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Ze kozen een andere weg

Zo ging het er vroeger soms aan toe:

heel het gezin op reis, meneer ach-

ter het stuur en vrouwlief met de

wegenkaartophaarschoot.

En op de achterbank één of meer

zeurende kinderen met de eeuwi-

ge vraag: “Is ’t nog ver?” En dan

plots aan een kruispunt. “En nu?

Wel kijk op de landkaart. Ik zie het

niet. Hoe is ’t mogelijk! ’t Zal naar

rechts zijn. Wel nee, ge rijdt de ver-

keerdekantop”...

En dan vijf kilometer verder: “Zie je

wel, we zitten verkeerd, keer maar

om!” Echtelijke discussies die dank

zij onze GPS nu gelukkig minder

vaakvoorkomen.

Keuzes maken… het is van alle tij-

den. We kennen het verhaal van

de drie wijzen. Rare snuiters waren

het die met hun kop in de wolken

een ster volgden, maar na hun be-

zoek aan de pasgeboren Jezus ook

een keuze maakten, zoals ze hier af-

gebeeldstaanopditschilderij.

Ze wilden niet terug naar de ge-

vreesde Herodes die wou weten

waar het Kind geboren was, maar

keerden langs een andere weg terug.

Een radicale keuze, een goede keu-

ze.

Een jaar geleden maakte Birger

Dassonville ook een keuze, de keu-

ze van zijn leven toen hij in

een bomvolle Sint-Michielskerk in

Roeselare tot priester werd gewijd.

Voor die gelegenheid werd dit schil-

derij gemaakt. Het was daags voor

Driekoningen, en gelukkig nog

geen coronatijd. Birger laat weten

dat hij zich nog altijd gelukkig

voelt met zijn keuze, alhoewel hij

het eerste jaar van zijn priesterle-

ven natuurlijk heel anders en zon-

dermondkapjehadvoorgesteld.

Hoe ouder we worden, hoe meer

keuzes we in het leven al hebben ge-

maakt. Veel kleintjes zoals “wat eten

we vandaag?” of “wat trek ik aan-

?”, maar soms ook hele grote die de

richting van ons leven hebben be-

paald.

Wie had ooit gedacht dat we in zo’n

bizarre tijd gingen belanden? “Een

oorlog zonder bommen” wist mij

iemand te vertellen. Ook nu moe-

ten we dagelijks de juiste keuze ma-

ken. Niet alleen voor onszelf, maar

ook voor de mensen rondom ons

om wel en gezond die oorlog te win-

nenencoronateslimaftezijn.

Laat ons in kleine en grote dingen

altijd de goede weg kiezen zoals de

drie koningen. Er is eentje op het

schilderij die ons wenkt. Ga je mee?

(LucBlomme)

Bij het feest van Driekoningen
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Zegen voor het nieuwe jaar
We laten het oude jaar achterwege en verlangen samen naar betere tijden in 2021!

We danken om wat toch nog mogelijk was in 2020, ondanks alle inperkingen door de corona-maatregelen.

We hopen in het nieuwe jaar met onze pastorale eenheid groene weiden Damme onze geloofsgemeenschap terug op te bouwen

en dat we voorzichtigweg elkaar weer echt mogen ontmoeten.

Al wat we nu laten is alleen maar uit zorg voor elkaar!

We beseffen heel goed dat ons geloof er is om samen te beleven, te vieren en te verkondigen...

en dat dat het best en duidelijkst vorm kan krijgen wanneer we samen kunnen komen.

Dat alles komt zeker en vast terug. Als christenen verliezen wij nooit de hoop en bewaren ons geloof in de liefde.

Beste wensen voor 2021 vanwege het team van de Pastorale Eenheid groene weiden Damme;

Andrea Lamote, Hilde Pauwaert (parochieassistente), Geert Slabbinck,

Pradip Smagge (pastoor), Annemie Snauwaert, Anne-Marie Viaene en Patrick Vienne
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Pater Dominique Mathieu (°Aarlen

13 juni 1963) is door paus Fran-

ciscus benoemd tot aartsbisschop

van het aartsbisdom Teheran-Is-

fahan(Iran).

Dit heugelijke en onverwachte

nieuws mocht Roland vorige vrij-

dag vernemen. Roland is goed ge-

kend in Damme als torenwachter.

Hij is de vader van Dominique. De

moeder van Dominique, Monique

Sansenoverleedop24juli2011.

Dominique trad na zijn middelbare

studies toe tot de orde van de min-

derbroeders-conventuelen (O.F.M.-

Conv.) en legde in 1987 zijn plech-

tigegeloftenaf.

Op 24 september 1989 waren er

twee priesterwijdingen in de kerk

van Damme; Dominique als min-

derbroeder en Noël Bonte als dioce-

saan priester. Priester Noël overleed

vijf jaar geleden (15 januari 2016).

Pater Dominique was onder meer

verschillende jaren rector van het

nationale heiligdom van Sint-An-

tonius van Padua in Brussel en was

achtereenvolgens provinciaal van

de Belgische provincie van de min-

derbroeders-conventuelen en gede-

legeerde-generaal na eenwording

van de Belgische met de Franse

provincie. In 2013 verhuisde hij

naar Libanon en werd hij geïncar-

dineerd in de provincie van de min-

derbroeders-conventuelen voor het

OostenenhetHeiligeLand.

Dominique zal in Rome tot bis-

schop gewijd worden en gezonden

worden om aartsbisschop te zijn

van de rooms-katholieke christe-

nen van het Iraanse aartsbisdom.

Dominique spreekt vele talen en

heeft als belangrijkste passies astro-

nomieengastronomie.

Zijn medebroeders wensen hem

dan ook een zinvol pastoraat toe

in het land van de magiërs (de

drie wijzen kwamen uit het Oos-

ten, wellicht Iran dus) en hopen

dat deze wijzen, die de sterren be-

studeerden, broeder Dominique en

het volk van God helpen in de zorg

voorelkaar.

WewensenDominique,

zijnvaderRoland

enfamilieproficiat!

Bronnen: kerknet en ofmconv.net

Nieuwe aartsbisschop in Teheran en zijn vader woont in Damme!
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Kom bloedgeven!

Begin 2021 met goede voornemens,

Kom bloedgeven en je helpt daarbij

je medemens.

Dat kan .op dinsdag 19 januari van

17u tot 19u30 in het parochiaal cen-

trum "De Kring"..

Best vooraf contact opnemen met

het Rode kruis Vlaanderen op het

gratis nummer: 0800 777 00.

Tot dan!
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Ferm-Damme van 2020 naar 2021

Eind december 2020: we wer-

den overstelpt met mooie, inten-

se, hoopvolle en soms ook vrolijke

wensen voor het nieuwe jaar 2021

die we ingaan. 2020 was een heel

ongewoon jaar, een van sterke inzet

en solidariteit van en door velen.

We hopen dat dit in 2021 verder

groeit en vorm krijgt en ons zo wat

dichter bij een solidaire en duurza-

me wereld brengt.

De periode vóór kerst gingen onze

bestuursleden één voor één thuis

aan de slag om lekkere “home ma-

de” confituren te maken en zo kwa-

men we aan een grote verscheiden-

heid van zoete smaken. Dit samen

in pakketjes met de suikerwafeltjes

en een mooie kerstkaart met onze

wensen werden persoonlijk aan de

leden aangeboden. Hierop kregen

we heel wat mooie en deugddoende

reacties.

Velen bleven onze Ferm-vereni-

ging trouw en dit werd dan ook

beloond: bovenop de 5 euro kor-

ting (webshop) van Ferm Nationaal

verrasten we onze dames met een

“coronabon” van 5 euro te gebrui-

ken naar eigen keuze op een activi-

teit van onze afdeling.

Daarbij boden we ons uitgebreid

Jaaropener 2021 aan want enthou-

siast als we waren begin oktober

maakten we met onze bestuursle-

den reeds een jaarprogramma op

voor heel het jaar 2021. Voor elk wat

wils van voordracht / kookdemo’s

/ make-up workshop / crea / drums

alive en amusement enz…

Ferm: Tingeling

Kortom wij zijn er klaar voor en to-

nen hiermee dat we jullie heel graag

willen terug zien!

Wij kijken alvast uit wanneer dit

echt kan. Laat ons er samen voor

gaan, vriendschap en solidariteit

dit is wat primeert bij Ferm.

Ferm-Damme

Banier kerk Sint-Rita

Het wonder van de morgen
Foto genomen door priester Pradip Smagge op zaterdag 9 januari in Oostkerke.
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Blijf in mijn liefde.

Dan zal je veel vrucht dragen.

(Johannes15,5-9)

De mens is een sociaal wezen. Dat

zegt men al eeuwen. Het betekent

dat iedere mens verbindingen heeft.

We behoren tot een bepaalde fa-

milie. We hebben een naam en

een identiteit. Die hebben alles met

onze afkomst te maken. Niet wei-

nig mensen gaan op zoek naar hun

voorouders en leggen een genealo-

gie aan. In een ‘stamboom’ wordt

dan mooi de geschiedenis en sa-

menstelling van de familie weerge-

geven. De boom, met wortel, stam,

takken en bladeren drukt de evolu-

tieendeverbondenheiduit.

Als thema voor de oecumenische

bidweek 2021 werd voor de verbon-

denheid gekozen. In het hoofdstuk

15 van het Johannesevangelie vin-

den we het mooie beeld dat Jezus

hiervoor gebruikt: 'Ik ben de wijn-

stok, jullie de ranken; mijn va-

der is de wijnbouwer'. Bij de ran-

ken maakt hij een duidelijk onder-

scheid tussen de vruchtbare ran-

ken, die bijgesnoeid worden, en

de onvruchtbare ranken, die weg-

gesneden worden. Vruchtbaarheid

vindt zijn oorsprong in de liefde.

Liefde is altijd iets dat mensen ver-

bindt. Uit liefde zijn we allen gebo-

ren. Nog anderen zijn in onze fa-

milie geboren. Door bloedverwant-

schap zijn we met elkaar verbon-

den. Van familieleden die we waar-

deren en in het hart dragen zijn we

graag familie. Het geeft ons een ge-

noegen, vaak niet zonder enige fier-

heid. Bij het achterhalen van fami-

lieverbanden komt men wel eens in

het gesprek uit op de zin: 'Uiteinde-

lijk we allemaal wel ergens familie

vanmekaar,…langsAdamrond'.

Christenen behoren allemaal tot de

christenfamilie, hoe verschillend

ze ook zijn. 2021 jaar na Chris-

tus bestaat het christendom uit een

bonte verscheidenheid aan kerken

en gemeenschappen. Tussen die

christenen zijn er soms grote ver-

schillen. Maar ze zijn allemaal fa-

milie. 'Langs Christus rond', zou-

den we mogen zeggen, zijn alle ge-

doopte christenen familie van el-

kaar. De jaarlijkse bidweek voor de

eenheid van de christenen brengt

ditonderdeaandacht.

Bij ‘familie’ horen familiefoto’s.

Telkens ik een foto zie van een oe-

cumenische dienst, waarbij de ver-

schillende voorgangers even pose-

ren, heb ik een dubbel gevoel. Mijn

eerste gevoel is een goed en positief

gevoel: Mooi, prachtig…die chris-

tenen uit verschillende kerken sla-

gen erin samen te komen en te bid-

den! Zoiets zou 50 jaar geleden ze-

ker nog niet mogelijk geweest zijn.

Maar een tweede gevoel is eerder ne-

gatief: Ze zijn nog altijd niet één! Er

blijven verschillen en geschilpun-

ten. Er is nog een weg af te leggen.

Er is nog werk in het proces van één

worden.

De oecumenische beweging is een

lang proces. Pessimisten zien wei-

nig vooruitgang en hebben vaak

al de hoop op vereniging opgege-

ven. Optimisten, daarentegen, trek-

ken zich op aan iedere nieuwe stap

tot verzoening. Dat de oecumeni-

sche beweging in de voorbije decen-

nia niet is stilgevallen is op zich

al bemoedigend. Kardinaal Walter

Kasper schreef in 2009 een boek

over 40 jaar oecumenische dialoog.

Hij koos voor de titel: ‘Een rij-

ke oogst’. Op de voorpagina van de

Nederlandstalige editie (van uitge-

verij Abdij van Berne) prijkt een

passende foto van een bloeiende

wijngaard. Zo’n wijngaard uitbou-

wen vergt veel zorg en tijd. Het is

een proces van jaren, precies zoals

het oecumenisch proces. Wie erin

werkt heeft ijver en geduld nodig,

continu en permanent. Pas op die

manier kan er groei en vruchtbaar-

heidzijn.

Bij zijn gebruik van het beeld insis-

teert Jezus op de intense band tus-

sen rank en wijnstok, dus tussen de

leerling en Jezus zelf. Hij zegt: ‘Als

iemand in mij blijft en ik in hem,

zal hij veel vrucht dragen… Als jul-

lie in mij blijven in mijn woorden

in jullie, kun je vragen wat je wilt

en het zal gebeuren’. ‘Blijf in mijn

liefde’, voegt hij er nog aan toe.

Zelf blijft hij in de liefde van de Va-

der. Er is dus doorstromende en we-

derzijdse voeding en bevruchting,

dankzij de liefde. Is die er niet, dan

verdorren de takken. Een opdracht

voor de oecumenische beweging is

om niet te verdorren. Verdorren ge-

beurt wanneer een rank niet meer

verbonden is en geen voeding meer

krijgt.

Zo is het noodzakelijk dat alle

christelijke kerken met de ene

Christus verbonden blijven. ‘Los

van mij kun je niets’, zei Jezus. De

verbondenheid is essentieel. Geen

enkele rank is uit zichzelf vrucht-

baar. Zo is een christelijke kerk

of gemeenschap, die zich isoleert

en niet langer verbonden leeft, ge-

doemd te verdorren of te verwor-

den tot een losse aparte sekte. In een

kerk of gemeenschap die zich blij-

vend verbonden weet met Christus

kan zijn liefde doorstromen. Dan

groeit die in vruchtbaarheid, vol-

gens het gebruikte beeld. Het feit

dat alle gedoopte christenen en alle

kerken hun voedingsbron in de-

zelfde Christus hebben maakt hen

met elkaar verbonden. Het is goed

om dat blijvend te beseffen. Iedere

rank moet ook beseffen dat zij niet

de enige rank is. Er zijn ook an-

dere. Geen enkele rank is dezelfde,

maar ze zijn alle gegroeid uit en aan

dezelfde wijnstok. Het is de wijn-

bouwer een eer (v. 8) als de ranken

goede vrucht dragen. En wat vrucht

voortbrengt, dat is de liefde. In die

liefde, zo is de boodschap voor de

leerlingen,moetenzeblijven!

Eigen aan liefde is dat ze veel kan

verdragen. Ze houdt vol, ondanks

de bestaande verschillen. Liefde is

maar blijvend als men ook kan ver-

zoenen en onenigheden bijleggen.

Het geldt voor individuen, maar

ookvoorgroepenmensen.

Kerken zullen het maar volhouden

als er intern vergeving en verzoe-

ning is. Kerken zullen het met el-

kaar maar volhouden, als ze, over de

verschillen heen, liefde en respect

voor elkaar blijven betonen. Iede-

re vruchtbare rank is waardevol en

draagt bij tot een goede en gezon-

de wijngaard. Zo heeft iedere chris-

telijke kerk haar waarde. Meer zelf-

s, de ene kerk kan de andere stimu-

leren en helpen vruchtbaar te wor-

den. Daarin zijn spiritualiteit en so-

lidariteit onlosmakelijk met elkaar

verbonden. Elke christengemeen-

schap kan maar groeien als ze ge-

worteld is in Christus. Dan is het

een vreugde vast te stellen dat er

vele christengemeenschappen zijn

die groeien en bloeien. Dan kan het,

naar de titel van het boek van Kas-

per,een‘rijkeoogst’worden.

Soms zijn er mooie en treffende oe-

cumenische momenten. Zo moch-

ten we op zondag 25 oktober in

de stad Brugge een mooie viering

van ‘500 jaar Reformatie’ meema-

ken. De viering vond plaats in de

Sint-Walburgakerk, een kerk waar-

in de Rooms-katholieke gemeen-

schap aan de Protestantse gemeen-

schap gastvrijheid verleent om er

hun vieringen te houden. De vie-

ring en werd bijgewoond door

de Rooms-katholieke bisschop van

Brugge, Lode Aerts. Tevens waren

voorgangers en leden aanwezig uit

de Orthodoxe, de Anglicaanse kerk

en de Pinkstergemeente. Waren er

ooit duistere momenten in de ge-

schiedenis van de Reformatie in

Brugge, dan was deze bijeenkomst

een heel mooi en historisch oecu-

menischgebaar.

(leesverderopblz. 2)

Bidweek voor de eenheid van de christenen (18 – 25 januari)

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Dit bericht werd reeds bezorgd aan

de betreffende ouders:

Beste ouders die een kindje lieten

dopen in de kerk van Moerkerke of

Sijsele in het jaar 2020

Vooreerst de beste wensen voor een

beter 2021.

Zoals we al vreesden laten de huidi-

ge corona-maatregelen het niet toe

om de lichtmisviering te houden.

Daarom laten we de aangekondigde

lichtmisviering vallen dit jaar.

We vinden dat heel spijtig, maar we

zijn het al gewoon dat niets meer

gewoon is.

We stellen wel veiligheid en zorg

om elkaars gezondheid voorop.

Het doopkruikje kan afgehaald

worden vanaf dinsdag 2 februari in

de pastorie, Vissersstraat 56, 8340

Damme.

Annulatie lichtmisvieringen

Rachel De Roo, 82j, (°29 juli 1938 +2

januari 2021), uit de serviceflats De

Zilvertorens in Sijsele, zij woonde

voorheen in Westkapelle en Hoeke.

Uitvaart in strikt beperkte kring op

zaterdag 9 januari om 10 uur in de

kerk van Hoeke.

Kerkelijke

uitvaart

In het West-Vlaanderen bestaat de

oecumenische studie- en werk-

groep, die maandelijks samenkomt.

Ze bestaat uit een 30 leden, afkom-

stig uit verschillende christelijke

kerken. De bijeenkomsten kennen

een vast stramien: gebedsmoment,

broodmaaltijd en werkvergadering.

Er is in de stad Brugge, in de Ezel-

straat 83, een oecumenische kapel

als bidplaats voor alle christenen.

Tevens is er sedert 1979 de over-

zeese oecumenische link met de En-

gelse bisdommen Lincoln (Angli-

caans) en Nottingham (Rooms-ka-

tholiek). De oecumenische werking

in West-Vlaanderen heeft een ei-

gen weblog: http://kerkeninbrug-

ge.wordpress.com

Ook is er oecumenische info te vin-

den op de facebookpagina ‘Brugse

kerken delen licht’.

Laten we de eenheid onder de chris-

tenen dit jaar, meer dan anders,

opnemen in ons persoonlijk ge-

bed. Door ons gemeenschappelijk

geloof en door ons gebed zijn wij op

een bijzondere wijze met elkaar ver-

bonden.

Kan. Henk Laridon,

voorzitter Oecumenische

Studie-en Werkgroep

West-Vlaanderen

Gebed voor de eenheid

Drieëne God, Schepper en Vader,

Wij loven en danken U.

Uit liefde hebt U de wereld

en ook ons geschapen.

Eenheid en liefde

mogen wij erkennen in U,

Vader, Zoon en Heilige Geest.

Geef dat die eenheid en die liefde

in ons mogen doorstromen.

Inspireer ons tot dialoog

en ontmoeting.

Vergeef ons onze onenigheid

en kortzichtigheid.

Vergeef ons onze eigenwijsheid

en fanatieke gedachten.

Toon ons altijd weer Uw liefde.

Laat die ons vruchtbaar maken.

Moge ons zoeken naar verbinding

en eenheid vruchten dragen.

Maak ons steeds weer aandachtig

voor Uw woord.

Maak ons steeds bewust

van onze verbondenheid

in en door het doopsel.

Geef ons het goede gevoel

van verbondenheid

met Jezus Christus,

als ranken aan de wijnstok.

Laat christenen en kerken

naar elkaar toegroeien.

Breng verzoening

tussen mensen en volkeren.

Moge de verbondenheid

van alle christenen

bijdragen tot respect en vrede,

in onze omgeving

en in heel de wereld,

tot Uw lof en eer. Amen.

Vervolg bidweek voor de eenheid van de christenen
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Veel succes aan

alle studenten!
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Laten we volhouden

en elkaar bemoedigen!
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De jonge, zwarte dichteres Amanda

Gorman (22) stal bij de eedaflegging

van president Joe Biden de harten

met een gedreven hymne. Lees hier

de Nederlandse vertaling van haar

inauguratiegedicht De hoge heuvel

dieonswacht.

Als het dag wordt vragen we ons af

wanneerzienweooit licht

indezeeindelozenacht?

