijk las

Kafka haar een brief voor met het

verhaal dat de pop terug gekeerd

was naar Berlijn, en hij gaf haar

vervolgens een pop die hij had ge-

kocht. "Dit lijkt helemaal niet op

mijn pop," zei ze. Kafka overhan-

digde haar nog een brief met de uit-

leg: “Door de vele reizen en door

alles wat ik heb meegemaakt ben

ik veranderd.” Het meisje omhels-

de de nieuwe pop en nam hem mee

naarhuis.

Eenjaar laterstierfKafka.

Vele jaren later vond het, onder-

tussen volwassen geworden, meisje

een brief die onopvallend in de pop

was gestoken. Op de kleine brief,

ondertekenddoorKafka,stond:

illustraties: Isabel Torner

"Alles wat je liefhebt zal zeer waar-

schijnlijk verloren gaan, maar uit-

eindelijk zal de liefde op een andere

manierterugkeren."

Een verhaal op de drempel van oud naar nieuw
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