Elkverliesdatwedragen,

iseenzee

waarwedoormoetenwaden

Wetrotseerden

debuikvanhetbeest

Weleerdendatrust

nietaltijdstaatvoorvrede

Endatbegrip,dewaarde

vanwatgerechtig is

Nietaltijdrecht-lijnig is

En toch voor we het goed beseffen

behoortdedageraadonstoe

Uiteindelijk zouden we erin slagen

Uiteindelijkoverleefdenwe

enzagen

eenvolkdatnietwerdgekraakt

maargewoononaf isgebleven

(c) politico.com

We komen uit een land en een tijd

Waarineenmagerzwartmeisje

eenkindvanslaven

dat door een alleenstaande moeder

werdgrootgebracht

ervanmagdromen

presidentteworden

enzie,nuzegtzehaartekstop

voorzo’npresident

Inderdaadja

wezijnlangnietvolmaakt

langnietongerept

maardatbetekentnietdatwe

naar een perfecte eenheid streven

Welwillenwebewust

eenheidsmeden

Een land vormen dat de cultuur,

kleur, aard en levensbeschouwing

vanelkemensrespecteert

Endusrichtenweonzeblik

nietopwatonsscheidt

maaropwatvóóronsligt

Wedichtendekloof

omdatdetoekomsteerstkomt

duswillenweeerst

onzeverschillenoverwinnen

Weleggenonzewapensneer

zodatweelkaar

kunnenomarmen

Wewensenniemandkwaadtoe,

willeneendrachtvooriedereen

Laatdehelewereldweten

datditwaaris:

Ooktoenweverdriethadden,

blevenwegroeien

Ooktoenwepijnhadden,

blevenwehopen

Ooktoenwemoewaren,

blevenwevolharden

Zegevierend

blijven we voor altijd verbonden

Nietomdatwegeennederlaag

meerzullenkennen

Maar omdat we geen verdeeldheid

meerzullenzaaien

DeBijbel leertonsdat iedereen

onderzijneigenwijnstok

ofvijgenboommoetzitten

Zodatniemand

hemnogbangkanmaken

Alswevoldoen

aandeeisenvanonzetijd

Wordtdezegenietgebracht

doorhetzwaard

Maardoorallebruggen

diewehebbengeslagen

Danwordenwe

naar de beloofde beemden gebracht

opdehogeheuveldieonswacht

Eenweinigmoedkanvolstaan

Want veel meer dan erfelijke trots

kentdeAmerikaan:

hijzetstappeninhetverleden

om de geschiedenis daarna te helen

Weoverleefdeneenkracht

diehetvolktrachtteteverdelen

enweigerdehet

metdewereldtedelen

Diehet landbedreigde

en de democratie wou ondergraven

Endaarbijnainwasgeslaagd

Maaralkunjededemocratie

tijdelijkondergraven

nooitkunjehaar

voorgoedverslaan

Opdiewaarheid

opdatgeloofvertrouwenwe

Wantterwijlwijonzeogen

opdetoekomstrichten

richtdegeschiedenis

haarogenopons

De tijd van de gerechtige bevrijding

isaangebroken

Toenhijbegon

warenwevolangstenvrees

Wewarennietklaar

deerfgenamentezijn

vandieschrikwekkendestonde

maarnetdaarin

hebbenwedekrachtgevonden

omeennieuwhoofdstuk

teschrijven

onszelfweermeteenlach

enhoopteverblijden

Enwaarwevroegervroegen

Hoekunnenwederamp

ooitoverleven?

Zeggenwenu

Hoezouderamp

onskunnenoverleven?

We keren niet terug naar wat was

maar lopen de toekomst tegemoet

Eenlanddatgekneusdis

maartochheel isgebleven

datminzaamismaarmoedig

vurigenvrij

We laten ons niet meer ompraten

enweigerentoetegeven

aanintimidatie

wantweweten

datdevolgendegeneratie

degevolgenmoetdragen

vanonzeapathie

Haarbeproeving

wordtdooronzeblunders

voortgebracht

Maaréénzaakstaatvast:

Alswemededogen

metmachtvermengen

enmachtmetgerechtigheid

danwordt liefdeonslegaat

en‘change’hetgeboorterecht

vanonzekinderen

Latenwedus

eenbeter landachterlaten

danhet landwaarmeemenons

heeftopgezadeld

Metelkeademtochtuitmijn

metbronsbeslagenborst:

we vormen deze gewonde wereld

omtoteenwonderlanden

We rijzen op uit de gouden heuvels

vanhetwesten,

werijzenopuithetwindige

waaierigenoordoosten,

waaronzevoorvaderen

hunrevolutiebegonnen

Werijzenopuitdemetmeren

omzoomde steden van de Midwest

werijzenop

uithetzonovergotenzuiden

Webouwenweerop,

verzoenenenhelen

enopelkebekendeplek

indenatieen

inelkehoekvanhet land

staatonsprachtigevolkop

inalzijndiversiteit

ons veelgeplaagde prachtige volk

Alshetdagwordt

zeggenwedenachtvaarwel

vurigenzondervrees

Denieuwedageraadbloeitopen

nuwijhembevrijden

Want het licht blijft altijd schijnen

Als je de moed maar hebt het te zien

Als je de moed maar hebt het te zijn

Vertaling door: Katelijne De Vuyst

Bron: De Standaard 22/01

Om het licht te zien, om het licht te zijn!

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Ontdek je streek op eigen tempo.

Levenslijn team Damme heeft een

coronaproof wandelparcours uit-

gedokterd, volledig bepijld, in en

rond Damme.

De wandeling start op de par-

king Damme-Oost, Oude Sluisse-

dijk 8340 Damme-centrum. Na de

succesvolle wandeltocht in Moer-

kerke kunnen we nu een vervolg

aanbieden in Damme.

De formule blijft dezelfde: er zijn

geen inschrijvingen noch stops

voorzien. Starten kan elke dag, nog

tot 14 februari 2021. Er is tevens par-

king voorzien.

Je hebt de keuze tussen 6 - 11 of 15

km. De 6 km wandeling is geschikt

voor kinderwagen en rolstoelen.

LevenslijnDavidsfonds

Sijsele - Damme -

Moerkerke
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Oproep door de aangestelde ver-

antwoordelijke van de parochie tot

kandidaten voor het lidmaatschap

vandekerkraad.

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van

het decreet van 7 mei 2004 betref-

fende de materiële organisatie en

werking van de erkende eredien-

sten, wordt aan alle belangstellen-

den meegedeeld dat er 1 vacature is

binnen de kerkraad van de kerkfa-

briek Sint-Martinus in Sijsele (ge-

meenteDamme).

Enkel de personen die beantwoor-

den aan de hierna volgende voor-

waarden, komen in aanmerking om

lidtezijnvandekerkraad:

1°rooms-katholiekzijn;

2° de volle leeftijd van 18 jaar heb-

ben bereikt op het ogenblik van de

verkiezing;

3° in de bevolkingsregisters inge-

schreven zijn van de gemeente of

van een van de gemeenten van de

gebiedsomschrijving van de paro-

chie (voor de parochie Sint-Marti-

nus in Sijsele betreft het de gemeen-

teDamme).

Uitsluitend schriftelijke kandida-

turenkomeninaanmerking.

Zij moeten vóór 1 maart 2021 in-

gediend zijn bij: Kerkfabriek Sint-

Martinus te Sijsele (gemeente Dam-

me)ter attentie van pastoor Pra-

dip Smagge, Vissersstraat 56, 8340

Damme.

De datum van versturen van de

email of de datum van onderteke-

ning voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te

zijn van een kopie van de identi-

teitskaart (voor- en achterzijde of

zo het om een elektronische identi-

teitskaart gaat, een afdruk ervanmet

adresgegevens), dit met het oog op

de controle van de voorwaarden 2°

en3°.

Na 1 maart 2021 zullen de naam,

voornaam en volledig adres van de

kandidaten bekendgemaakt worden

door uithanging in het berichten-

kastje aan de parochiekerk van de

parochie Sint-Martinus in Sijsele.

Opgemaakt op 1 februari 2021 te

Damme,

Pastoor Pradip Smagge, door de bis-

schop aangestelde verantwoordelij-

ke van de parochie Sint-Martinus

inSijsele (gemeenteDamme).

Vacature kerkraad Sijsele
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AppelbabbelmeemetFerm

Een Appelbabbel, dat is met een ap-

peltje de tijd nemen voor elkaar.

Even samen een appel schillen of

delen, en oprecht luisteren. Een

paar minuutjes om bij te praten met

een vriend, collega of familielid, in

ofnaeendrukkedag.

Wat een Appelbabbel is, hoe je het

aanpakt en wat het voor je doet? Je

leesthethier!

Appelbabbels, dat is een appeltje de

tijdnemenom...

echt te luisteren naar elkaar, na een

drukke dageven te horen waar die

collega mee bezig isgrootouders en

kleinkinderen samen te laten

giechelen aan tafelstudenten met

hun neus uit de boeken te

halentijdens de file even tot jezelf te

komenvan een late night snack iets

gezonds en gezelligs te makende

vergadering rustig en informeel te

starten of eindigenje thuiswerkdag

met z’n tweetjes even te onderbreken

…

Appelbabbelen,hoedoejedat?

Tik even op de kamerdeur van je

puber, loop naar het bureau van een

collega of bel even aan bij de buren.

Neem 2 appels mee - één voor jou,

één voor een ander -, een paar

minuutjes de tijd en de zin: effe

appelbabbelen?Spreek een vast

moment af in je

werkdag, drukke weekavond of

zondagse ochtend voor je

appelbabbelmomentje. Even

stilvallen en opladen, en er dan met

extra energie opnieuw tegengaan!

Of kies voor een actieve Appelbab-

bel.

Maak de langste schil met je tieners

of neem een gekke appelselfie met

vrienden. Of bouw samen met je

kinderen de hoogste appeltoren,

vooraleer de vruchten sudderen in de

moes.Doe een afstandsbabbeltje. Zet

een appel met een warme

boodschap, quizvraag of leuke

opdracht op de dorpel van je buur,

collega of medelid van Ferm. Zo doet

de Appelbabbel langzaam maar

zeker de ronde.

Koop je appels bij de lokale boer en

vraag ‘m gezellig uit over de smaak

en teelt en en passant ook over zijn

gezinofgeluksmomentjes.

Ook dat is een echte Appelbabbel!

Wees vooral creatief! Zolang je

verbinding, geluk en warm contact

in één zin kunt zetten met het

woordje appel.

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Kerk Moerkerke gesloten wegens restauratie
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Vastenkalenders

De vastenkalenders zijn te koop aan

2,50 euro via het secretariaat, Vis-

sersstraat 56 of via Lieve Verniest,

Dorpsstraat 114. De opbrengst gaat

naar de projecten van Broederlijk

Delen.

Stille Abdij 52

Er zijn ook nieuwe boekjes Stille

Abdij beschikbaar.

Stille Abdij is een boekje dat in ei-

gen beheer wordt uitgegeven met

bezinningsteksten en gebeden bij

de weekendliturgie van de parochie.

Marianne Pauwaert stelt dit boek-

je samen. Via 'Stille Abdij' kunnen

mensen die niet meer naar de kerk

kunnen komen, thuis biddend ver-

bonden zijn met de parochiege-

meenschap.

Vastenkalenders en Stille Abdij

Johan Coppens, 58j, (°20 juli 1962

+31 januari 2021), partner van Pa-

trick Goetynck, uit de Zwaanstraat

in Sijsele. Uitvaart in strikt beperk-

te kring op zaterdag 6 februari om

15 uur in de kerk van Vivenkapelle.

Kerkelijke

uitvaart

Schilderwerken kerk Moerkerke
Meer foto's via onze website.
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Ik durf uw vasten niet vertrouwen

Vandaag breekt voor alle christenen

ter wereld een nieuwe vastenperi-

ode aan. Alhoewel het gebruik om

te vasten in alle religies voorkomt,

blijkt het tegenwoordig voor ons

christenen moeilijk om eraan te be-

ginnen, erover te spreken, het vol

te houden, elkaar te bemoedigen.

Nochtans blijft vasten een waar-

devolle rituele oefening. Voor alle

duidelijkheid, dit artikel gaat niet

over strenge diëten of over het le-

ren beheersen van zware verslavin-

gen. Het wil wel de achterliggende

gedachten bij het rituele vasten ver-

duidelijken.

Langeduur

Het is belangrijk bij het vasten de

periode vast te leggen waarin men

wil vasten, dus een startmoment en

het slot waarbij men zijn vasten

breekt. Voor ons christenen is dat

duidelijk voor de grote vasten. As-

woensdag is de start en het einde

is op Stille Zaterdag. Vandaar dat in

de titel 46 dagen vermeld staat. Nor-

maalgezien wordt er op zondag niet

gevast en komen we dus aan 40 da-

gen. Maar eigenlijk is het beter om

het vasten niet telkens te onderbre-

ken, maar er één lange periode van

te maken. Het is immers de lange

duur die belangrijk is bij deze ritu-

ele oefening. Jonas Slaats schrijft in

zijn boekje over het vasten in het

hoofdstuk over het éénpuntsvasten

dat het beter is om de lange periode

niet wekelijks te onderbreken om-

dat dit het nut ondergraaft van het

éénpuntsvasten dat net een langere

periode volgehouden moet worden.

Eénpuntsvasten

Omdat een volledig vasten extreem

is (niets eten en drinken), kiezen

we voor de mildere en meer haalba-

re vorm van vasten, nl. je iets voor

langere tijd ontzeggen. Bij het éé-

npuntsvasten richt je je aandacht

op 1 iets wat je in je gewone leven

eigenlijk onrust brengt of waaraan

je te gehecht bent. Enkele geken-

de voorbeelden zijn snoep, alcohol,

koffie, frisdrank, maar ook scherm-

tijd of andere kleine verslavingen.

Soms hebben we het gevoel te vaak

bezig te zijn met onze smartpho-

ne, televisie, computer, social me-

dia. Dan is de vasten de ideale tijd

om daar wat meer afstand van te

nemen, door bijvoorbeeld jezelf op

te leggen welke momenten van de

dag je naar een scherm mag kijken

(smartphone, tablet, computer, te-

levisie) en wanneer helemaal niet.

Wie lijdt aan infobesitas (overdaad

aan nieuws-gierigheid) of last heeft

van FOMO (Fear Of Missing Out,

de angst om iets te missen van Fa-

cebook, Instagram of Twitter) kan

er voor kiezen uit dat hectische di-

gitale wereldje te stappen en de rust

herontdekken. Als alle meldtonen

verstommen, kan de geest herade-

men. Vasten is goed voor het li-

chaamendeziel.

(c) Sophie Slaats

Solidariteit

Door zichzelf iets te kunnen ont-

zeggen voor lange tijd, kan je te-

rug beseffen met hoeveel luxe en

comfort we ons gewone leventje le-

ven en dat we daar weinig dankbaar

of verwonderd om zijn. Wie ervoor

kiest minder te eten of te drinken,

of op andere vlakken het met min-

der temoetendoen, gaat alshetware

in de schoenen staan van wie het al-

tijd met minder moet doen. Armoe-

debesef, armoedebeleving is de bes-

te manier om zich solidair te voe-

len met wie minder heeft. Gelukkig

blijft het niet alleen bij dit gevoel en

spoort vasten ook aan om daadwer-

kelijk solidair te zijn en dus broe-

derlijk en zusterlijk te delen met

hen die hongeren en dorsten naar

voeding en drank, naar meer recht-

vaardigheid. Het is goed door te vas-

ten honger te voelen en het is des

te beter dan ook iets te doen aan

de honger in de wereld door effec-

tief goede doelen te steunen die zich

daarvoor inzetten.

Spiritualiteit

Uiteraard gaat het rituele vasten

vooral om het wijzigen van de ge-

richtheid van het ‘ik’ naar de ge-

richtheid op God. In de vastenperi-

ode krijgen we meer aandacht voor

God in ons leven, dit door ons ‘vas-

ten’, het bidden en geven van aal-

moezen (Broederlijk Delen). Door

onszelf wat aan banden te leggen,

halen we de band met God strak-

ker aan. Alles wat in ons dagelijkse

leven tussen onszelf en God staat,

proberen we in de vasten opzij te

schuiven. De ik-gerichtheid mag

een sterkere God-gerichtheid wor-

den. Wonderlijk genoeg is het die

God-gerichtheid die onze innerlij-

ke kracht is bij het volhouden en

volbrengen van onze vasten. Onze

liefde tot God voedt onze eigenlief-

deenonzenaastenliefde.

Ik sluit af met twee bijbelfragmen-

ten die iets in zich dragen van wat

vasten met ons kan doen: het maakt

ons ‘eenvoudig’ en brengt onze

ziel tot rust, het richt ons hele we-

zen (hart, ziel en kracht) op God,

waarbij we de naastenliefde niet ver-

geten,nooit.

Psalm131:1-2 (NBV)

HEER,niettrots ismijnhart,

niethoogmoedigmijnblik,

ikzoeknietwattegroot is

voormijentehooggegrepen.

Nee, ikbenstilgeworden,

ik heb mijn ziel tot rust gebracht.

Alseenkind

opdearmvanzijnmoeder,

alseenkindismijnziel inmij.

Deuteronomium6:4-5 (NBV21)

Luister, Israël: de HEER, onze God,

deHEERisdeenige!

HebdeHEER,uwGod, lief

metheeluwhart

enmetheeluwziel

enmetheeluwkracht.

Lucas10:27 (NBV21)

HebdeHeer,uwGod, lief

metheeluwhart

enmetheeluwziel

enmetheeluwkracht

enmetheeluwverstand,

enuwnaastealsuzelf.

Pastoor Pradip Smagge,

P.E. groene weiden Damme

(dit artikel verschijnt in alle edities van

KERK&leven van het decanaat Brugge)

(NBV21 is de nieuwe versie van de NBV die

in het najaar verschijnt)

46 dagen vasten
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Toezicht kerk- en toren Damme
Eén van onze torenwachters is vorig seizoen gestopt wegens gezondheidsredenen.

Daarom zijn we op zoek naar een nieuwe kracht: iemand die wat extra tijd heeft (enkele keren per week),

die graag met mensen omgaat, die voeling heeft met de rijke geschiedenis van Damme. Iets voor jou?

Kun je je enkele dagen vrijmaken in het toeristisch seizoen (april-september) dan kunnen we je inzetten in het schema.

Voor meer info neem contact met Daniël Dendooven: 0473 520 285 of daniel.dendooven@skynet.be.

(c) Pradip Smagge
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Nieuwe kleur in de kerk van Moerkerke
Omdat de werf verboden toegang is voor onbevoegden kan je via onze website de foto's bekijken van de werkzaamheden.

De leden van de kerkraad kozen als basiskleur lichtgeel, zo zal de kerk veel klaarder worden ...
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Op dinsdag 16 februari was er de

bisschopswijding van Dominique

Mathieu door kardinaal Leonardo

Sandri (prefect Congregatie voor de

Oosterse Kerken) in Rome (basiliek

Santi XII Apostoli). Hieronder lees

jedeuitlegbijzijnwapenschild.

Het aartsbisschoppelijk wapen-

schild draagt de insignes van de he-

raldiek: de groene galero*, met tien

kwasten per zijde, in vier rijen ge-

rangschikt, en het kruis met twee

traverses.

Op iconografisch niveau, binnen

het schild, stelt de afbeelding bo-

venaan de orde van Minderbroe-

ders Conventuelen voor waartoe

aartsbisschop Dominique Mathieu

behoort. In het middengedeelte

staan beelden die verwijzen naar in-

spirerende elementen van zijn pas-

toraat. Tenslotte staat onderaan het

bisschoppelijkdevies.

Het bovenste deel van het schild

toont het embleem van de Orde van

herkomstvandeaartsbisschop.

Vanuit de gestileerde wolken zijn

twee gekruiste armen te zien. De

in een grijs habijt gehulde arm be-

hoort toe aan Franciscus van As-

sisi; zijn hand draagt de stigmata.

De blote arm is van Christus. Het

rode kruis herinnert aan zijn pas-

sie en verlossing. Dit is het em-

bleem van de Minderbroedersor-

de en wordt Conformitas genoemd.

Het verkondigt het volmaakte dis-

cipelschap dat Franciscus wilde be-

lichamen, de gelijkvormigheid van

zichzelf aan de gekruisigde Jezus,

op elk niveau, uit liefde, tot op

het punt dat hij een alter Chris-

tus werd. De blauwe achtergrond

van het schild vertegenwoordigt de

schoonheid en diepte van de myste-

riën van het Koninkrijk der Heme-

len. Het verwijst ook naar de man-

tel van de Onbevlekte Maagd Mari-

a, die met haar instemming volledig

deelneemt aan het universele heils-

plan.

De symboliek in het midden van

het schild toont een achtpuntige

goudgele ster, gevormd door twee

vierkanten, de "Perzische ster" ge-

noemd. Het symboliseert de stra-

lende ster die de Wijzen, komende

uit het Oosten, volgden om Chris-

tus, het ware Licht, te ontmoeten.

De ster heeft ook een geometrische

vorm die typisch is voor de Iraanse

regio. Het vierkante deel ervan, dat

de vier kardinale punten verbindt,

is namelijk het symbool van het ge-

schapen universum - aarde en he-

mel - en van gerechtigheid. Het is

een statische geometrische figuur.

Door een tweede vierkant toe te voe-

gen en het vijfenveertig graden te

draaien, ontstaat een achthoek, die

het concept van beweging en godde-

lijke werkelijkheid suggereert. De

ster herinnert ook aan Maria Aller-

heiligste, de gids van reizigers of

van hen die een vaderland zoeken.

Zij wordt aangeroepen met de oude

titel Stella Maris, waarmee haar rol

als Moeder van de Heer wordt bena-

drukt, een teken van hoop en een

leidendestervoordechristenen.

De zuiver witte schijf, symbool van

de volmaaktheid en de transcenden-

tie van de Schepper, en de Latijn-

se afkorting IHS, afgeleid van de

Griekse naam van Jezus, staan sa-

men voor de vitaliteit en de zuiver-

heid van het Eucharistisch Brood

en het immense potentieel dat het

kan verlenen door het vleesgewor-

denWoord.

De twee naast elkaar geplaatste sym-

bolen zijn gecombineerd om aan te

tonen hoe de eindige en sterfelij-

ke schepping haar voltooiing in de

Schepper moet vinden om tot ware

harmonietekomen.

Uit deze symbolen ontspringt een

geurig takje van bloeiende nardu-

s, een plant waarvan de olie sym-

bool staat voor devotie en spiri-

tualiteit. Het symboliseert ook de

heilige Jozef, Echtgenoot, die dis-

creet en zachtmoedig meewerkt aan

Gods plan om elke gelovige te hel-

pen groeien, kracht te vinden en

vervuld te worden van wijsheid.

Door zich te verenigen met hun

herder Christus, de Hoogste Goe-

de, zullen de gelovigen ernaar stre-

ven levende zuurdesem te zijn in

het deeg van een edelmoedig en

wijs volk op weg naar steeds gro-

tere volmaaktheid. Zij zullen zich

discreet heiligen naar het voorbeeld

van Maria Allerheiligste, het "pa-

leis, tabernakel en woning" van de

Zoon van God, en van haar echtge-

noot Sint Jozef. Het hart van deze

Kerk zal dan de gloeiende verblijf-

plaats van de Heilige Geest zijn,

de stralende ster voor hen die licht

zoeken.

Tenslotte is het motto van de nieu-

we aartsbisschop ontleend aan het

eerste deel van vers 2 van Psalm 25:

"Mijn God, op U vertrouw ik!"

Het is een uitnodiging om ons le-

ven volledig aan God toe te ver-

trouwen, zoals de Maagd Maria

deed. Bovendien is het de onmisba-

re voorwaarde om ons in het Woord

te kunnen verheugen en vrucht te

kunnen dragen. De Heer zal ons

immers nooit teleurstellen, want

Hij is trouwaanzijnbelofte:

“Ik ben met jullie, alle dagen, tot

aan de voltooiing van deze wereld.”

(Matteüs28,20)

Bron: Nederlandse vertaling van de

tekstopofmconv.net

*De galero (kardinaalshoed) is rood

en rond en heeft brede rand. Aan

weerszijde van de hoed hangen

vijftien kwasten. Hoewel de gale-

ro in de praktijk enkel door kar-

dinalen werd gedragen, komt hij

in de kerkelijke heraldiek voor als

helmteken boven het wapen. Bij

(aarts)bisschoppen is deze heraldi-

sche hoed groen, bij abten en pries-

ters zwart. Bij kardinalen hangen

vijftien kwasten aan weerszijde van

de hoed, bij aartsbisschoppen tien,

bij abten en priesters vijf, respectie-

velijk één. De hoed lijkt op de ca-

pello romano, de hoed die wel door

priesters werd gedragen, zij het dat

degaleroveelgroter is.

Wapenschild aartsbisschop Dominique Mathieu, o.f.m.conv.
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Dinsdag 8 maart

in het sportcomplex,

Meuleweg, Moerkerke

van 16 uur tot 19 uur.

Bloedinzameling

Nestor De Coster, 90j, (°9 maart

1930 +12 februari 2021), echtgenoot

van Maria Buffel, uit de Middel-

burgsesteenweg in Moerkerke. Uit-

vaart in strikt beperkte king op za-

terdag 20 februari om 10.30 uur in

de kerk van Vivenkapelle.

Maurits Stroo, 94j, (°11 juni 1926

+16 februari 2021), weduwnaar van

Yvonne Tilleman, uit de Oude

Sluissedijk in Damme. Uitvaart in

strikt beperkte kring op maandag 22

februari om 11 uur in de kerk van

Damme.

Kerkelijke uitvaarten

Bisschopswijding Dominique Mathieu, o.f.m.conv.
bron: www.ofmconv.net
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Op zondag 28 februari wordt de

misviering om 10 uur vanuit de

Brugse kathedraal rechtstreeks uit-

gezonden door de VRT, zowel ra-

dio (1) als televisie (Eén). Deken Lie-

ven is de voorganger. Op vraag van

de VRT en omwille van de huidi-

ge veiligheidsmaatregelen worden

geen kerkgangers toegelaten. Ook is

de bezetting minimaal beperkt tot

koster, lectorendiaken.

Lange voorbereiding

Deken Lieven: ‘Een rechtstreekse vie-

ring is op zich al een heel gebeuren. Eind

december vorig jaar werden reeds alle tek-

sten en liederen, inclusief preek, inge-

diend. Op zaterdagnamiddag 27 februa-

ri is een algemene repetitie gepland met

alle betrokkenen. Iedereen moet zich per-

fect houden aan het script. Een script dat

trouwens altijd een moeilijke aangele-

genheid is, omdat de VRT zeker nu moet

rekening houden met de voornoemde vei-

ligheidsmaatregelen. Even meegeven dat

het ongeveer een jaar geleden is dat ook

vanuit de kathedraal de tv-mis werd uit-

© Geert Defauw

gezonden. De eerste lockdown was net be-

gonnen en de kathedraal was leeg, zon-

der kerkgangers… Een vreemd gevoel! Toch

herinner ik me één van de technici, een ca-

meraman, die me nadien kwam opzoeken.

‘Ik ben niet gelovig’, zo zei hij, ‘maar die

misviering heeft zo’n indruk op mij ge-

maakt en me helemaal aangegrepen!’ Meer

kon ik hier niet op zeggen. Dat hoefde

niet. Gods Geest is altijd werkzaam ook in

deze tijden. Het maakt ons duidelijk dat

zelfs in ongewone omstandigheden zo-

als nu, mensen misschien dubbel gevoe-

lig zijn of nog meer dan anders openstaan

voor liturgie en zingeving!’

Kijkcijfers

De kijkcijfers zijn voor de VRT een

belangrijk instrument en waarde-

meter. Met de crew van erediensten

maken ze daarom puik werk van

elke uitzending. Hans Demoen, re-

dacteur erediensten, zegt het vol-

gende: ‘De vorige televisiemis eind maart

2020 had een kijkdichtheid van 29%. Zo’n

140.000 mensen stemden af op Eén en

volgden de viering. Voor de politieke over-

heid is dit de maat waarmee alles geme-

ten worden. Lage kijkcijfers betekenen mi-

nimale interesse, maar ook omgekeerd en

beiden hebben ze hun consequenties. We

hopen daarom dat zoveel mogelijk kijkers

afstemmen op deze uitzendingen!’

En het thema?

De liturgie van die zondag sluit aan

bij de tweede zondag van de vas-

tentijd. Het Marcusevangelie gaat

over de gedaanteverandering van de

Heer. Even een ‘smaakmaker’ uit

de homilie: ‘De leerlingen maken op de

bergtop een heerlijk moment mee en zijn

getuige van Jezus’ schitterende gelaat. Zo

hebben ze hem nog nooit gezien. Ze wil-

len zelfs drie tenten bouwen. Jezus gaat

hier niet op in! En in dat zeer korte berg-

moment daalt hij af, de berg terug naar

beneden richting dal, de richting van zijn

zending, nl. bij de gekwetste, gewonde en

zieke medemens.’

Tot slot…

Deken Lieven: ‘Reeds lange tijd moe-

ten we het stellen zonder misviering in

de kerk en dat ‘missen’ we natuurlijk! Om

het zo te stellen: de vasten duurt onder-

tussen langer dan 40 dagen! En voor ve-

len is deze tijd bijzonder uitdagend en

zwaar. Daarom: blijven we elkaar bemoe-

digen! Net zoals in het verhaal van de ge-

daanteverandering toont Jezus ons de ‘af-

dalende weg’. Dat is de weg van dienen-

de liefde, elke dag opnieuw! En al voelen

we het ongeduld of de nervositeit omwil-

le van een lange vasten, God laat ons niet

in de steek. Zo worden we opgeroepen om

in dit spoor christen te zijn én het vooral

te wórden, dag na dag!’

© VRT

Radio- en televisiemis

Nog tot 31 maart is er een nieuw be-

pijld wandelparcours in Sijsele (af-

standen6–10–16km).

Start: Lindenplein – Markt Sijsele.

Na de succesvolle wandeltocht in

Damme kunnen we nu een vervolg

aanbiedeninSijsele.

De formule blijft hetzelfde: er zijn

geen inschrijvingen noch stop-

plaatsenvoorzien.

Het 6 km parcours is ook geschikt

voor rolwagens en kinderwagens.

Starten kan elke dag tijdens boven-

staande periode en er is ook parking

voorzien. Je kan de gewenste route

downloaden op levenslijndamme.-

be/wandeltochten

Veelwandelplezier!

Wandeltochten Levenslijn
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In de spreekstoel

Afscheid van de Kleine zusters

van Nazareth in Brugge

Het is nu iets meer dan een jaar dat

mijn vrouw, onze dochter en ik op

Sint-Gillis wonen. Een gemoedelij-

ke en fijne buurt waar we onszelf

als ‘aangespoelden’ wel thuis voe-

len. In een zijstraatje in het midden

van onze straat ontmoette ik een

tijdje terug twee vriendelijke dames

die mij hartelijk groeten. Een spon-

taniteit die vandaag iets moeilijker

tevindenis inhetstraatbeeld.

Ik besloot nog enkele keren langs

te gaan en raakte geïnspireerd door

hun spiritualiteit. Vandaag, enkele

maanden later, zit ik opnieuw bij

zr. Rita en zr. Griet rond de tafel

in hun bescheiden rijwoning in de

KleineHoedenmakersstraat.

Hoe het allemaal begon…

Het verhaal van de Kleine zusters

van Nazareth begon in het jaar ‘66

van vorige eeuw te Gent. De ja-

ren nadien startten ze fraterniteiten

(lees: kloostergemeenschappen) op

verschillendeplaatsen.

Vol enthousiasme vertelt zr. Rita

dat hun fraterniteit te Brugge in ‘75

het licht zag. Zuster Griet, zuster

Lea en zuster Joske settelden zich

hier als eersten. Daarna kwam zus-

ter Bernadette en als laatste vervoeg-

de zuster Rita de gemeenschap. Zus-

ter Griet die er van in het begin

bij was heeft 25 jaar aan ‘den band’

in de keuken van het AZ Sint-Jan

gewerkt. Zuster Rita werkte in het

psychiatrisch centrum Guislain te

Gent.

De keuze voor de Sint-Gilliswijk

was heel duidelijk. In die tijd was

het een echte arbeiders- en armen-

wijk. De zusters wilden niet liever

dan tussen het arbeidersvolk wo-

nen.

Inspiratie en spiritualiteit van

de zusters…

De geestelijke ‘ouders’ van de Klei-

ne zusters van Nazareth zijn Jo-

zef Cardijn en Charles de Foucauld.

Voor sommigen klinkt dit bekend

in de oren, voor anderen graag een

korte uitleg. Beiden hebben ze hun

aandacht gevestigd op de gewone

mens. Cardijn op de arbeider en

Foucauld op de nomadenstam van

deToearegs.

De tijd waarin de jonge Cardijn op-

groeit is gekenmerkt door de op-

komst van allerlei sociale bewegin-

gen. Zo stichtte hij eerst de KAJ en

kort daarna de vrouwelijke tak VKA-

J, de ‘kajotters’ zoals ze in de volks-

mondzeggen.

De bedoeling was om zich in te zet-

ten voor de sociale positie van de ar-

beiders. Charles de Foucauld wou

priester zijn voor de nomaden en

leefde als kluizenaar in Zuid-Alge-

rije. Door de goede contacten met de

Toeareg kon hij hen nabij zijn en

ontstond er een mooie vriendschap.

Mij inspireert het persoonlijk dat

de zusters tussen het ‘volk’ wo-

nen en hun eigenheid als chris-

ten blijven bewaren en zo delen

in de vreugde en het verdriet van

de ander. Het blijft een uitdaging

alert te zijn dat we ons niet op-

sluiten in een veilige cocon, maar

verbonden tussen andersdenken-

denenandersgezinden.

Nazareth…

‘Nazareth is onze familienaam, onze

identiteit’, zegt zr. Rita. ‘We dragen de-

zelfde naam als Jezus. We willen gelijken

op Jezus door hemna te volgen. Ook Char-

les de Foucauld ontdekte tijdens zijn ver-

blijf in Nazareth dat Jezus leefde als de

gewone werkmens met alle lasten die erbij

horen.’

Anno 2021 …

Zuster Rita: “De zusters geven een bood-

schap mee gericht aan de vele mensen

die leven in de alledaagsheid of zinloos-

heid. Met open armen geven en ontvan-

gen in het doodgewone leven van elke dag.

Klein onopvallend, maar oneindig groot

en hoopvol: de plaats waar Gods liefde

groeit door goedheid, geduld, ontvanke-

lijkheid, mildheid, vergeving en overgave.

Dit dagelijks leven is dan geen alledaags-

heid meer. Geen zinloosheid, maar gebed.

En ons werken en zorgen delen is niets an-

dersdanhetbeminnenvanGod”.

En zr. Rita voegt toe: ‘Ook wij die ou-

der worden en zelf hulpbehoevend zijn

mogen nu rekenen op de hulp en vriend-

schapvanonzeburen.’

Tot slot nog een weetje. De Kleine

zusters zijn verspreid over de hele

wereld. In totaal zijn er dertien ge-

meenschappen verspreid over drie

continenten en vijf landen. Je kan

ze vinden in Colombia, Libanon,

Spanje (Barcelona), Frankrijk (Pa-

rijs)enBelgië.

Wij danken de Kleine zusters voor de 40

mooie jaren in Brugge nu ze ons verlaten

en terugkeren naar Gent, dat zij zich in

alle bescheidenheid en in stilte dagelijks

hebbeningezetvoorhunmedemens.

Zoals Jezus aanhaalt in het evangelie van

Matteüs: ‘Maar als je aalmoezen geeft,

laat dan je linkerhand niet weten wat

je rechterhand doet’. Bedankt zusters om

jullie verhaal te delen. Dat dit tot inspi-

ratie kan zijn voor onze lezers. Het ga jul-

liegoed!

ParochieassistentHansSchilders

Wil je reagerenopditartikel?

Datkanvia

kerkenleven@kerkinbrugge.be

Afscheid zusters van Nazareth
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Laten we uit deze crisis leren ...

Toen ik voor het eerst hoorde van

het coronavirus in China, dacht ik:

het is nog ver van hier. Ik maak-

te me weinig zorgen, maar dacht

wel aan de mensen daar en wat ze

moesten meemaken. Vandaag is het

heel anders, het treft de hele wereld,

ook ons land. Zelf had ik niet ge-

dacht dat dit zo een impact zou heb-

ben op het sociale en pastorale le-

ven, maar ook op mijn eigen leven.

Het lijkt wel alsof de wereld stil-

gevallen is, ook voor mij. In deze

moeilijke tijd is het niet mogelijk

om samen de eucharistie te vieren,

er worden geen sacramenten toege-

diend, er zijn geen vergaderingen,

geen bezoeken. In de plaats daarvan

zitten we met meer tijd dan anders,

een tijd die we toch zinvol willen

invullen en doorbrengen. Buiten

de dagdagelijkse taken breng ik elke

dag een half uur in de kerk door om

wat in de stilte te kunnen bidden.

Bidden voor alle mensen die getrof-

fen zijn door het virus, voor hun

families, ook voor hen die overle-

den zijn. Ook voor die mensen die

al het mogelijke doen en het beste

van zichzelf geven om zieke men-

sen bij te staan, die aandacht heb-

ben voor de bejaarden, gehandicap-

ten, daklozen en vluchtelingen. Ik

ruim wat op in huis, doe wat ik kan

doen, probeer per dag twee à drie

mensen te telefoneren om te horen

hoe het met hen gaat. Ik lees wat

meer, 's avonds maak ik een kleine

wandeling. En voor de rest, je hou-

den aan de richtlijnen van de over-

heid, en afstand houden. In deze da-

gen ben ik me ook meer van bewust

geworden dat we niet alles in han-

den hebben, hoe broos en kwets-

baar we zijn. We denken soms dat

we de wereld aankunnen, we ma-

ken ons druk om vele kleine din-

gen, waarom? Ik hoop dat we goed

uit deze crisis komen, en er zijn

al vele goede dingen in de samenle-

ving, maar ik hoop dat we ook uit

deze crisis leren. Na het coronavi-

rus hoop ik dat de wereld er wat an-

ders zal uitzien, dat er nog meer so-

lidariteit en zorg om mensen mag

zijn.

(uit lettergreep)

Wat na corona

Julien D'hondt, 83j, (°21 januari

1938 +24 februari 2021), echtgenoot

van Diane De Coussemaker, uit het

WZC De Stek in Sijsele, hij woon-

de voorheen in de Spermalieweg in

Sijsele.

Uitvaart in strikt beperkte kring op

dinsdag 2 maart om 11 uur in de kerk

van Sijsele.

Kerkelijke uitvaart

Schilderwerken

kerk Moerkerke
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MéGà Jeugdkoor

in tijden van corona

Helaas mogen we met het MéGà

Jeugdkoor nog steeds niet samen

komen om te zingen. Maar, dit wil

niet zegen dat we op ons luie gat

zitten, integendeel! Iedere zaterdag-

avond is er een online zangrepeti-

tie. We komen met al onze leden

samen op ZOOM waar we één of

twee liedjes oefenen. Elke week krij-

gen we ook een opdracht zoals bij-

voorbeeld: ademhalingsoefeningen

of een leuk spel dat te maken heeft

metzingenenmuziek!

We werken ook op Soundtrap. Dit is

een app waar elk lid zijn stem kan

inzingen. Zo creëren we toch nog

een beetje het gevoel van samen zin-

gen.

Voor bij de jeugd zijn we nog op

zoek naar jongens en meisjes tus-

sende6en16jaar.

Bij de Plus afdeling hebben we nog

plaats voor zangers en zangeressen

tussende15en25jaar.

Ook volwassen mannen en vrou-

wen vanaf 25 jaar kunnen bij ons

terecht indeMéGàDultsgroep.

Heb je zin om met ons mee te oefe-

nen online en als corona gedaan is

weerechtsamen?

Twijfeldanniet

enstuureenmailtjenaar

info@megajeugdkoor.be

Wehebbenjouerheelgraagbij.

Meerinfoover

hetMéGàJeugdkoor

kunjevindenop

www.megajeugdkoor.be

MéGà Jeugdkoor
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Vernieuwde website

Onze website is van de grond af volledig terug opgebouwd via een nieuw systeem,

wat ons bv. toelaat ‘berichten’ te plaatsen … Ga gerust eens rondneuzen op www.groeneweiden.be

Opmerkingen of suggesties voor onze website zijn steeds welkom.
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De paus op bezoek in Irak.

Tijdens zijn bezoek begin deze

week, ontmoette hij de leider van

de Sjieten in Irak Ayatollah Al-Sis-

tani. Het gesprek duurde zo'n veer-

tig minuten en verliep naar ver-

luidt "zeer positief". Sistani zou

de paus rechtstaand hebben opge-

wacht aan de deur van zijn ver-

trekken. Dat is een grote eer, nor-

maal blijft de 90-jarige grootayatol-

lah zitten wanneer hij bezoek ont-

vangt. De paus op zijn beurt deed

zijn schoenen uit toen hij de kamer

betrad. Naast de twee religieuze lei-

ders waren alleen hun vertalers bij

hetgesprekaanwezig.

Volgens een persmededeling na af-

loop heeft Sistani gezegd dat de

christenen in Irak in veiligheid en

vrede moeten kunnen leven, en dat

hun grondwettelijke rechten moe-

ten gerespecteerd worden. Dat is be-

langrijk, omdat Sistani een erg ge-

zaghebbende bron is voor de sjiie-

ten, die dus ook invloed heeft op ge-

wapendemilities.

Volgens Sistani kunnen religieu-

ze leiders wereldwijd een rol spelen

om een eind te maken aan tragedies

en oorlog. Paus Franciscus heeft

volgens het Vaticaan de grootaya-

tollah bedankt, omdat hij de verde-

diging opneemt van de zwakste en

meest vervolgde groep in de geweld-

dadige tijden die Irak doormaakt.

Een verwijzing naar onder meer

de honderdduizenden christenen

in Irak, waarvan velen de voorbije

decennia zijn gevlucht voor het

geweld. De ontmoeting is zonder

meer historisch. Het is de eerste

keer in de geschiedenis dat een paus

een zo hoge sjiitische leider ont-

moet.

Het bezoek aan Irak is de eerste

reis voor de 84-jarige paus Francis-

cus, sinds het begin van de corona-

uitbraak. De reis duurt vier dagen,

er stonden ook ontmoetingen op

het programma met soennieten. In

Irak leeft ook een belangrijke groep

soennitische moslims, met name in

de streek rond de hoofdstad Bag-

dad en een gebied ten noordwesten

daarvan.

Na afloop van zijn bezoek aan Najaf

reisde paus Franciscus verder, naar

Ur. Daar stond een interreligieuze

ontmoeting op het programma. De

pauswees eropdat extremisme, haat

en geweld niet van de godsdienst

komen, maar net een verraad van de

religiezijn.

Ur was historisch een belangrijke

stad, volgens de Bijbel ook de ge-

boorteplaats van aartsvader Abra-

ham. Die is belangrijk in het ge-

loof van zowel christenen, joden

als moslims. Daarom is Ur (ook wel

Oer) een symbolisch heel belangrij-

keplekvanverzoening.

De plechtigheid vond plaats in de

schaduw van de terrasvormige pira-

mide, de ziggurat van Ur. De paus

sloot de dag af in de hoofdstad Bag-

dad. Daar heeft hij in de Sint-Jozef-

kerk een mis opgedragen. Door de

corona-epidemie was er een beperkt

aantal gelovigen aanwezig. De laat-

ste jaren is het aantal christenen in

Irak sterk teruggelopen, er zijn er

naar schatting nog minder dan een

half miljoen. Toen Saddam Hoes-

sein aan de macht was waren het

er bijna drie keer meer. Sinds 2004

zijn er veel aanslagen gepleegd op

christelijke kerken. Hondderddui-

zenden Iraakse christenen hebben

sindsdienhet landverlaten.

Paus Franciscus

is een pelgrim van vrede!

(bron:kerknet.be)

Historisch pausbezoek



Broederlijk Delen en Welzijnszorg

ontvingen een persoonlijke brief

van paus Franciscus ter ere van

hun 60ste verjaardag. Lees hier de

volledige brief.

In 1961 namen de bisschoppen van

België het initiatief voor een cam-

pagne van 'vasten en delen'. Zij no-

digden de katholieken uit om hun

inkomen te delen met het pas onaf-

hankelijk geworden Congo. Met dit

doel stichtten zij uw organisatie en

noemden haar Broederlijk Delen.

Al zestig jaar organiseren en ani-

meren jullie de actie van broeder-

lijk delen tijdens de vasten. Jullie

hebben uw actieterrein uitgebreid

tot landen over heel de wereld. In

1971 lanceerden de bisschoppen de

actie Welzijnszorg als campagne in

de advent ter ondersteuning van or-

ganisaties die strijden tegen de ar-

moede in België zelf. Uw beide or-

ganisaties hebben als prioritair ac-

tieveld de steun aan de sociale inzet

van partners zowel in het zuidelijk

halfrond als in België zelf.

Ik feliciteer uw beide organisaties

voor de trouw waarmee ze hun zen-

ding vervullen. Uit de grond van

mijn hart dank ik al diegenen die

er zich voor inzetten als vrijwilli-

gers, als professionelen of als wel-

doeners.

De uitdagingen die op u afkomen

zijn toegenomen door de crisis van

de COVID-19 die de hele wereld

treft, maar veel erger nog de arm-

sten en diegenen die aan hun lot

zijn overgelaten. Het is derhalve

meer dan ooit belangrijk uw actie

voort te zetten en verder uit te bou-

wen. Daartoe moedig ik van harte de

werkgroepen van Broederlijk De-

len en Welzijnszorg aan, evenals de

talrijke vrijwilligers die uw acties

in de parochies en in de civiele sa-

menleving ondersteunen. Ik moe-

dig ook uw partners aan die dag na

dag strijden tegen de onaanvaardba-

re armoede, en tevens ook de wel-

doeners die u met hun financië-

le bijdrage ondersteunen. Wij heb-

ben allen hetzelfde objectief: bou-

wen aan een meer rechtvaardige en

broederlijke wereld.

Ik schenk u van harte mijn apos-

tolische Zegen samen met mijn

aanmoedigingen om uw engage-

ment op de weg naar sociale vriend-

schap en broederlijkheid onverdro-

ten verder te zetten, met de gena-

de van Christus, de barmhartige Sa-

maritaan bij uitstek. En vergeet niet

voor mij en voor de Kerk in heel de

wereld te bidden.

Paus Fransiscus (Vanuit het Vati-

caan, 11 januari 2021)

60 jaar Broederlijk Delen
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2 euro-deler
Dat overschotje lasagne voor de alleenstaande buurvrouw,

die extra eitjes voor wie ze wil meenemen,

die gelezen boeken in een straatbibliotheekje.

Je deelt meer dan je denkt.

Soms krijg je dan de vraag:

"Wat moet ik je daarvoor?"

Wel, wij hebben een suggestie:

2 euro voor de projecten van Broederlijk Delen.

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Sint-LodewijkscollegeBrugge

De kruisweg vertelt over het lijden

enstervenvanJezusChristus.

Deze traditie brengt al eeuwen lang

alle verhalen van liefde en dood sa-

men tot de kern vanhet leven: in het

diepst van het lijden ontkiemt het

nieuweleven.

Daarom gingen leerlingen en leer-

krachten van het Sint-Lodewijks-

college in Brugge aan de slag met de

staties van de kruisweg en brachten

die met kunst en fotografie op een

hedendaagsewijzetotstand.

Het resultaat van dit geïnspireer-

de kunstproject zal zichtbaar zijn

op foto’s (werfdoekgrootte) die in

14 staties aan de voorkant van

het Sint-Lodewijkscollege (Magda-

lenastraat 30, 8200 Brugge) opge-

steldzullenstaan.

Via een QR-code kan u met aange-

paste poëzie uit eigen huis de staties

bezinnendvolgen.

De kruisweg zal te bezichtigen zijn

van donderdag 1 april (Witte Don-

derdag) totmaandag20april.

Voormeerinfo:

pieter.delanoy

@sint-lodewijkscollege.be

of0473934560

Alternatieve kruisweg
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Jezus’ blijde intrede

in Jeruzalem

(tekstnaarNico terLinden

uit ‘Koningopeenezel’)

De profeet Zacharia zag eeuwen

voor de komst van Jezus, in een vi-

sioen hoe de Messias Jeruzalem zou

binnenkomen, niet zoals een gene-

raal hoog te paard, maar in alle een-

voud, gezeten op een ezel. De Mes-

sias zou een koning op een ezel

zijn. Zacharia zei: “Ik zie een sjofele

koning, vervuld van vrede, de stad

van de vrede binnenrijden …” Je-

zus besloot naar Jeruzalem te gaan.

De leerlingen brachten een ezel bij

Jezus en legden hun mantels op

zijn rug. Ze reden Jeruzalem bin-

nen. “Kijk,” riep iemand, “kijk, de

koning op het ezeltje van Zachari-

a, dat moet de zoon van David zijn,

nog even en hij bestijgt de troon.”

Nu zagen de anderen het ook. “God

zij dank,” riepen ze. “Hosanna, ge-

zegend hij die komt in de naam van

de Heer!” Ze spreidden hun man-

tels als een tapijt over de stoffige

weg en zwaaiden met palmtakken

die ze vande bomen trokken. Zewa-

ren blij en zongen hosanna: nu zou

allesandersworden.

Ook in deze coronapandemie

Hosanna is een liturgisch woord in

het jodendom en christendom. In

het jodendom wordt het altijd ge-

bruikt in de originele Hebreeuwse

roep Hosha Na. Het betekent letter-

lijk:Helpnu!

Palmwijding

(tekstnaarCarlosDesoete

uit ‘InzijnNaam’)

Deze frisgroene palmtakjes mogen

het verhaal vertellen van mensen

die de Gekruisigde binnenlaten in

hun leven en zich verbinden in een

levenswijze die het geknakte riet

niet breekt en de kwijnende vlas-

pit niet dooft, die opkomt voor het

recht van rechtelozen en tot zeven-

tigmaalzevenmaalvergeven.

Zo’n palmtakje meenemen naar

huis is dus niet vrijblijvend, het

roept ons op te leven zoals Jezus

leefde, met veel liefde dus en on-

wankelbare hoop en groot geloof in

een God die zegt: ‘Ik zal er zijn voor

u.’ Palmtakjes spreken van een ma-

nier van leven die de Gekruisigde

weerdoet leven…

God, wij danken U om Uw zoon Je-

zus. Zegen deze takken en geef dat

ze mensen opwekkentot Zijn ma-

nier van omgaan met elkaar, tot vre-

de en verzoening en liefde wereld-

wijd. Mogen deze palmtakken een

steun zijn om het geloof en de hoop

in opstanding niet kwijt te raken.

Dat vragen wij U door diezelfde Je-

zus, die voor ons geworden is: vre-

de, liefde en leven voor tijd en eeu-

wigheid.Amen.

Tijdens de Goede Week

Op Witte Donderdag, Goede Vrij-

dag, Stille Zaterdag en Paaszondag

zal er in het decor achter het raam

in de zijkapel van de kerk van Sijse-

le telkens iets te zien zijn dat te ma-

kenheeftmetdezesterkedagen.

Helaas moeten we, net als vorig

jaar, vanuit ons kot verbonden zijn

met elkaar in geloof en vertrouwen.

Doorheen het lijden gaat de Men-

senzoon zijn weg, een weg die niet

doodloopt, maar doorloopt, tot op

vandaag, in mensen die de hoop

niet verliezen, in elke mens die leeft

vanuitdeliefde.

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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DIKKE KNUFFEL!

Afstand nemen van elkaar, letter-

lijk, dat is wat men van ons vraagt

in volle coronacrisis, dat is ook wat

we proberen op te volgen om het

voor onszelf en voor de anderen

veilig te houden.

Gelukkig hoeft dat niet enkel fysiek.

Gelukkig hoeven we ons hart niet af

te sluiten voor elkaar, juist nú moe-

ten we het wijd open zetten en to-

nen dat we aan elkaar denken en dat

we ons verbonden voelen.

(uit: lettergreep)

Knuffelen

God, Jij bent mijn hartslag, mijn adem, mijn alles.

Jij zingt in mij, ik zing in Jou. Ik zing Jou uit, herken Jou

in al wat leeft, in al wat is, in elke hartslag, in elke adem.

God, Jij doordringt mij, dichterbij ervaar ik Jou

dan mijn hartslag, mijn adem, de klop in mijn keel.

Dat ik Jou zie in de ander, dat ik Jou hoor in de ander,

dat ik Jou weet in de ander, dat ik Jou ervaar in de ander.

God, doe met mij wat Jij wilt. Leef mijn leven, wees mijn denken,

wees mijn handelen, wees mijn zijn.

Dat ik in Jou adem.

Dat ik in Jou leef.

Dat ik in Jou ben.

Priester Ton Oostveen

ZONDAGSGEBED

Bij Palmzondag

Annick Van Damme, 53j, (°29 no-

vember 1967 +10 maart 2021), echt-

genote van Marc Bonne uit de

Moerkerkesteenweg in Damme.

Uitvaart in beperkte kring op

woensdag 17 maart om 10.30 uur in

de kerk van Damme.

Kerkelijke

uitvaart

Elke dag opnieuw hebben honder-

den mensen bloed nodig.

Na een ongeval, bevalling of een

operatie......

Kom bloedgeven

en help daarbij je medemens.

Het kan op dinsdag 30 maart van

17u tot 19u30 in het parochiaal cen-

trum “De Kring”

Best vooraf contact opnemen met

het Rode Kruis Vlaanderen op het

gratis nummer 0800/777 00

Bloedgeven
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Doopsels aan de bron van leven
De foto's zijn ook te zien op onze website op de pagina van het doopsel. Uiteraard enkel die foto's waarvan we toelating tot publiceren verkregen.

7 maart in Sijsele: Doopsel van Noralie Demeyer, dochter van Birgitta Vanbillemont en Nicolas Demeyer uit

Sijsele

21 maart in Sijsele: Doopsel van Lionel Madou, zoon van Lisa Vlietinck en Alain Madou uit Sijsele

Foto's doopsels sinds Lichtmis 2020

Door de huidige coronapandemie zijn de lichtmisvieringen niet kunnen doorgaan.

Normaal gezien werden tijdens deze vieringen de foto's getoond van de doopselvieringen ...

die zijn nu te zien via onze website onderaan de pagina van het doopsel.

Uiteraard enkel die foto's waarvan we toelating tot publiceren verkregen.
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Beste lezer laten we even stilstaan

bij het paasevangelie van Marcus

(Mc. 16, 1-11) dit jaar in de Paasdien-

sten.

Goede Vrijdag

en de sabbat voorbij

“Toen de sabbat voorbij was, koch-

ten Maria van Magdala, Maria van

Jacobus, en Salome kruiden om

Hem te gaan zalven. In alle vroegte

op de eerste dag van de week gingen

ze na zonsopgang naar het graf. Ze

zeiden tegen elkaar: “Wie zal voor

ons de steen bij ingang van het graf

wegrollen?”

De leerlingen en geliefden van Je-

zus dachten: alles waar we van

droomden is voorbij. Hij deed ons

dromen … maar nu is Hij dood. Ge-

lukkig zijn ze niet alleen … ze zijn

met drie. Ze kunnen met elkaar pra-

ten in vertrouwen over hun ver-

driet en de vragen bij dit leven. In

vertrouwen met elkaar kunnen pra-

tenisenormbelangrijk.

Zo ontdekken ze dat ze met dezelf-

de vragen zitten. Het is bij ons

vaak ook zo In wat ons ten diepste

beroert, vinden we bij elkaar her-

kenning. We stellen onszelf vragen

over geweld, coronavirus, oorlog,

dood, kwaad, egoïsme, liefde, won-

deren, trouw, de zin van het leven,

… en we merken dat de ander zich

dezelfde vragen stelt. Het is maar

door met elkaar in vertrouwen over

deze onderwerpen te spreken - (hoe

verschillend we dat ook doen) – dat

we ontdekken dat we in wezen el-

kaarsgelijkezijn.

Vervolgens dachten de leerlingen

van Jezus: “wie zal de steen bij

het graf wegrollen?” Wie zal de

steen bij onze vragen wegrollen?

Dat doenwe op de eerste plaats door

naar elkaar te luisteren en gaande-

weg rollen we samen de steen weg.

De paasmorgen is er …

“Toen ze opkeken, zagen ze dat de

steen weggerold was. Hij was trou-

wens buitengewoon groot. Toen ze

het graf binnengingen, zagen ze

rechts een jongeman zitten met een

wit kleed om, en ze schrokken he-

vig.Maarhijzegdezeihen:

“Schrik niet. Jullie zoeken Jezus van

Nazareth, die gekruisigd is. Hij is

tot leven gewekt, Hij is niet hier.

Kijk, hier is de plaats waar ze Hem

hadden neergelegd.”

De leerlingen hadden een heel ge-

sprek achter de rug toen ze bij het

graf kwamen. Nu gingen hun ogen

open … de steen was weg … een jon-

geman heet hen welkom in het graf.

Hij is in het wit gekleed te midden

vandedoodscultuur.

Zijn boodschap is: Jezus Christus is

verrezen. Dit woord van de Bijbel

geeft antwoord op hun en onze vra-

gen. Maar wat betekent het? (De Bij-

bel en de kerk gebruiken woorden

diewenauwelijksbegrijpen.)

Jezus is geboren uit de Eeuwige

Liefde van God en de mensen is nu

opgenomen in de Eeuwige Liefde en

leeft er verder. Onze God laat zijn

liefste Zoon niet verloren gaan. Hij

wektHemweertot leven.

Ik schreef het al enkele malen (veel

uitgebreider en persoonlijker dan

nu): alle liefde hier op aarde is be-

perkt. Het kan zijn door de dood,

maar ook om vele andere redenen.

Het kan niet zijn dat deze liefde er

niet meer is. We zijn geboren uit

de Eeuwige Liefde van onze God en

ouders. En we worden na ons leven

hier op aarde opgenomen in de Eeu-

wigeLiefdevanonzeGod.

Pasen …

“ Maar ga tegen Zijn leerlingen en

tegen Petrus zeggen: “Hij gaat jul-

lie voor naar Galilea. Daar zullen

jullie Hem zien, zoals Hij jullie ge-

zegdheeft.”

De jongeman zendt de vrouwen

naar de doodsbange apostelen. Zo-

als ze kinderen baarden, baren ze

nu nieuwe hoopvolle apostelen. Sa-

men gaan ze op weg naar Galilea

waarhetallemaalbegon.

De jongere zendt ook ons om ver-

trouwen op te bouwen en samen te

praten over wat het Woord van God

betekentvandaag.

En zoals paus Franciscus het zegt:

“Vertel het overal, ook buiten je

geloofsgemeenschap.”

We moeten daar zijn waar het le-

ven zich afspeelt en waar existen-

tiële vragen opborrelen. Daarom is

het onze roeping om mensen te be-

luisteren, hen nabij te zijn en te we-

ten wat er bij hen leeft.” Waar het

Leven zich in al zijn facetten aan-

dient, daar mogen wij als christe-

nen zijn om goed te luisteren naar

watmensenonstoevertrouwen.

Samen mogen we zoeken naar

hoopvolle tekenen die ons een toe-

komst aanzeggen. We mogen leven

vanuiteendiepevreugde.

Vanuit de gedragenheid en gebor-

genheid in Gods liefde hoeven we

anderen niet te overtuigen. We mo-

gen samen zoekend en vragend op

weg gaan. In elke authentieke ont-

moeting schuilt een kans tot meer

en beter mens worden aan en door

elkaar.

Jezus leeft en is onze toekomst!

Hugo Pieters, pastoor Sint-Kruis

Bronnen waarop ik me inspireerde:

Noël Bonte, Weerbaren – Jezusboek

voorjongeren,Licap, 1996

Agnès Charlemagne, Je t’écoute. Pe-

tit guide pour transmettre la foi en-

tre les générations, Bayard Paris,

2020

Dit artikel verschijnt in alle edities

van dit blad in het decanaat Brugge.

PASEN 2021

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Pasen 2021

Wie de kruisweg met de levensgrote beelden volgt in Lourdes komt na de veertien staties uit bij … een vijftiende: de verrijzenis. Deze wordt weergegeven met

een enorme molensteen waarop de stralen van de zon te zien zijn, de zwaarte van lijden en dood maakt plaats voor het licht van liefde en leven. Wij mogen

als gelovigen met Pasen onze overtuiging vernieuwen dat leven sterker is dan dood en dat liefde haat overwint. Mochten ook wij in de moeilijke tijden die we

doormaken niet opgeven, maar volhouden en vasthouden aan ons geloof. De Verrezene gaat ons voor, zijn weg is niet doodgelopen, maar loopt door tot op

vandaag, in mensen die de hoop niet verliezen, in elke mens die leeft vanuit de liefde.

Verbonden in de Verrezen Jezus en in het verlangen elkaar weer echt te mogen ontmoeten! Pastoor Pradip Smagge en het pastorale team

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 Damme

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 Damme

Gezongen mis = 15 euro

Rekeningnummer
P.E. groene weiden Damme vzw
BE87 7310 5136 3794
BIC: KREDBEBB
Vissersstraat 56, 8340 Damme

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



Een grondige opkuisbeurt en aan-

duidingen ivm Corona maatrege-

len werden aangebracht zodat van-

af donderdag 1 april aanstaande tot

eind september de toren en kerk in

Damme dagelijks toegankelijk zijn

van13tot17uur.

Na of tijdens een wandeling kan

een bezoek aan deze unieke ge-

bouwen een meerwaarde zijn. Mis-

schien heb je nog nooit het uitzicht

gezien van op de toren of kwam je

nog niet binnen in deze majestueu-

ze kerk? Het loont zeker de moeite

en daarbij zullen onze torenwach-

ters je met plezier een woordje uit-

leg geven. Doen hè! Wil je wat uit-

rusten of je picnic eten dan staan

banken ter beschikking op het kerk-

plein of ga via het kerkhof naar de

stadsboomgaard, een aanrader na of

tijdens je wandeling of fietstocht!

DaniëlDendooven

Historisch bezoek in Damme

3P.E. GROENE WEIDEN DAMME

Het frisse groen op jonge twijgen,

eenteretakmetbloesemknop.

Denatuurspreekt

enzalnietzwijgen,

delentevolgtdewinterop.

Pasen schenkt ons een nieuw leven,

enkelnogdiepriktegeven.

Pasengeeftonsnieuwedromen,

wantwekunnendangerust

weersamenkomen.

Julliebestuur

maaktzichreedsklaar,

omvriendschapenplezier

tedelenmetelkaar.

FemmaSijsele

Paaswens Femma Sijsele
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Om te lezen op Goede Vrijdag ...
Deze liederen uit het Oude Testament werden door de christenen gelinkt aan het lijdensverhaal van Jezus en blijven een krachtige bezinning op geweldloosheid en opoffering.
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Fotoalbums via website

Wist je dat je heel wat foto's kan bekijken over de activiteiten van onze pastorale eenheid en onze kerken?

Onze albums zijn zeker eens een bezoekje waard ...

want je weet, hoe meer views hoe beter ...

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Frank De Mulder, 75j, (19 mei 1945

+30 maart 2021), echtgenoot van

Marie-Louise De Guchteneire, uit

de Damse Vaart-Noord in Hoeke.

Uitvaart in beperkte kring op dins-

dag 6 april om 11 uur in de kerk van

Hoeke.

Kerkelijke uitvaart

Openbare verkoop

De Kerkfabriek Sint-Dionysius

Moerkerke verkoopt ruim 1,5 hecta-

re landbouwgrond.

Het betreft een rechthoekige blok

landbouwgrond, akkerland, vrij

van pacht en niet bewerkt, gelegen

te Moerkerke (8340 Damme), in de

nabijheid van de Preekboomstraat

en ter plaatse gekend als Maldegem-

polder, met een gezamenlijke op-

pervlakte van 1 hectare 54 are 16 cen-

tiare en een gezamenlijk kadastraal

inkomen van €105.

Het goed is niet gelegen in over-

stromingsgebied, noch in een risi-

cozone voor overstromingen.

Gelegen in landschappelijk waar-

devol agrarisch gebied; geen recht

van voorkoop van toepassing;

niet beschermd, noch geïnventa-

riseerd als erfgoed; geen natuur-

beheerplan van toepassing; geen

stedenbouwkundige vergunning,

noch verkavelingsvergunning uit-

gereikt; geen herstelmaatregelen

opgelegd. De diverse landbouw-

gronden kunnen niet afzonderlijk

verkocht worden, maar dienen in

één blok aangekocht te worden.

De landbouwgronden zijn vrij te

bezoeken (toegang ongeveer aan de

overzijde van woning Preekboom-

straat 2).

De percelen werden door een land-

meter opgemeten en afgepaald.

Bieden start op 12 april 2021 om 15

uur en eindigt op 20 april 2021 om

15 uur.

Meer info en de verkoopsvoorwaar-

den via www.biddit.be, het aange-

stelde notariskantoor of de secreta-

ris van de Kerkfabriek dhr. Marc

Mus op 0478 74 10 26

Verkoop landbouwgrond
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KWB-Sijsele

Lentebloei op de TroostPlek Oostkerke
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Gesprek

over rouw,

levenseinde

en geloof

In het najaar engageerde de stad

Brugge zich als eerste stad in België

om ‘Compassionate city’ te worden.

Het initiatief bestond onder ande-

re reeds in Ottowa (Canada) en Mel-

bourne (Australië) en wil burgers

op een laagdrempelige manier ver-

binden bij rouw- en verlieservarin-

gen. OokBrugge wil dit thema meer

bespreekbaar en zichtbaar maken in

de samenleving en mensen wegen

wijzen om gevoel van verlies, ge-

mis en rouw te delen. Meer info

vind je op: www.brugge.be/compas-

sionatebrugge

Als geloofsgemeenschap dragen we

aan dit project graag ons steentje

bij. Deken Lieven Soetaert en pries-

ter Lode Vandeputte werkten mee

aan de brochure ‘diversiteit in af-

scheid’. Deze brochure is tevens be-

schikbaar in het decanaal secretari-

aat. Vanaf mei doen we een aanbod

om in gesprek te gaan met wie vra-

gen heeft over rouw, levenseinde

engeloof.

Ruimte geven aan verdriet, klank-

bord zijn voor (gelovig) zoeken en

vragen, op zoek gaan naar kracht-

bronnen, behoort tot het wezen

van zorgpastoraat in ziekenhui-

zen, ouderenzorg of de zorg voor

mensen met een beperking. Ook

vragen rond het levenseinde zijn

vaak onderwerp van pastoraal ge-

sprek: ‘Kan ik aangeven dat ik be-

paalde medische handelingen niet

meer wens? Wat met een wens rond

euthanasie? Waar/wie is God in lij-

den en dood? Hoe maak ik mijn

wensen rond het levenseinde ken-

baar?...’

Vanuit haar achtergrond als pastor

in de zorgsector zal Ilse Van Gorp

(nu werkzaam in de dienst zorg-

pastoraat van bisdom Brugge) elke

woensdag tussen 11u. en 12u. aan-

wezig zijn in het decanaal secre-

tariaat (Sint-Salvatorskoorstraat 8)

voor een gesprek rond dit thema.

Een afspraak op een ander moment

is zeker mogelijk op tel. 050 33 68 41

of mail van het secretariaat: secreta-

riaat@kerkinbrugge.be

Dit is een initiatief vanuit het decanaat

Brugge in samenwerking met de dienst

zorgpastoraatvanbisdomBrugge.

Gesprek over rouw

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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NieuweBijbelvertaling2021

Dichtbijdebron

2021 wordt een bijzonder jaar: in

oktober verschijnt de NBV21, de bij-

bel voor de 21e eeuw. Beter, scher-

per en krachtiger dan de eerste ver-

sie uit 2004, mede dankzij reacties

van duizenden bijbellezers. De NB-

V21brengt jedichtbijdebron.

VanNBVnaarNBV21

De NBV biedt een getrouwe weerga-

ve van de brontekst in natuurlijk

Nederlands. Kenmerkend voor de

NBV is de bijzondere aandacht voor

het eigen karakter van ieder bijbel-

boek. Genre, stijl, en tekstkenmer-

ken klinken in de vertaling goed

door. Bovendien is steeds heel goed

gelet op de voorleesbaarheid van de

tekst.

De NBV is een interconfessione-

le vertaling waarin is meegewerkt

door experts uit veel verschillen-

de kerkelijke stromingen. Het Ne-

derlands Bijbelgenootschap werkte

hierin samen met het Vlaams Bij-

belgenootschap, de Katholieke Bij-

belstichting en de Vlaamse Bijbel-

stichting. De NBV is bedoeld als

standaardvertaling voor het hele

Nederlandsetaalgebied.

De NBV21 is de opvolger van de

NBV. Het is hetzelfde bouwwerk,

maar vernieuwd en verstevigd. De

afgelopen jaren hebben we de verta-

ling vers voor vers getoetst aan de

brontekst. Onze conclusie: de NBV

is een solide bouwwerk, dat de toets

der kritiek dikwijls met glans door-

staat. Maar toch viel er veel te ver-

beteren. De kwaliteit en sterke kan-

ten van deze vertaling komen in de

NBV21 scherper naar voren, en alles

wat nog te verbeteren viel is aange-

past.

WatisernieuwindeNBV21?

Eerbiedshoofdletters

In de NBV worden geen hoofdlet-

ters gebruikt in woorden die naar

God verwijzen, zoals ‘hij’, ‘u’ en

‘hem’. Veel lezers betreuren dat.

Over geen enkele andere kwestie

zijn zoveel brieven geschreven als

hierover. Deze kritiek kwam van le-

zers uit verschillende stromingen.

En het blijkt ook na ruim vijftien

jaar NBV geen kwestie van wennen

te zijn. Voor veel lezers zit dit heel

diep. Ze ervaren het als een gebrek

aan eerbied. Het NBG heeft daar-

om besloten om de eerbiedshoofd-

letters in te voeren in de NBV21.

De persoonlijke voornaamwoorden

die verwijzen naar God, Jezus en

de heilige Geest worden nu met een

hoofdlettergeschreven.

Up-to-date

Dankzij wetenschappelijke studie

neemt ons inzicht in de bijbelse ta-

len en teksten telkens toe. Voor de

NBV21 hebben we gebruik kunnen

maken van nieuwe studies, bijbel-

commentaren, woordenboeken en

handboeken. Dat leidt tot allerlei

verbeteringenindevertaling.

Meerconsistentie

Toen de NBV-vertalers hun werk

deden, was de vertaling nog in aan-

bouw. Wij konden bij onze con-

trole werken vanuit het geheel. We

merkten dat we op veel punten de

interne consistentie van de verta-

ling konden verbeteren. Niet alleen

wordt de vertaling daar nauwkeuri-

ger van, het geheel vormt daardoor

ook een hechter bouwwerk. Het zal

voor lezers van de NBV21 makkelij-

ker worden om teksten die met el-

kaar te maken hebben te verbinden.

Slimmeconcordantie

Concordantie betekent dat woorden

uit de brontekst op een vaste en

daardoor herkenbare manier wor-

den weergegeven in de vertaling.

De NBV kiest voor slimme concor-

dantie: woordherhaling moet bete-

kenisvol zijn in de tekst en goed

werken in het Nederlands. Voor de

NBV was dit al een belangrijk prin-

cipe, maar het was nog niet con-

sequent genoeg uitgevoerd. In de

NBV21 hebben we hier veel aan

kunnen verbeteren. Dankzij slim-

me concordantie zijn motiefwoor-

den makkelijker te herkennen in de

tekst. Dat biedt de lezer beter zicht

op de thematiek en de rode draad

doordetekst.

Minder ismeer

Zonder interpretatie kun je niet

vertalen. Maar de vraag is wel hoe-

veel je invult in de vertaling. Het

beste is omzo te vertalendatde lezer

bij de juiste interpretatie uitkomt,

maar zonder dat de vertaling die

interpretatie afdwingt. Dat was ook

het uitgangspunt van de NBV, maar

soms is de vertaling toch te veel in-

gevuld. Dat was altijd bedoeld om

de lezer te helpen, maar het wordt

soms als storend ervaren. Bij onze

controle hebben we hier op gelet.

Vaak blijkt dat een iets opener for-

mulering de kwaliteit van de tekst

juist tengoedekomt.

Bredebasis

De NBV heeft als principe: vertaal-

keuzes volgen de wetenschappelij-

ke stand van zaken en niet de per-

soonlijke voorkeuren van een ver-

talers. Dat is grotendeels gelukt.

Toch bleek er ook hier nog het een

en ander te verbeteren. Bij onze

toetsing hebben we steeds geke-

ken of de vertaalkeuzes steunen op

breed wetenschappelijk draagvlak.

En op dezelfde manier hebben we

alle binnengekomen suggesties ge-

toetst. De NBV bevat een schat aan

originaliteit als het gaat om de ma-

nier waarop de brontekst tot klin-

ken wordt gebracht in het Neder-

lands. Dát hebben we gekoesterd in

de revisie. Maar alles moet staan op

een solide basis van betrouwbare

interpretatie. Die basis hebben we

indeNBV21flinkversterkt.

Nederlands

Het Nederlands van de NBV is van

hoge kwaliteit. Het is een van de

sterke kanten van deze vertaling.

De taal van de psalmen is poëtisch,

de taal van de brieven retorisch,

de verhalen zijn pakkend. De in-

zet van goed en natuurlijk Neder-

lands draagt bij aan het leesple-

zier dat talloze NBV-lezers sinds

2004 ervaren. En nog belangrijker:

veel lezers ervaren dat het taal is

die spreekt tot hun hart. Bij ons

werk aan de NBV21 hebben we die

hoge kwaliteit van het Nederlands

gekoesterd en waar mogelijk ver-

sterkt. Af en toe bleken er kleine

schoonheidsfoutjes in de tekst te

staan; die hebben we verbeterd. En

in een enkel boek viel er meer te

winnen. Zo komt deze sterke kant

van de NBV nog beter tot zijn recht.

Wijzigingen

indetekstvanPsalm23

Gelukkig blijven de ‘groene wei-

den’ vermeld enmoetenwedenaam

van onze pastorale eenheid niet wij-

zigen.

In het algemeen is de tekst dezelfde

geblevenoptweepuntenna.

Teneerste

De eerbiedshoofdletters zijn terug

in voege gebracht in woorden die

verwijzen naar God. In vers 4: want

U bent bij mij. In vers 5: U zalft

mijnhoofdmetolie.

Tentweede

In vers 6 staat in het Hebreeuws een

woord dat zowel ‘ik keer terug’ als

‘ik verblijf’ kan betekenen. Op het

eerste gezicht ligt ‘ik verblijf’ het

meest voor de hand. Die betekenis

past het beste bij het beeld dat in het

slot van deze psalm centraal staat:

het beeld van de gastheer die zijn

gast (de ik-persoon) aan tafel uitno-

digt,verzorgtenbeschermt.

WaaromkoosdeNBVvoor

‘ikkeerterug’?

Dat is omdat men een verband zag

met vers 3, waar men wilde vertalen:

‘Hij brengt mij behouden terug.’

Dan zou er tussen vers 3 en vers

6 een mooie parallel ontstaan. Toch

is dat niet gebeurd: in vers 3 kwam

in de NBV uiteindelijk de gangba-

re vertaling ‘Hij geeft mij nieu-

we kracht’ te staan. De optie ‘Hij

brengt mij behouden terug’ werd

nog wel in een voetnoot bij de verta-

ling genoemd als mogelijk alterna-

tief. Die voetnoot wordt echter ge-

schrapt in de NBV21, omdat de op-

tie ‘Hij brengt mij behouden terug’

door vrijwel alle uitleggers afgewe-

zen wordt. Daarmee komt de keuze

voor ‘ik keer terug’ in vers 6 ech-

ter op losse schroeven te staan. Het

verdient dan de voorkeur om ook

hier te kiezen voor de meer gangba-

revertalingmet ‘ikverblijf’.

(Bron:https://nbv21.nl

envoorpublicatieNBV21)

NBV21
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Dat het aantal aanwezigen in de

weekendmissen de voorbij decen-

nia sterk gedaald is, weet iedereen.

Maar de bedevaartsoorden trekken

nog altijd, zeker in de meimaand,

heel wat mensen aan. Hoe komt

dat? Is een bedevaart louter een

toeristisch uitstapje? Ik denk van

niet. Als toerist vind je ongetwij-

feld veel mooiere plekjes met veel

meer bezienswaardigheden en met

veelmeertoffeattracties.

Is het omdat de sfeer van een bede-

vaart en de devotie tot Maria meer

het gevoelsleven van de mensen ra-

ken dan de sfeer en de boodschap

van een weekendviering? Zelf denk

ik dat de bedevaartsoorden - van de

sobere veldkapel tot de gekende be-

devaartsplaatsen als Lourdes, Fati-

ma, Dadizele, Oostakker, Scherpen-

heuvel of Banneux, mensen aan-

spreken omdat ze zich kunnen her-

kennen in het leven van Maria. Net

als wij beleefde Maria mooie mo-

menten maar ook harde momen-

ten. Haar leven verliep niet zoals

ze het misschien gedroomd had.

En toch bleef ze staande. Dat ze dit

kon, heeft volgens mij te maken

met hoe ze in het leven stond: vol

vertrouwen, gelovig en dankbaar.

Deze dubbele houding van Maria

kan ook ons vandaag raken en uit-

dagen.

Vertrouwen en geloven

Toen de engel aan Maria die zon-

derlinge boodschap brengt dat ze

moeder zou worden van Gods

Zoon, verstaat ze het helemaal niet.

Ze kan niet vatten wat haar over-

komt. Toch is haar antwoord: ‘Hier

ben ik, ik engageer me’. Ze weet

nochtans amper waarheen dat ja-

woord haar zou leiden. Ongetwij-

feld krijgt ze immers iets te horen

dat zeniet hadverwacht ofdat ze lie-

verniethadgehoord.

‘Hier ben ik’, het ja-woord van Ma-

ria. Het doet me denken aan het ja-

woord dat twee mensen elkaar ge-

ven. Ze beloven er voor elkaar te

zijn ‘in goede en kwade dagen, in

ziekte en gezondheid, in armoede

en rijkdom’. Beseffen ze wel ten vol-

le waarheen hun ja-woord hen zal

leiden. En toch wagen ze het met el-

kaar.Watdrijfhen?

Het doet me denken aan mijn pries-

terwijding. Op een bepaald moment

zei ik: ‘Hier ben ik’. Eigenlijk wist

ik amper waarheen mijn ja-woord

zou leiden. Welke inspanningen

zou dit van mij vergen, welke moei-

lijke perioden zou ik te doorwor-

stelen hebben, welke ontgoochelin-

gen zou ik oplopen? En toch heb

ik het erop gewaagd. Wat heeft me

hierbijgesterkt?

Het doet me denken aan de trouw

van vrienden voor elkaar, aan het

enthousiaste engagement van vrij-

willigers.

Het doet me denken aan de blijvend

zorg van ouders voor hun kinde-

ren ook al zijn ze al jaren het huis

uit.

Het doet me denken aan de warm-

te van grootouders. Waar halen ze

hunkrachtuit?

Ook Maria zegt: ‘Hier ben ik’. Ze

engageert zich ook al weet ze amper

wat de toekomst zal brengen. Haar

kracht om het toch te wagen is haar

geloof. Ze gelooft in de nabijheid

van God, in kracht van de trouwe

beleving van het ja-woord, in de ze-

kerheid dat je op elkaar kan rekenen

waterookgebeurt.

Haar leven zal harde momenten

kennen zoals haar eigen zoon zo

vroeg moeten zien sterven. Maar ze

blijft vertrouwen op God, ze blijft

geloven. Ze voelt aan dat ze er niet

alleen voor staat. En dat geloof in

God, maar ook in jezelf en in men-

sen kan ook onze kracht zijn om

onsteengagerenvooranderen.

Zo kan elke bedevaartsoord, elk ka-

pelletje langs de weg, elk Maria-

beeld ons uitdagen om vol geloof en

vertrouwen in het leven te staan.

Dankbaar zijn

Vaak hoor je dat je leven zelf moet

maken. Je moet er staan, je moet ie-

mand zijn. Lukt je dit niet, dan is

het je eigen schuld en word je al

vlug bekeken als een ‘loser’ (verlie-

zer). En dat geldt ook voor geluk.

De psycholoog Dirk De Wachter

omschreef het in een interview in

het weekblad Humo (30 december

2019) als volgt: “Geluk wordt vaak

gezien als ‘iets van míj, waar ik zelf

voor heb gezorgd’. Dat is het recept

voor een kille samenleving, waarin

pech, lijden en verdriet als je eigen

schuld worden beschouwd. Het ge-

volg is dat mensen de pijn verzwij-

gen in plaats van erover te praten.

Verdriet dat niet naar buiten komt,

kan je ziek maken. Pas als we het ui-

ten, wordt het draaglijk. Daarom is

de kunst van het leven de aanvaar-

ding dat moeilijkheden en tekort-

komingen bij het leven horen, en

dat jediedeeltmetanderen.”

Vaak lijkt daarenboven de norm: je

moet uitblinken op alle terreinen,

op het werk, als partner, ouder,

vriend, sportman…” Maar zoek je

dan geluk niet in iets dat je toch niet

bereiken kan. En maakt dat je niet

ongelukkig?

Wat is volgens De Wachter dan wel

geluk? “Kleine onzichtbare din-

gen die niet in de schijnwerpers

staan- die je voor elkaar kan beteke-

nen. Een blik, een aanraking, even-

tjes iets voor iemand betekenen. De

Franse filosoof Levinas noemt het :

La petite bonté (de kleine goedheid).

Elkaar een klein plezier doen, is de

essentie van het leven. Dat is ge-

luk.”

Dit brengt mij bij Maria. Is haar be-

zoek aan en zorg voor haar hoog-

zwangere nicht Elisabeth geen

voorbeeld van ‘kleine goedheid’?

Ongetwijfeld maakt ze hiermee

haar nicht gelukkig en geeft dit haar

ookeengevoelvangeluk.

Ze jubelt tijdens dit bezoek in haar

‘Magnificat’ uit hoe groot God wel

is. Als eenvoudig meisje wordt ze

door Hem uitgekozen. God heeft

oog voor haar.Datmaakt haar dank-

baar. Ze weet dat ze veel aan God te

danken heeft. 'Dank je wel’. Het zijn

maar drie woordjes… maar soms

krijg je zo weinig te horen of zo

moeilijk uitgesproken. En toch er

zijn toch zo veel redenen om dank-

baartezijn.

Dankbaar mag je zijn om iets dat

je gegeven wordt, vaak zomaar en

ongevraagd: een luisterend oor, een

helpende hand, een goed gesprek,

de natuur om je heen. Het kan je

ook dankbaar maken omdat je voor

iemand veel kan betekenen, vaak

meer dan je vermoedt. Dankbaar dat

je een vriend, collega, ouder, groot-

ouder,buurkanzijn.

Zo kan elke bedevaartsoord, elk kapelletje

langs de weg, elkMariabeeld ons uitdagen

tot de ‘kleine goedheid’ en tot dankbaar-

heid.

Carmino Bohez, pastoor Effeta-parochie

(dit artikel verschijnt in alle edities van

hetdecanaatBrugge)

VERTROUWEN EN DANKBAAR ZIJN

Meimaand - Mariamaand

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Paul De Roo, 72j, (°25 augustus

1948 +7 april 2021), echtgenoot van

Maria De Jaeghere, uit Aalter. Uit-

vaart in beperkte kring op zaterdag

17 april om 10 uur in de kerk van

Hoeke.

Elvira Boelens, 96j, (°22 april 1924

+10 april 2021), echtgenote van Lau-

rent De Cock, uit het WZC Huy-

ze Den Hoorn in Den Hoorn, zij

woonde voorheen in Middelburg.

Uitvaart in beperkte kring op zater-

dag 17 april om 15 uur in de kerk van

Den Hoorn.

Kerkelijke uitvaarten

Coronapandemie
Versoepelingen voor het mentale welzijn. Maar erediensten met meer dan 15 personen zijn helaas nog steeds niet toegelaten. We hebben geduld.

Wellicht kan het vanaf de maand juni. Ondertussen bidden we voor allen die werken in de zorg en voor ieder die een geliefde verloor aan Corona ...

(foto: kunstwerk van Alberto Kissola)
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Erfgoedwandeling in Damme

Zondag9meivan14utot16u

De mix van erfgoed en natuur geeft

Dammeeenaparte charme.Wewan-

delen langs historische relicten en

zoeken de sporen van de geschiede-

nis in de stad. Hoe zag Damme er

vroegeruit?

Praktischeinfo

Start aan de dienst toerisme, Jacob

van Maerlantstraat 3,8340 Damme

Inschrijving verplicht door over-

schrijving van 2,50 euro p.p. op re-

kening BE32 7360 3899 7502 van

dNB ten laatste op 5 mei (leden: 1,50

euro) -kinderen-16jaar:gratis.

Geschikt voor rolstoelgebruikers

Honden aan de leiband zijn wel-

kom

Afstand4km

Zoals iedereen weet is het weer toe-

gelaten om aan bepaalde groepsacti-

viteiten deel te nemen. Daaraan zijn

wel enkele voorwaarden gebonden.

Mensen die deelnemen aan onze

wandelingen moeten een mond-

masker meebrengen. Indien u dit

vergeet, kan u, voor de aanvang van

de activiteit, bij de gids een mond-

masker bekomen. Respecteer ook de

afstand van 1,5 m tijdens de wande-

ling.

Wehoudenhetveilig!

De Naturen Blomme

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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André Raes, 67j, (°28 januari 1954

+15 april 2021), uit het WZC Her-

dershove in Brugge, hij woonde

voorheen in de Legeweg in Moer-

kerke.

Uitvaart in beperkte kring op vrij-

dag 23 april om 10.30 uur in de kerk

van Vivenkapelle.

Kerkelijke uitvaart

Sterrenbank Oostkerke
In de schaduw van de kerk in Oostkerke werd eerder een herdenkingsplaats ingericht voor niet-levensvatbare en overleden kinderen.

De zwevende bank zakte enkele weken geleden tot op de grond. Hij werd op 22 april hersteld. De bank is geen schommel. (Foto en bron: Stad Damme)
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Aanstaande zondag vieren we Moe-

derdag. Naar goede gewoonte wor-

den onze moeders dan letterlijk

en figuurlijk in de bloemetjes ge-

zet. En terecht! Jammer genoeg zal

Moederdag ook dit jaar anders ver-

lopen dan anders. Door de corona-

crisis zullen velen hun moeder niet

kunnen bezoeken. Danmaar een re-

flexieoverMoederdag...

We wilden ter gelegenheid van

Moederdag een moeder laten vertel-

len over haar leven, haar kinderen

en kleinkinderen, haar vreugden

en zorgen. De coronacrisis heeft

ons echter verhinderd om een moe-

der haar verhaal te laten doen en het

hierter lezingaantebieden.

Al die berichten die ons in de laat-

ste weken via kranten, radio en TV

overspoelden in verband met het

coronavirus en de weerslag ervan

op ons leven en samenleven maken

ons stil en zetten mensen aan het

denken.

We denken aan de moeders die in

een woonzorgcentrum verblijven.

Waar het vóór corona de normaalste

zaak was dat de kinderen en klein-

kinderen bij oma of opa regelma-

tig op bezoek gingen, werd deze

mogelijkheid opgeschort. Geen be-

zoek, geen kus, geen omhelzing.

Oma kan haar klein- en achterklein-

kinderen geen knuffel meer geven.

We denken aan moeders en va-

ders wier zoon of dochter werkt in

de zorg. Terecht noemen we hen

helden: artsen, verpleegkundigen,

zorgkundigen, schoonmaakperso-

neel,... Dag na dag doen zij met

enorme toewijding en grote des-

kundigheid alles wat zij kunnen

omziekentehelpen.

We denken aan jonge moeders die

nu thuis werken en die met hun

werk de zorg voor de kinderenmoe-

ten combineren. Een thuiswerken-

de moeder verwoordde het onlangs

zo: “Ik voel dat ik mijn werk niet

goed kan doen omwille van de zorg

voor de kinderen en dat er te weinig

aandacht is voor de kinderen om-

willevanmijnwerk.”

We denken aan de moeders die in

deze moeilijke tijd de dagelijkse

zorg hebben voor een kind met een

beperkingdatnumeerthuis is

“Blijf in uw kot.” Bijna dagelijks

hebben we in de voorbije maan-

den deze woorden gehoord of ge-

lezen. Deze ingrijpende maatregel

heeft als bedoeling de verspreiding

van het virus af te remmen en in

te dijken. Maar ‘in uw kot blijven’,

zoveel weken lang, heeft in vele ge-

zinnen wel eens tot spanningen of

conflicten geleid. Is het dan vaak

nietdemoederdiemoetbemiddelen

in de hoop dat de gezinsvrede er te-

rugkeert?

Meer dan ooit mogen we alle moe-

ders en alle vrouwen die als een

moeder zorgen voor anderen dan-

ken voor hun inzet en toewijding

in moeilijke tijden. We kijken uit

naar de dag dat we onze moeders

kunnen verwennen met een boe-

ketje bloemen. Maar we zijn hen so-

wieso dankbaar en erkentelijk voor

alles wat ze dag na dag voor hun ge-

zindoen.

(uit: kerknet)

Moederdag in tijden van Corona

Dit kan!

Maandag 27 september

tot en met zondag 3 oktober.

Voor het bedevaartseizoen 2021 is

er veel hoop, maar ook veel onze-

kerheid. Niets of niemand kan -be-

grijpelijkerwijs- enige garantie of

zekerheid geven! Historische tij-

den vragen historische beslissin-

gen. De verantwoordelijken van

de Bedevaarten Bisdom Brug-

ge nemen de vlucht vooruit. Alles

voor de zomerperiode werd gean-

nuleerd en we hebben onze bede-

vaart verplaatst naar de herfst. Door

deze verschuiving vermoeden we

dat we een grote kans hebben dat

de bedevaart kan plaatsvinden. We

winnen tijd voor de vaccinaties en

op dat moment is er minder volk in

Lourdes (dus veiliger!), in de bus-

sen voorzien we grotere ruimtes

tussen de zitplaatsen en we zullen

ons strikt houden aan de corona-

maatregelenopdatmoment teLour-

des.

We kiezen alweer voor de ons

zeer bekende goede hotels, die

(zeer) dicht bij het Heiligdom ge-

legen zijn. De uitzonderlijke si-

tuatie geeft ons ook de kans om

eens ‘andere’ programma-moge-

lijkheden aan te bieden, met ook

meer tijd om te genieten en het rus-

tigaantedoen!

Als de bedevaart om een of andere

reden toch niet kan doorgaan of ie-

mand van de deelnemers moet af-

haken… zijn er voor dit jaar géén

annuleringskosten! We betalen ge-

woon alle reeds betaalde deelname-

gelden terug. In moeilijke corona-

tijden, kunnen we het mekaar ook

gemakkelijkmaken.

Dit zijn de deelnameprijzen

2021:

HotelsAstrid,RoissyenEliseo

€ 750,00/pers in tweepersoonska-

mer.

€225,00singletoeslag

HotelLysdeMarie

€ 600,00/ pers in tweepersoonska-

mer

€140,00singletoeslag

In deze prijs is alles inbegrepen

uitgenomen persoonlijk middag-

lunchpakket voor de eerste reisdag

en persoonlijke uitgaven of extra

besteldedrankenindehotels.

Voor verdere info of inschrijvin-

gen zie de infobrochure (via het se-

cretariaat tebestellen),

onze website www.bedevaarten-bis-

dombrugge.be

of het secretariaat van de bedevaar-

tenopadres

Potterierei 72, 8000 Brug-

ge, bedevaarten.bisdom.brugge@-

kerknet.be

Telefoneren kan ook nog op 0470 18

5805

Namens het bestuur en alle mede-

werk(st)ers,

Piet Vandevoorde – Marc Messiaen

–LucVerbrugge

Lourdesbedevaart in 2021?

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Damme viert vrouwen, moeders.

Moederdag wordt traditioneel ge-

vierd op de 2e zondag van mei. We-

reldwijd worden moeders die dag in

het zonnetje gezet.

Ferm met haar duizende moeders in

haar schoot, draagt moeders hoog

in het vaandel.

Daarom willen we alle moeders van

harte feliciteren:

Voor vrouwen met hun kinderen,

vier deze dag met geluk dat je ont-

vangen hebt,

voor vrouwen met de wens nu nog

onvervuld, afwachtend,

voor vrouwen die hun moeder

niets meer kunnen geven, koester

de herinneringen,

voor vrouwen die graag moeder wa-

ren geweest…

voor jou vandaag met een lach of

een traan,

voor al die prachtig sterke vrouwen

zou het eigenlijk elke dag bloemen-

hartjes moeten regenen en niet al-

leen met Moederdag!

We wensen alle vrouwen, alle moe-

ders een heel fijne dag!

Houd jullie goed.

Op zondagnamiddag 9 mei moet je

in onze stad toch even de benen rek-

ken of tenminste je ramen of deu-

ren openen... Precies om 14 uur zul-

len alle klokken van de 44 (!) Brugse

kerken, kapellen en kloosters fees-

telijk beginnen luiden. De enige re-

den is deze: naar aanleiding van de

Triënnale Brugge 2021 wil men vol-

op 'klank en luister' geven aan de

plechtige opening van dit culturele

feest.

Veel mensen kunnen en mogen nu

niet samenkomen. Wel wil men la-

ten horen dat kunst en cultuur

ongetwijfeld opnieuw hoogdagen

met zich meebrengen tijdens de ko-

mende zomermaanden. Je wande-

ling wordt vast en zeker de moeite

waard, maar niet allen tegelijk na-

tuurlijk...!

Shendy Gardin, hoofd Public Pro-

gramme van de Triënnale, stuurde

ons deze toelichting:

Feestelijke opening Triënnale

Brugge 2021: TraumA

Op zondag 9 mei, vanaf 14.00 uur

baadt Brugge een kwartier lang in

klokkengelui. Een veertigtal stads-

en kerkklokken zullen er de start

van Triënnale Brugge 2021: TraumA

aankondigen en een feestelijk ge-

moed over de stad verspreiden. Ge-

ïnspireerd door Georges Roden-

bachs geschriften Bruges-la-Morte en

Le Carillonneur, waar klokken als sig-

naal- en sfeerverspreiders werden

ingezet, werpen ze nu ook een ge-

luidsspel af dat tot in de huiskamers

zal doorklinken. Een viering van

de tristesse en de schoonheid van

Brugge.

Triënnale Brugge 2021: Trau-

mA

Hedendaagse kunst en architectuur

in de Brugse binnenstad en Zee-

brugge

8 mei tot 24 oktober 2021

Luister mee!

Het openingsmoment kan online

mee gevolgd worden op 9 mei vanaf

14.00 uur via www.triennalebrug-

ge.be of via Facebook @triennale-

brugge.
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Kunstinstallatie door Johan Six in de

kerk van Hoeke (gratis te bekijken tot en

meteindoktober).

In zijn corona-calvarie speelt Johan

Six met cijfers, kleuren en symbo-

len.

14 staties markeren de laatste tocht

vandelijdendeChristus

14gezichtendeemsterenweg

achterhetblauwewaas

vanmachtelozezorgverleners

14plankenterenlangzaamop

14Sint-Jakobsschelpen

biedentroost

We zien Pontius Pilatus gehuld in

transparant, bloedeloos blauw. Hij

wast zijn handen in de onschuld,

alsof hij wil zeggen: deze virale

tsunami gaat mijn wereldlijke petje

teboven.

De pandemie grijpt wild om zich

heen. De muren van de quaran-

taines worden sneller opgemetseld

dan wij afscheid kunnen nemen.

Sterven gebeurt alleen. Zonder fa-

milie, zonder vrienden. De slacht-

offers worden zonder tijd voor be-

groeting weggerukt als waren ze be-

smettelijk onkruid. Enkel nog be-

naderd door klinisch afgescherm-

de hulpverleners achter een blauw

masker.Vaarwel…waarheen?

Onderweg en alleen is er tijd om na

tedenken.Veel tijdomna tedenken.

Ongezond veel te veel tijd om na te

denken.

Naarmate de ziekte vordert en het

einde nadert, worden de planken

van natuurhout – relikwieën van

het bloeiende leven – smaller en

smaller, zwakker en zwakker. Bo-

men van mensen krimpen tot weer-

lozestoofhoutjes.

Ieders laatste planken zijn gena-

geld. Eenmaal je lot is beslecht,

wordt het deksel op de doodskist

onwrikbaar vastgeschroefd. Met

kunstige vijzen, met de beste bedoe-

lingen maar tactloos opgeleukt met

een goddelijk kruis. Oogverblin-

dend siermetaal maskeert de harde

waarheid. Vruchteloos en valselijk

verhullend dat hier niemand an-

ders heerst dan de dood. Mocht het

puin van de verloren Zwinhaven-

stad Hoeke kunnen spreken, de ste-

nen zouden vertellen over genera-

ties die door pest en cholera werden

uitgewist.

Mogen wij hopen op verrijze-

nis? De Sint-Jakobsschelpen geven

moed. Hier start de pelgrimstocht

naar Compostella, tweeduizend ki-

lometer bidden met de voeten. De

schelp op de jas mag onderweg niet

verloren gaan. Want uit haar parel-

moeren hart schonk zij het leven

aan Venus. We kunnen slechts ho-

pen dat ze ons na de dood weer zal

omsluiten. Met dezelfde tedere ge-

borgenheid.

RoelJacobus

stadsfilosoofDamme

Corona-calvarie door Johan Six in de kerk van Hoeke

Ookzonderprocessie

eensterke religieuze traditie

Veertig dagen na Pasen, op Hemelvaarts-

dag, dit jaar op 13 mei, moeten christenen

zich realiseren dat de verrezen Heer Jezus

Christus definitief onttrokken is aan de

menselijke waarneming. Sinds zowat een

halve eeuw zijn de Bruggelingen gewoon

dat net op deze dag in Brugge de wereld-

beroemde processie met de reliek van het

Heilig Bloed door de straten trekt. Maar

al voor het tweede jaar op rij zal deze eeu-

wenoude processie met de reliek van het

Heilig Bloed niet uitgaan vanwege de co-

ronapandemie. Toch zal onze lokale kerk-

gemeenschap zoals elk jaar in de week van

Hemelvaart de verering van het Heilig

Bloed speciale aandacht geven. En aange-

zien de plechtige eucharistieviering in de

kathedraal rechtstreeks op Eén wordt uit-

gezonden, zullen ook velen buiten onze

staddeze feestelijkedagmeebeleven.

De Gebedsweek van het Heilig

Bloed: ontstaan in 1310

Sinds verscheidene jaren is Hemel-

vaartsdag in Brugge het hoogte-

punt van de Gebedsweek van het

Heilig Bloed. De oorsprong van

deze Gebedsweek gaat terug tot de

plechtige bul van paus Clemens V,

bezegeld met zijn loden zegel op

1 juni 1310. Deze originele bul, ge-

schreven op stevig perkament, is

nog steeds bewaard in het Stadsar-

chief van Brugge. Op aandringen

van het stadsbestuur erkende de

paus op 1 juni 1310 de verering van

het Heilig Bloed. De processie met

de reliek van het Heilig Bloed was

toen al voor de zevende keer uit-

gegaan op 3 mei, de dag waarop de

Heilige Kruisvinding werd gevier-

d, in onze streek een belangrijk ker-

kelijk feest. Ook nu vindt het eigen-

lijke traditionele feest van het Hei-

lig Bloed plaats op 3 mei, de maan-

dag na de eerste zondag van de mei-

maand, tot 1969 ook de dag waarop

deprocessieuitging.

Paus Clemens V bepaalde in 1310

– steeds op vraag van het stadsbe-

stuur – dat de reliek van het Heilig

Bloed in de tweeweken rondde pro-

cessie meer dan anders moest wor-

den vereerd. In de geest van die tijd

beloofde hij aan al wie dan het Hei-

lig Bloed kwam vereren ‘aflaten’,

kwijtschelding van tijdelijke straf-

fen in het hiernamaals. Vanuit de

basiliek van het Heilig Bloed wordt

nu in de week van 9 tot en met 16

mei de Gebedsweek rond het Heilig

Bloed georganiseerd. In deze week

wil het team van de Heilig Bloed-

basiliek aan Bruggelingen en bede-

vaarders de gelegenheid geven bij

de reliek van het Heilig Bloed hun

geloof te vieren en te verdiepen.

Hoogtepunt van deze week is nu ui-

teraard de plechtige eucharistievie-

ring, uitgezonden op de Vlaamse

openbare omroep en tegelijk in Eu-

rovisie, op Hemelvaartsdag 13 mei

om11uur.

De reliek van het Heilig Bloed:

oudste sporen in Brugge

In de zuidwestelijke hoek van de

Brugse Burg bevindt zich de Heilig

Bloedbasiliek, oorspronkelijk toe-

gewijd aan de Heilige Basilius (Ba-

silius van Caesarea, kerkleraar, ca.

330-379). De kerk, basiliek sinds

1923, is oorspronkelijk gebouwd

door Diederik van de Elzas, graaf

van Vlaanderen van 1128 tot 1168.

Ze was bedoeld als kapel voor de

burcht van de graaf, maar kwam in

de 13de eeuw inhetbezit vande stad.

De reliek van het Heilig Bloed

vormt de belangrijkste trekpleister

van de basiliek: sinds de eerste helft

van de 13de eeuw en tot op de hui-

dige dag wordt deze reliek daar ver-

eerd door Bruggelingen en bede-

vaarders die van heinde en verre de

stad bezoeken. De reliek, die ver-

wijst naar het bloed dat door Jezus

bij zijn lijden en dood is vergoten,

wordt bewaard in een 11de-eeuws

kristallen flesje, afkomstig uit Con-

stantinopel. De oudste teksten over

het Heilig Bloed in Brugge tonen

aan dat de reliek al rond 1250 het be-

langrijkste religieuze symbool van

de stad was. Rond die tijd wilden

poorters van Brugge die van mis-

drijven werden beticht, hun on-

schuld aantonen door een plechti-

ge eed te zweren op het Heilig Bloe-

d, samen met door hen opgeroe-

pen getuigen van hun onschuld.

En in 1297, toen Brugge capituleer-

de voor de Franse koning Philippe

le Bel, moest die eerst plechtig belo-

ven dat hij de reliek van het Heilig

Bloed steeds in de Sint-Basiliuskerk

zou laten en nooit zou vervreem-

den.

Veel later, toen de Bruggelingen en

de graaf van Vlaanderen weer bond-

genoten van elkaar waren, kwam

een weinig betrouwbare kroniek-

schrijver met het verhaal als zou

de reliek rond 1150 door graaf Die-

derik van de Elzas na de Tweede

Kruistocht vanuit Jeruzalem naar

Brugge zijn gebracht, nadat hij

die daar van zijn zwager, koning

Boudewijn III van Jeruzalem, als

geschenk had gekregen. Sinds de

late middeleeuwen heeft dit verhaal

ingang gevonden in het collectie-

ve geheugen van de Bruggelingen.

Kunstenaars werden erdoor geïn-

spireerd, vrome schrijvers penden

het verhaal over, tot in 1964 een ge-

leerde monnik uit Zevenkerken de

werkelijkheid aan het licht bracht:

de reliek is afkomstig uit Constan-

tinopel en is hier terechtgekomen

in het begin van de 13de eeuw, na

de Vierde Kruistocht, die eindigde

in 1203, niet in het Heilig Land,

maar in Constantinopel. De Griek-

se keizers van Constantinopel wa-

ren trots op hun kostbare passiere-

lieken, waaronder die van het Hei-

lig Bloed. Vanaf de verovering en de

plundering van de oude Oost-Ro-

meinse hoofdstad door de westerse

kruisvaarders kwamen veel van die

relieken in West-Europa terecht,

o.a.in Brugge. Het is mogelijk dat

dit gebeurde door tussenkomst van

de Vlaamse graaf Boudewijn IX, die

Latijns keizer van Constantinopel

werd, maar daar zijn geen bronnen

overbekend.

Het Heilig Bloed:

een sterk religieus getuigenis

voor Bruggelingen en

Brugge-bezoekers

Tot op de huidige dag kan de Brug-

se reliek van het Heilig Bloed da-

gelijks, maar speciaal op elke vrij-

dag en zeker op Goede Vrijdag, op

3 mei en tijdens de Gebedsweek,

door Bruggelingen, bedevaarders

en toeristen worden vereerd in de

basiliek. Liturgie en verkondiging

staan er steeds in het teken van

de verering van het Heilig Bloe-

d, dat verwijst naar het lijdensver-

haal van Jezus Christus. Sinds en-

kele jaren ben ik betrokken bij de

verering van het Heilig Bloed. Be-

zoekers en toeristen komen meest-

al nieuwsgierig de basiliek binnen.

Maar heel dikwijls zijn ze na en-

kele ogenblikken onder de indruk

van de religieuze bezieling rond

het Heilig Bloed en de authentieke

beleving van Jezus Christus’ lijden

en dood. Ik zie dan hoe toeristen

en bezoekers uit Brugge verande-

ren in bedevaarders, met aandacht

voorstilte,bezinningengebed.

NoëlGeirnaert

Hoogfeest Hemelvaart van de

Heer - donderdag 13 mei 2021

Televisiemis Sint-Salvatorska-

thedraal 11 uur

TV-Eén - Eurovisie op verschil-

lende zenders

Brugge en het Heilig Bloed
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Godvanalle leven,

zegenhethemelwater,

deregenindesloot.

Zegen met zonnewarmte de aarde

waaruitgewassenkiemen.

Zegenmetkracht

endoorzettingsvermogen

delandbouwerinweerenwind.

Zegen onze voedselketen en alles

watonsaandescheppingbindt.

Zegenonsmethetbesefdatwij

deelzijnvaneengrotergeheel

enkunnenbijdragen

aannatuurbehoud.

Zegen allen in de goede omgang

metdeelementen

dieonsomringen.

Dathetwaterdatwijdrinken,

het vuur waaraan wij ons warmen,

deaardedieonsdraagt

endeluchtdiewij inademen

inharmonieenvredezijn.

Datwijenalleswatleeft

deweldaadmogenondervinden

vanjouwzegen.Amen.

PradipSmagge

Zegening vruchten van de aarde

Waar men gaat langs Vlaamse we-

gen, komt men U, Maria, tegen …

De jaarlijkse meibedevaart van onze

landelijke verenigingen, Ferm &

Landelijke Gilde, zal ook dit jaar

NIET doorgaan in de kerk van Ver-

Assebroek.

Maar Anne-Mie Kerckhof en Johan

Maertens (organisators van deze

bedevaart) hebben als alternatief

een Mei-merwandeling uitge-

stippeld in de Assebroekse meersen.

De wandeling is niet zo lang zo-

dat het voor iedereen haalbaar is.

Een afgedrukte versie van de wan-

delroute kan je vinden in de kerk

vanVer-Assebroek.

De tocht start aan het info bord

in de Kerklaan. Naar rechts rich-

tingKoeiendreef.

Enkele meters verder hebben we

een reeds bank om even stil te val-

len. In ons dagelijks leven moeten

weookeensstilvallen.

Geniet van deze tocht in de natuur

gedurende de ganse maand mei met

je eigen bubbel, wanneer je wilt en

respecteer de geldende coronamaat-

regelen op het moment dat je de

wandelingmaakt.

Hou het ook (verkeers)veilig met

respect voor andermans eigendom

en de natuur (laat dus geen zwerf-

vuilachter) .

Het meibedevaartcomité is niet ver-

antwoordelijk voor gebeurlijke on-

gevallen.

Ontdek ook de andere MEImer-

wandelingen op www.landelij-ke-

gilden.be/meibedevaart2021

Aan de pelgrim

PelgrimStaoptijdeensstil

Om te weten waar je staat, om zicht

tekrijgenopjeleven.

Op je unieke plaats tussen mensen,

Op je eigen onvervangbare taak in

de kleine en de grote wijde wereld.

Pelgrim Sta op tijd eens stil, om ach-

teromtekijken,

Zie hoever je al bent, en kijk voor-

uit om bij te sturen, om richting te

bepalen,

om je te heroriënteren op de etappe

vanmorgen.

Pelgrim Sta op tijd eens stil al was

het allemaal maar om tot rust te ko-

men,

Om nieuwe krachten te verzame-

len, om met volle teugen te genie-

tenvanhetgoede,

omverbondenheidtevieren.

CarlosDesoete

Meimertochten
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Mei 2021 : elkeen begint te denken

aan wat versoepelingen na deze lan-

ge afzonderingsperiode door coro-

na.

Mijmeren ook al van weer eens

te kunnen weggaan, vakanties en

durven zelfs voorzichtig te plan-

nen !

Maar helaas voor de jaarlijkse 3

daagse van F e r m Groot Damme,

begin september, zal deze busreis

naar Nederland opnieuw niet kun-

nen doorgaan. Dit werd ons beves-

tigd door de busmaatschappij ; er

zijn teveel onzekerheden !

Heel erg spijtig voor de grote trou-

we, enthousiaste groep F e r m

vrouwen die hier jaarlijks naar uit-

kijken ; maar we weten allen dat

onze gezondheid en deze van onze

dierbaren voor gaat.

En…allicht in 2022 zijn we er weer

!

Het 3-daagse team Groot Damme.

Ferm Damme - 3 daagse

De voordracht : "Hoe ons immuun-

systeem te versterken" door Dr Ir

Eeic De Maerteleire die gepland was

op woensdag 12 mei in de cultuur-

fabriek, is verplaatst naar woensdag

15 september.2021.

Kaarten zijn nog te bekomen bij

Magda Keirse, 050 35 96 66, magda.-

keirse@ hotmail.com. Overschrij-

ven op BE22 7381 1006 8447 van Ge-

zinsbond Sijsele met vermelding

van je lidnummer - leden: €3, niet-

leden: €6.

Gezinsbond Sijsele

Tuinen van Bonem - zaterdag

22 mei 2021 van 10 tot 12u

Bonem is één van de oudste plaats-

namen in Damme en gaat terug

tot de 13de eeuw. De hoeve is nog

omringd door water en het grote

domein bestaat uit tuinkamers die

de bezoeker telkens verrassen. Deze

prachtige tuinen zijn anders niet

toegankelijk.

Praktische info:

Start aan de hoeve Bonem, Bonem-

straat 1 te 8340 Damme

Parkeren ter plaatse is mogelijk.

Inschrijving verplicht door over-

schrijving van 12,50 euro p.p. op re-

kening BE32 7360 3899 7502 van

dNB ten laatste op 19/05/21 (leden:

10,00 euro - kinderen -16 jaar: gratis

Aantal inschrijvingen is beperkt -

tijdig inschrijven is de boodschap

Honden aan de leiband zijn wel-

kom

De naturen blomme

Ben je 14 jaar of ouder? Je trekt graag

op met vrienden en vriendinnen?

Dan moet je beslist lid worden van

KLJ-Sijsele.

Doorheen het jaar organiseren we

tal van toffe activiteiten.

Neem een kijkje in onze werking,

en ontdek al onze activiteiten.

We nemen graag kennis met nieu-

we leden, en ontvangen jullie ook

met open armen!

Op vrijdagen 21 mei - 4 juni en 18

juni ben je van harte welkom op het

Marollenplein, Molenstraat 45.

Meer info: KLJSIJSELE.BE/START.
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Gebed voor elke dag

tijdens de noveen

van de heilige Rita (13-21 mei)

Eerste dag (13mei)

Heilige Rita, wij bidden op deze eer-

ste dag van je noveen en gedenken

hoe jij als kind godvruchtig was,

eerbiedig, dienstbaar en toegewijd

aan jouw ouders. Wij bidden je, be-

kom voor ons van God alle goeds

voor kinderen, jongeren en gezin-

nen. Heilige Rita, heilige voor de

hopeloze zaken, voor onmogelijke

zaken, wij vertrouwen in je tussen-

komst bij de Heer en vragen, bekom

ook van God dat wij de hoop nooit

verliezen dat wij sterk staan in ge-

loofenleveninliefde.Amen.

Tweede dag (14mei)

Heilige Rita, wij bidden op deze

tweede dag van je noveen en ge-

denken hoe jij altijd bekommerd

was om de armen en de zieken met

zachtheid behandeld hebt. Je deel-

de voedsel en zorgen. Help ons om

even goed en edelmoedig te zijn

voor hen die in nood zijn of lijden.

Heilige Rita, heilige voor de hope-

loze zaken, voor onmogelijke za-

ken, wij vertrouwen in je tussen-

komst bij de Heer en vragen, bekom

ook van God dat wij de hoop nooit

verliezen dat wij sterk staan in ge-

loofenleveninliefde.Amen.

Derde dag (15mei)

Heilige Rita, wij bidden op deze

derde dag van je noveen en geden-

ken hoe jij geleden hebt onder part-

nergeweld, geleden hebt onder het

brutale karakter van jouw echtge-

noot. Maar jij bewaarde de vrede in

je hart en hebt zelfs gebeden dat hij

tot inkeer kwam en een goede echt-

genoot en een goede vader werd.

Heilige Rita, heilige voor de hope-

loze zaken, voor onmogelijke za-

ken, wij vertrouwen in je tussen-

komst bij de Heer en vragen, bekom

ook van God dat wij de hoop nooit

verliezen dat wij sterk staan in ge-

loofenleveninliefde.Amen.

Vierde dag (16mei)

Heilige Rita, wij bidden op deze

vierde dag van je noveen en geden-

ken hoe jij zoveel zorg, geduld en

zachtheid hebt getoond in de op-

voeding van je kinderen. Jij was

voor hen het goede voorbeeld. Hei-

lige Rita, heilige voor de hopelo-

ze zaken, voor onmogelijke zaken,

wij vertrouwen in je tussenkomst

bij de Heer en vragen, bekom ook

van God dat wij de hoop nooit ver-

liezen dat wij sterk staan in geloof

enleveninliefde.Amen.

Vijfde dag (17mei)

Heilige Rita, wij bidden op deze

vijfde dag van je noveen en geden-

ken hoe jij niet van verdriet werd

gespaard bij het overlijden van je

echtgenoot en je twee zonen. Je

hebt de eenzaamheid gekend van

een verlaten huis, maar je bood een

thuis aan armen en zieken. Wij bid-

den voor hen die zwaar beproefd

worden door de dood van een gelief-

de. Heilige Rita, heilige voor de ho-

peloze zaken, voor onmogelijke za-

ken, wij vertrouwen in je tussen-

komst bij de Heer en vragen, bekom

ook van God dat wij de hoop nooit

verliezen dat wij sterk staan in ge-

loofenleveninliefde.Amen.

Zesde dag (18mei)

Heilige Rita, wij bidden op deze

zesde dag van je noveen, keer je

in goedheid naar hen die jou aan-

roepen omdat ze niet het meer we-

ten, vermoeid zijn en ontmoedigd,

klaar om toe te geven aan wanhoop.

Verhoor de gebeden, verlicht het

lijden, droog de tranen. Heilige Ri-

ta, heilige voor de hopeloze zaken,

voor onmogelijke zaken, wij ver-

trouwen in je tussenkomst bij de

Heer en vragen, bekom ook van

God dat wij de hoop nooit verliezen

dat wij sterk staan in geloof en leven

inliefde.Amen.

Zevende dag (19mei)

Heilige Rita, wij bidden op deze

zevende dag van je noveen en ge-

denken hoe jij in elke situatie een

voorbeeld bent geweest van gods-

vrucht, nederigheid, edelmoedig-

heid, geduld en liefde. Help ons te

worden, en altijd te blijven: nederig

en klein voor God, groot in goed-

heid en edelmoedig tegenover onze

naaste. Heilige Rita, heilige voor de

hopeloze zaken, voor onmogelijke

zaken, wij vertrouwen in je tussen-

komst bij de Heer en vragen, bekom

ook van God dat wij de hoop nooit

verliezen dat wij sterk staan in ge-

loofenleveninliefde.Amen.

Achtste dag (20mei)

Heilige Rita, wij bidden op deze

achtste dag van je noveen en ge-

denken hoe een grote liefde je be-

zielde voor de gekruisigde Jezus en

vol verlangen, Zijn lijden te delen,

je voorhoofd getekend werd met de

wonde van de doornenkroon van

Jezus. Geef ook aan ons de eerbied

voor de liefde die in Jezus was zodat

Hij zijn leven kon geven omwille

van ons. Heilige Rita, heilige voor

de hopeloze zaken, voor onmoge-

lijke zaken, wij vertrouwen in je

tussenkomst bij de Heer en vragen,

bekom ook van God dat wij de hoop

nooit verliezen dat wij sterk staan

in geloof en leven in liefde. Amen.

Negende dag (21mei)

Heilige Rita, wij bidden op deze

negende dag van je noveen en ge-

denken hoe Jezus jouw grote voor-

beeld was, hoe jij kon vertrouwen

op Gods voorzienigheid. Jouw le-

ven stond in het teken van de lief-

de tot God en de liefde tot de naas-

te. Geef ook aan ons een levendig

geloof, onwankelbare hoop en een

steeds groeiende liefde. Heilige Ri-

ta, heilige voor de hopeloze zaken,

voor onmogelijke zaken, wij ver-

trouwen in je tussenkomst bij de

Heer en vragen, bekom ook van

God dat wij de hoop nooit verliezen

dat wij sterk staan in geloof en leven

inliefde.Amen.

Levensverhaal

van de heilige Rita

Geboren te Rocccaporena (Italië)

omstreeks 1381 en gestorven op 22

mei 1457 te Cascia (Italië). Heiligver-

klaard in 1900. De toestand leek al

hopeloos toen Margarita Lottius als

12-jarige werd uitgehuwelijkt. Ze

woonde in Cascia, tussen Rome en

Perugia. Haar echtgenoot Ferdinan-

do Mancini was niet de makkelijk-

ste, volgens sommige versies was

hij een dronkaard met losse hand-

jes. Zelf was Margarita liever in-

getreden in het klooster. Alles ver-

anderde toen haar man werd ver-

moord door een rivaliserende fami-

lie. Dit had wellicht te maken met

spanningen tussen de pausgezin-

den (‘Welfen’) en de keizersgezin-

den (‘Ghibellijnen’). Niet veel la-

ter stierven Margarita’s beide zo-

nen een natuurlijke dood. En toch

lag de weg naar het klooster nog

niet open. Margarita’s verzoek om

in te treden in het klooster van de

Heilige Maria Magdalena in Cascia

werd meermaals geweigerd. In het

klooster woonde namelijk een fami-

lielid van de moordenaar van Mar-

garita’s man en dit zou voor span-

ningen kunnen zorgen, zo werd

gevreesd. De overste stelde Margari-

ta’s voor een ‘onmogelijk’ gewaan-

de opdracht: vrede stichten tussen

de familie van haar overleden man

en die van zijn moordenaar. Hope-

loze zaak, leek het, maar Margari-

ta slaagde erin de families te ver-

zoenen. Op haar 36e trad ze in. De

Heilige Rita staat dus in de eer-

ste plaats voor vergeving en ver-

zoening. Volgens de overlevering

ontving Margarita op haar 52e tij-

dens een intens gebed voor een Je-

zusbeeld een stigma: een doorn van

Jezus’ kroon plantte zich in haar

voorhoofd. De wonde zou tot haar

dood openblijven en alleen tijdens

een bedevaart naar Rome tijdelijk

genezen. Zuster Margarita stierf in

1457. Vlak voor haar dood ontstond

ook de legende van de roos, die in

het putje van de winter zou heb-

ben gebloeid in de tuin van haar

vroegere huis. Door deze legende

wordt de heilige Rita vaak afgebeeld

met rozen of worden er rozen aan

haar geschonken. Sinds haar dood

werden ook verscheidene miracu-

leuze genezingen aan haar toege-

schreven. In 1628 werd Margari-

ta zalig verklaard door paus Urba-

nus VIII en in 1900 heilig verklaard

door Leo XIII. Haar stoffelijke res-

ten zijn goed bewaard gebleven en

kunnen nog altijd worden bezich-

tigd in haar basiliek in Cascia waar

ze ligt opgebaard in een glazen kist.

De Heilige Rita wordt op verschil-

lende plaatsen in Vlaanderen ver-

eerd, onder meer met novenen. Ze

wordt onder andere aanroepen voor

hopeloos gewaande zaken, langdu-

rig zieken en door vrouwen met

eenongelukkighuwelijk.

Dit levensverhaal

staatooktelezen

oponzewebsite,

daarkanjeookdegebeden

vandenoveenvinden

omeventueelaftedrukken.

Noveen van de heilige Rita
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Onstuitbaar strooit de Zachte Bries

Godsliefdeuit.

Tussen Pasen en Pinksteren valt er

veel te verwerken. We hebben er tijd

voor nodig en die krijgen we ook.

‘Het is goed voor jullie dat ik

heenga, dan zal ik een andere helper

sturen, de Heilige Geest’. Joh 16,7.

Na al wat is gebeurd, voelen de leer-

lingen zich ontredderd en verlo-

ren.

Tijd is ons menselijk bestaan. Om

het ongehoorde van Jezus’ ster-

ven en verrijzen verwoord te krij-

gen, wordt het gebeurde verwoord

in vele verhalen, die hebben we

de voorbije weken opnieuw beluis-

terd.

Van Gods kant gezien, speelt tijd

geen rol, er is alleen het nu. Met de

menswording is God in de persoon

van Jezus letterlijk binnengebro-

ken in onze tijdelijkheid. Bij zijn

sterven breekt hij weer uit, scheurt

die grens, niet alleen voor zichzelf

maar ook voor ons. Van zodra Jezus

sterft aan het kruis, is hij bij de Va-

derengeefthijdeGeest.

Dat bij Jezus’ sterven het voor-

hangsel in de tempel, de grens tus-

sen de mens en God, openscheurt

van boven naar beneden, is daar een

mooi beeld van. Er is geen grens

meer tussen deze en gene zijde.

Door die scheur waait de Geest in en

uit,waarheenhijwil.

Zijn we beperkt door ons leven in

de tijd, we zijn het ook om God

onder woorden te brengen. Heel de

bijbel door doet men een tastende

poging. Men vergelijkt, men speelt

leentje buur bij omliggende volken

enculturen.

Maar God is telkens weer de gans

andere. Maar wel, en dat is toch

uniek, iemand die contact zoekt met

de mens. Iemand die er telkens weer

is, mee op weg gaat in tedere, lief-

devolle nabijheid. Hij laat zich ken-

nen als ‘Ik zal er zijn’. Steeds dich-

terbij.

En dan komt Hij ons tegemoet

door zich te omschrijven als Vader,

Zoon en Geest. Om uit te drukken

dat het om relatie gaat, een liefdes-

relatie. Meer nog, hij nodigt ons uit

om deel te nemen aan die relatie. Zo

onzegbaar, zelfs tastbaar nabij wil

hijmetonszijn.

Maar wij mensen zijn er altijd goed

in om verwoordingen van het ons

overstijgende mysterie te verabso-

luteren. Het is ook zo moeilijk om

de Gans Andere, anders te laten

zijn. Liefst bouwen we een tempel

voor God, dan weten we tenmin-

ste waar hij te vinden is. Misschien

voor ons wel zo veilig binnen zijn

muren.

Om het naar een anekdote van Wil-

lem Vermandere te beschrijven: we

hebben voor Jezus een tabernakel

gebouwd vooraan in de kerk en de

priesters zijn er om het deurtje nu

en dan open te doen. Maar er was

een verstrooide priester die vergat

het deurtje te sluiten en Jezus is

ontsnapt en hij heeft zich verstopt

tussendemensen.

Dat is net het werk van de Geest.

Hoezeer wij telkens weer van de

kerk, de levende geloofsgemeen-

schap, een instituut met beknel-

lende structuren maken, breekt de

Geest uit, keer op keer. Er is geen

voorhangsel tegen bestand, ramen

en deuren vliegen open. Soms is het

een keermet een gedruis alsof er een

stevige wind opsteekt maar veelal

gebeurt het door het suizen van de

zachte bries. Telkens weer worden

mensen geïnspireerd om op weg te

gaan en Jezus na te volgen. Ook al

kan dat vervolging en uitsluiting

betekenen.

Maar ook onze pogingen om van

het handelen Gods een binnen-

kerkelijk gebeuren te maken voor

enkel ingewijden, worden telkens

weer opengebroken. Om het met Je-

zus’woordentezeggen:

‘Ik heb nog andere schapen die niet

uit deze stal zijn. Ook die moet ik

leiden en zij zullen luisteren naar

mijn stem’. Joh 10,16.

DeGeestwaaitwaarhijwil.

De leerlingen hadden zich veilig

opgesloten om hun verdriet en ont-

goocheling te verwerken en om de

ongelooflijke verhalen te plaatsen

dat Jezus was verrezen. Je zou van

minder.

Toch komt Jezus binnen met een

‘vrees niet’ en blaast zijn Geest over

hen uit. Zijn Geest die zachtjes bin-

nendringt en hen alles in herin-

nering brengt, onstuitbaar. Om het

met Jeremia te zeggen: ‘Soms denk

ik: Ik wil er niets meer van weten,

ik spreek niet meer in zijn naam.

Maar dan laait er een vuur op in

mijn hart, het brandt in mijn ge-

beente. Ik doe alle moeite om het in

bedwang te houden maar het lukt

meniet’. Jer20,9.

Zo ook de leerlingen met Pink-

steren: ze ontploffen bijna, hun

hart scheurt open, de Blijde Bood-

schap moet eruit. En het klinkt

voor alle rassen en talen en volken.

Open en toegankelijk voor ieder-

een, onvoorwaardelijk. Ieder hoort

het inzijneigentaal.

Hoe dicht staan we vandaag weer bij

dit gebeuren. Nu we leven in een

multiculturele samenleving, ons

Galileavanvandaag.

Hier en nu worden we uitgenodigd

om de Blijde boodschap van Jezus

te leven. Te vertellen dat ‘we alle-

maal kinderen van God genoemd

worden, want we zijn het ook’. 1Joh

3,1. DatwedoorGodgeliefdworden,

stukvoorstuk.

We hoeven Gods anders zijn niet

te vrezen, we hoeven elkaars an-

ders zijn niet te vrezen. Jezus kwam

ons Gods liefde zichtbaar maken. Je-

zus liet ons niet over aan ons lot

van ‘nu is het jullie beurt, zoek het

maar uit.’ Neen, Hij gaf ons, geeft

ons, zijn Geest om te leven en lief

te hebben zoals hij ons heeft voor-

geleefd.

De Heilige Geest, de Trooster, de

Helper, is ons gegeven. We krijgen

wat we nodig hebben, want het is

ook nodig. Als de chaos uitbreekt in

het natuurgeweld, in ziekte, pijn,

dood en verlies. Of als in ons mens-

zijn de chaos durft uit te breken als

we elkaar naar het leven staan en

uitsluiten.

Maar Gods Geest zweeft over de wa-

teren, de macht van de chaos is be-

grensd. Het bulderen der machtige

wateren van de oerzee mag slechts

tot hier en niet verder. Job 38,10-11.

Geest die ons bezielt, adem in en uit,

raak ons aan met Gods vaderlijke

liefde, doordesem ons tot leven, leer

ons elkaar liefhebben en zien met

de ogen van Jezus. Begeester ons om

meer en meer te worden wie we zijn:

geliefdegodskinderen.

diakenArnoldTraen

PastoraleEenheid

Sint-TrudoAssebroek
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Maria Buffel, 87j, (°15 augustus 1933

+8 mei 2021), weduwe van Nestor De

Coster, uit de

Middelburgsesteenweg in

Moerkerke.

Uitvaart in beperkte kring op dins-

dag 18 mei om 10.30 uur in de kerk

van Damme.

Kerkelijke uitvaart
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Wandeltocht

Vrouw en Maatschappij

Nu we weer met 25 personen buiten mogen afspreken,

kan de wandeltocht van Vrouw en Maatschappij dit jaar wel doorgaan.

We hopen u massaal te mogen ontmoeten

op Pinkstermaandag 24 mei

aan de kerk van Oostkerke om 14u.

We wandelen in verschillende groepen van maximaal 25 personen.

De tocht is ongeveer 8 km en is buggy en rolstoel toegankelijk.

Deelname is gratis,

maar mogen we wel vragen om in te schrijven

voor 20 mei bij Martine Jacxsens

via mail martine.jacxsens@gmail.com

Tot dan?

3P.E. GROENE WEIDEN DAMME

Gedoopt aan de bron van leven

15 mei Sijsele: Doopsel van Jordy Hernou, zoon van Jolien Hofmans en Joren Hernou uit Maldegem 15 mei Sijsele: Doopsel van Arnaud Maeyaert, zoon van Eline Delameillieure en Thomas Maeyaert uit Sijsele

Neem een appeltje tijd voor elkaar.

Ferm appelbloesem fietstocht in ei-

gen regio.

Ferm Damme startte met een 1e,

kleine samenkomst op de fiets.

Want ook in eigen regio staan heel

wat appelbomen in volle bloei, de

knopjes kwamen dit jaar wat later

open door het voor voorbije koude

weer. Dus voor ons het ideale mo-

ment om nu van een ontspannende

rit van 35km te genieten.

Met een 10-tal, zoals afgesproken,

kwamen we samen in de stadsboom-

gaard een ideale startplaats. De bloe-

semperiode is de tijd om hier en

daar op zoek te gaan naar appel-

boomgaarden- of plantages. Trou-

wens ideaal om dit met de fiets te

verkennen. Zo reden we tot in het

Zoute waar we een stop namen in

de hoevewinkel Het Hazegras voor

een lekker ijsje. Hier een beetje uit-

leg over de vele fruitbomen die hier

groeien en bloeien.

Richting Retranchement en terug

op Belgische bodem kwamen we de

grote plantage van 1800 appelbo-

men tegen van de familie Lannoye.

Hier bleven de rode appeltjes in de

fietszak zitten maar werden enke-

le foto’s genomen. Via St.Anna Ter

Muiden, Hoeke en Oostkerke fiet-

sten we terug naar Damme waar een

lekker appelsapje, appeljenever en

appelcake klaarstonden en we op-

nieuw wat gezellig konden babbel

(= Appelbabbel dus…).

We namen dus letterlijk “een appel-

tje tijd voor mekaar”. Dank voor het

gezelschap, onze opdracht was ge-

slaagd en men zei zelfs “Voor her-

haling vatbaar"!

Dank Linde en Lieve voor de posi-

tieve reacties: “We hadden er lang

naar uitgekeken en eindelijk was

het zover: onze eerste Ferm-activi-

teit van dit jaar, op woensdag 12 mei.

Onder het Ferm-motto "Appelbab-

bel" had Mieke een fietstocht in me-

kaar gestoken langs onze eigenste

boomgaarden in bloesemtijd. Het

hoeft immers niet altijd Haspen-

gouw te zijn... onze polders heb-

ben ook best wat "vrucht-baars" te

bieden. De weergoden waren ons

gunstig gezind : een prachtige wol-

kenconstellatie die dreigde uit te

vallen, een zonnetje dat af en toe

eens kwam piepen, weinig wind,

een temperatuur rond 15 graden...

kortom, een ideale mix voor een

vrijgeleide op de anders erg drukke

fietsroutes tussen Damme en Knok-

ke. Halfweg genoten we van een

hoeve-ijsje( speciaal voor ons geo-

pend, dank je wel). Onze tocht ein-

digde bij Mieke thuis met een lek-

kere tractatie van appeltaart, appel-

sap en een appeltje voor de dorst,

een appelgebakje, -sapje & -jenever-

tje. 35 km en 3 uur later was eenie-

der terug in zijn kot, moe maar te-

vreden zoals dat heet, na een namid-

dagje zonder coronaleed.“

Ferm-Damme
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Vraag en antwoord

VRAAG: 'De hemel verdienen'

Na het uitvoeren van een behoor-

lijk zware klus hoor je soms het

vermoeide maar voldane verzuch-

ten: 'Vandaag heb ik mijn hemel

verdiend.' Natuurlijk is het bij deze

uitspraak duidelijk dat ze slechts

een zegswijze is, een manier van

zeggen om uit te drukken dat het

daarbij gaat om bijvoorbeeld een

werk waarvan de aanpak al langer

op je lever lag of dat je ten voor-

dele van een ander deed. Alleszins

een karwei die de nodige inspan-

ning vergde en als ‘goede daad’ kan

bestempeldworden.

Maar zelfs als we van die niet al

te ernstig te nemen zelfbeschikking

uitgaan, kunnen we ons de vraag

stellen ‘in hoeverre een mens kan

spreken van verdienen’. Afgezien

van het feit dat we echt niet zelf

kunnen oordelen of we in Gods

ogen voldoen – dat komt uiteraard

God toe – lijkt het me sowieso raar

dat we het slechts bij bepaalde gele-

genheden over verdienen hebben.

Alsof we af en toe een extra toets

kunnen afleggen waardoor we goe-

de punten vergaren die ons uitein-

delijk het gewenste eindtotaal be-

zorgen, zonder rekening te hou-

den met de cijfers voor ‘dagelijks

werk’, om in schooltermen te blij-

venspreken.

Nochtans, zijn de verdiensten van

die dagelijkse, maar wellicht min-

der opvallende prestaties, niet even

belangrijk? Zal het niet het een én

het ander zijn dat Gods oordeel

over onze slaagkansen zal bepalen

of zijn het misschien toch occasio-

nele en grootsere taken die de door-

slag (moeten)geven?

ANTWOORD:

Het gezegde: ‘Ik heb mijn hemel

verdiend’ is niet zo onschuldig als

het klinkt en meestal wordt be-

doeld! We horen in dit verband im-

mers ook uitspraken als: ‘Die heeft

zeker zijn hemel verdiend’ of nog

straffer: ‘Die heeft zijn hemel zeker

nietverdiend!’

Er zit in die uitspraken een be-

koring om de hemel te ‘bezitten’,

er vat op te hebben. Het zou toch

zoveel gemakkelijker zijn moch-

ten wij op de een of andere ma-

nier door onze prestaties zekerheid

kunnen verwerven over onze toe-

komst voorbij de dood. In het ver-

leden is die bekoring ook grondig

uitgebuit door een handel in aflaten

optezettenbijvoorbeeld.

Er klinkt ook angst uit dergelijke

duidelijke uitspraken. Stel u voor

dat ik niet in de hemel kom, wat

dan…Ikhaastmedanmaaromhem

voor alle duidelijkheid op te eisen.

Sommigen bezweren die angst door

te stellen dat iedereen in de hemel

komt,hoedanook.

De uitspraken: ‘Ik moet hem verdie-

nen’ en ‘Ik kom in ieder geval in de

hemel’ zijn ouder dan we denken.

Gelovigen hebben daar altijd al mee

geworsteld. In de theologie wordt

deze kwestie behandeld in de ‘ge-

nadeleer’. Voorstanders van de eer-

ste uitspraak stonden lijnrecht te-

genvoorstandersvandetweede.

Het is ook geen eenvoudige zaak en

zeheeftverregaandegevolgen.

Wie zegt dat je de hemel kunt ver-

dienen, wijst op de verantwoorde-

lijkheid die wij hebben om met de

genade die wij van God ontvangen

omtegaanenmeentdanookdathet

opnemen van die verantwoordelijk-

heid mede bepalend is voor het ver-

wervenvanheteeuwigeheil.

Je kunt je dan wel afvragen of we

God nog wel vrij genoeg laten om

zijn genade te schenken zoals Hij

dat wenst. Wie stelt dat alles van

God komt en wij geen enkele bepa-

lende inbreng hebben, riskeert in

een passieve houding te vervallen,

want je kunt toch niets aan je lot

veranderen, alles is immers vooraf

bepaalddoorGod.

Het antwoord op deze netelige

kwestie die diep in de mens zit,

ligt misschien in de scheppingsop-

dracht. Wij zijn door God gescha-

pen, hebben alles van Hem ontvan-

gen, maar Hij vertrouwt het ons toe

met de opdracht om er zorg voor

te dragen. Wie zijn leven als een

geschenk van God ziet, zal er ook

zorg voor dragen. Hoe groter het

geschenk, hoe groter de zorg. In Je-

zus blijkt met hoeveel liefde God

onsgeschapenheeft.

Wie zijn leven zo lief heeft, zal er

dan ook liefdevol zorg voor dra-

gen. Voeg daarbij het gebod van de

Heer: ‘Bemin uw naaste als uzelf’

dan wordt ons leven gave, overgave

en opgave. Wie dat beleeft, spreekt

niet van verdienen, afdwingen of

passief ontvangen, maar van gelo-

ven,hopenenliefhebben.

UitLettergreep

De hemel verdienen...

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Paul De Graeve, 70j, (°6 juli 1950

+17 mei 2021), echtgenoot van Lin-

da Vanhoutte, uit de Zwaanstraat in

Sijsele. Uitvaart in beperkte kring

op zaterdag 22 mei om 10.30 uur in

de kerk van Sijsele.

Lucrece Adam, 83j, (°8 juli 1937 +19

mei 2021), weduwe van Marcel Van-

kerschaver, uit het Bradericplein in

Vivenkapelle. Uitvaart in beperkte

kring op zaterdag 22 mei om 12.30

uur in de kerk van Sijsele.

Omer Bourgeois, 96j, (°2 mei 1925

+18 mei 2021), echtgenoot van Ma-

ria Eeckhout, uit het WZC Herders-

hove in Brugge, hij woonde voor-

heen in Oostende.

Uitvaart in beperkte kring op maan-

dag 24 mei om 11 uur in de kerk van

Damme.

Kerkelijke uitvaarten

Tuinen van het kasteel Oost-

kerke

Op zondag 30 mei van 14u tot

16u30

Bezoek aan de beroemde maar zel-

den toegankelijke tuinen van het

kasteel van Oostkerke. Dit is een

ideale tijd voor zo’n bezoek. Deze

tuinen zijn een referentie in de lite-

ratuur over mooie tuinen in Euro-

pa. Het domein heeft ook een lange

en interessante geschiedenis.

Praktische info

Start aan de kerk van Oostkerke,

Sint-Kwintensstraat 13,8340 Oost-

kerke

Inschrijving verplicht door over-

schrijving van 12,50 euro p.p. op re-

kening BE32 7360 3899 7502 van

dNB ten laatste op 26/05/21 (leden:

10,50 euro) - kinderen -16 jaar: gra-

tis

Honden aan de leiband zijn wel-

kom

Pannekoekenwandeling .

Sijsele

Op zondag 6 juni van 14u tot

16u30

Veel mensen kennen het voorma-

lige Elisabethziekenhuis maar niet

de mooie omgeving daarrond. De

gids neemt u mee voor een wan-

deling in mooie natuur en ver-

telt weetjes over de interessante ge-

schiedenis van die plaats. Als afslui-

ter eten we nog een lekkere pannen-

koek in een gezelligebistro.

Praktische info

Start aan Bistro ‘t Pleintje, Donk-

straat 69 te 9999 Maldegem

Inschrijving verplicht door over-

schrijving van 8,50 euro p.p. op re-

kening BE32 7360 3899 7502 van

dNB ten laatste op 03/06/21 (leden:

6,50 euro).Inbegrepen: een pan-

nenkoek + een warme drank

Goede wandelschoenen

Honden aan de leiband zijn wel-

kom

Afstand 5 km

Wandelingen

De Naturen blomme
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Op 4 juni zal het overlegcomité

over de coronamaatregelen verde-

re versoepelingen afkondigen en

kunnen we vanaf 9 juni terug

vieringen in de kerk houden

waarop maximaal 100 aanwezigen

mogenzijn.

Zolezenwealvastopkerknet.be

Algemeen stappenplan voor het

aantal aanwezigen in de vieringen

voordevolgendemaanden

1)Huidigesituatie:

- binnen: 15 personen en uitvaarten

50personen

-buiten:50personen

2) Vanaf 9 juni 2021 (indien door de

overheidbevestigd):

- binnen: 100 personen (afstandsre-

gels en eventueel oppervlaktebeper-

king)

-buiten:200personen

3) Vanaf 1 juli 2021 (indien door de

overheidbevestigd):

- binnen: 200 personen (afstandsre-

gels en eventueel oppervlaktebeper-

king)

-buiten:400personen

4) Vanaf 1 september 2021 (indien

door de overheid bevestigd): mo-

gelijk geen beperkingen meer qua

aantallen

Telkens volgt men de relevante pro-

tocollen van de katholieke Kerk. Ie-

dere nieuwe stap nog te bevestigen

doordeoverheid.

Hoogstwaarschijnlijk zal er nog

steeds oppervlaktebeperking zijn

(d.w.z. 1 persoon per vierkante me-

ter). Concreet voor onze kerken in

Moerkerke en Sijsele 50 personen

per kerk en in de kerk van Den

Hoorn30personen.

We kunnen dus voorlopig nog

geen familiemissen aanvaarden tot

hetmoment waarop de oppervlakte-

beperkingnietmeernodigis.

Renovatiewerken

kerk Moerkerke

De werken liepen vertragingen op

door problemen toeleveranciers en

verlichtingsarmaturen die uit Chi-

namoetenkomen.

We stellen alles in het werk om te-

gen zondag 13 juni de kerk vrij te

maken voor liturgie. Al zal het inte-

rieur nog niet af zijn want we wach-

ten nog op nieuwe tapijten en het

plaatsen van energiezuinige ver-

lichting.

Zoals het schilderen van een huis-

kamer opruiming vereist en zich

vaak de noodzaak opdringt ook an-

dere dingen te vernieuwen, te her-

schikken of voorgoed te verwijde-

Houtsnijwerk hoogaltaar kerk Moerkerke

ren, zo is het ook in onze kerk

gegaan. De kerkraadsleden kozen

voor een eenvoudige en rustige

uitstraling van de binnenkant van

de kerk, geen wanorde, maar orde,

geen afleiding, maar uitnodiging

tot verstilling en gebed. En we na-

men nog een andere, ingrijpende

beslissing...

Open kerken

In de Verklaringen van de bisschop-

pen van België nr. 44 “Het kerkge-

bouw - Betekenis en toekomst”, no-

vember 2020, lezen we op blz. 12:

“Als we een kerk behouden, moet

ze open en toegankelijk zijn. Ker-

ken die de hele week gesloten zijn

of alleen opengaan voor liturgische

diensten zijn geen goed signaal.

Heel dikwijls gebeurt het om vei-

ligheidsredenen. Begrijpelijk, maar

dat mag niet de enige reden zijn en

het is op zich ook niet een afdoende

reden omde kerk danmaar gesloten

te houden. Het is de moeite waard

om mensen te proberen mobilise-

ren en responsabiliseren om hun

kerk gedurende bepaalde uren van

de dag open te houden. Men kan er-

voor zorgen dat dan iemand aanwe-

zig is, dat er wat info gegeven wordt

en dat op de achtergrond ook aange-

paste muziek hoorbaar is. Allemaal

kleine tekenen om uit te drukken

dat mensen er welkom zijn. Men

mag het belang van open kerken

niet onderschatten. Het is een vol-

waardig pastoraal project dat als zo-

danig alle waardering en steun ver-

dient. Zonder veel woorden laten

we zo verstaan dat de Kerk een open

en gastvrij huis is waar iedereen

welkomis.”

Daaromkiest de kerkraad vanMoer-

kerke ervoor omdekerk elke dagge-

opend te houden voor persoonlijk

gebed en om het kerkgebouw tot

een open en gastvrij gebouw voor

degemeenschaptemaken.

Van zodra de kerk veilig verklaard

is voor publiek, zal de kerk open

zijn van 8.30 uur tot 17.30 uur, ze-

vendagenopzeven.

Heropstart vieringen weekend 12-13 juni

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Johan Weyts, 81j, (°9 juni 1939 +20

mei 2021), echtgenoot van Katheli-

ne Verkinderen, uit Sint-Kruis.

Uitvaart in beperkte kring op

woensdag 26 mei om 11 uur in de

kerk van Hoeke.

Amelberga Hubers, 98j, (°21 juli

1922 +23 mei 2021), weduwe van Jan

Zwaans, uit Knokke-Heist.

Uitvaart in beperkte kring op zater-

dag 29 mei om 12 uur in de kerk van

Damme.

Kerkelijke uitvaarten
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Vormseltocht 2021

Op pinkstermaandag 24 mei was er onze vormseltocht. De wandeling begon om 10 uur aan de kerk van Hoeke en eindigde om 16 uur aan de kerk van Sijsele.

Tijdens de haltes stonden we stil bij het pinkstervuur en het sacrament van het vormsel. Foto's: Steve Campe en Roland Van De Velde. Meer foto's via de website.
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Over kinderen

die vaders krijgen

“Mijn papa is de beste toiletdeksel-

maker van de hele wereld.” Het is

misschien niet het ultieme compli-

ment waarvan je droomt als jon-

ge vader. Maar wanneer een jonge

kleuter dat vol trots vertelt aan zijn

vriendjes, dan groei je toch wel en-

kele centimeters. Vaders en kinde-

ren. Er zijn er van alle soorten en

kleuren.

Als zoon vier ik vandaag nog met

veel plezier de vaderdag van mijn

eigen vader, die ondertussen half

de tachtig is. Ja, zeker uit dank-

baarheid voor wat hij allemaal voor

mij betekend heeft in het verleden.

Maar ook voor de blijvende bevesti-

ging, basisveiligheid en borg waar-

voorhijnogsteedsstaat.

Toen ik dan zelf vader werd, bracht

dat toch wel heel wat teweeg: door

kinderen te krijgen, ontvang je een

nieuwe naam en functie waar je

nooitmeervanafkanofwil.

Die naam ‘vader’ is een gratis ca-

deau én een blijvende opdracht. Het

appèl van kinderen naar hun vader

(en moeder) toe is blijvend, de liefde

en verantwoordelijkheid ook. Va-

derschap dwingt je om na te denken

over wat je wil meegeven aan je kin-

deren. Maar die ‘erfenis’ wordt da-

gelijks getoetst aan de realiteit, aan

derealiteitvanjekinderen.

Kinderen zitten in die zin aan je vel

als vader, en kneden je elke dag. Va-

derschap is zo een zaak van zijn en

worden: het is er vanaf de geboor-

te van je kind, maar de inhoud er-

van verandert voortdurend, én ver-

andert jealsmens.

Chris

Zo een grote verandering kwam er

in mijn vaderschap 17 jaar geleden.

We zagen in onze eigen kring dat

grote projecten uitstellen tot ‘later,

wanneer ik met pensioen ben’ niet

kan, omdat die ‘later’ er door vroeg-

tijdig overlijden soms nooit komt.

Dus besloten we de koe bij de ho-

rens te vatten voor een van die

dromen. We trokken onze stoute

schoenen aan en meldden ons aan

bij De Ark met de vraag of we iets

voor hen konden betekenen. De Ark

is een gemeenschap van mensen

met een beperking en mensen zon-

der een beperking die samen leven.

In die geest zoeken ze voor de men-

sen met een beperking een gast-

gezin dat een weekend per maand

gastgezin wil zijn. Op die manier

kwamChris inonsgezin.

Chris is een bijzonder minzame

jongeman. Hij wordt dit jaar 40 en

blijft eeuwig jong met zijn menta-

le leeftijd van 4 jaar. Zijn biologi-

sche vader is overleden en zijn fa-

milie heeft geen contact meer met

hem. De kerkgangers onder de le-

zers hebben hem zeker al woorde-

loos horen mee neuriën in de zon-

dagsviering.

Chris is steeds bijzonder blij als

we hem gaan halen. Als hij bij ons

thuis komt, vraagt hij naar de af-

wezige kinderen (‘ki’). Ons gezin is

ook zijn gezin. Dat merkten we toen

we ook Peter, een van zijn huisge-

noten, meebrachten omdat die geen

gastgezin had voor dat weekend.

Chris was wat knorrig en kon het

niet goed hebben dat Peter op zijn

terrein kwam. Wij zijn van hem, en

van hem alleen. En hij hoort volle-

digbijons.

We zijn dan ook blij dat vrienden

en familie hem als deel van ons ge-

zin beschouwen. Een familiefeest

of vriendenbarbecue: als Chris bij

ons verblijft, is hij vanzelfspre-

kend mee uitgenodigd. Natuurlijk

vergt het hier en daar wat aanpas-

singen: naast wie zet je iemand die

niets zegt? Is er wel een toilet in

de buurt? Maar is dat voor elk van

onze kinderen met hun noden en

verlangens niet het geval? Hij kan

niet spreken, maar aangezien hij

mij, net zoals onze drie zonen, ook

papa (‘pa’) noemt, geeft hij mijn

vaderschap een nieuwe dimensie.

Door zijn intrede in ons gezin op

volwassen leeftijd is mijn ‘vaderen’

naar hem toe wat anders. Hij woont

ook niet permanent bij ons. Anders,

entegelijkhetzelfde.

Zijn woordeloze en broze manier

van in het leven staan herleidt zijn

appèl naar mij tot de essentie van

het vaderschap: zie mij graag. On-

voorwaardelijk. Ik denk dat dit voor

alle kinderen ter wereld geldt, wat

hun situatie ook is of in welke ge-

zinsvormzeleven.

Vaderdag

Vaderdag is eigenlijk een prachtig

feest. Het geeft ons als kind immers

de gelegenheid om je vader te vieren

en in de bloemetjes te zetten. Het

verheft het dagelijkse en gewone tot

iets buitengewoons. Het schept een

forum om het onnoembare te ver-

woorden met een kleine attentie of

eenbriefje.

Het is een uniek feest voor een

uniek persoon, want er is maar een

persoon ter wereld waar je vake of

papa (of ‘pa’) tegen zegt. Zelfs al kan

jenietspreken.

Maar evenzeer is vaderdag een on-

gelofelijk feest voor de vaders. In

welke vorm van vaderschap we ook

staan.

Het doet ons immers beseffen wat

een geweldig cadeau het vaderschap

eigenlijk is. Een cadeau dat je krijgt

en dat een opdracht inhoudt. Maar

vooral een geschenk dat dankbaar-

heid oproept. Dankbaar omdat we

vader mogen zijn voor onze kinde-

ren.

Omdat we speciaal mogen zijn en

zij ons vake of papa noemen. Omdat

we als vader iets unieks mogen be-

tekenenvooronzekinderen.

Ook al is het maar voor een beperkte

periode in hun leven. Ook als is het

maar voor een weekend per maand.

Dank je Elias, Samuel en Andreas!

DankjewelChris!

(uit lettergreep)

Vaderdag

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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je bent van harte welkom op onze

bloedinzameling en help daarbij je

medemens.

Het kan op dinsdag 22 juni van

16u00 tot 19u00 in het sportcen-

trum (cafetaria) Meuleweg in Moer-

kerke

Best vooraf contact opnemen het

het Rode Kruis Vlaanderen op het

gratis nummer 0800/777 00

Frederik Van Holm, 41j,

(°14 augustus 1979 +30 mei 2021),

uit de Vierscharestraat in Vivenka-

pelle.

Uitvaart in beperkte kring op

zaterdag 5 juni om 10.30 uur

in de kerk van Vivenkapelle.

Kerkelijke uitvaart

Crea met bloemen
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Gedoopt aan de bron van leven

23 mei Sijsele: Doopsel van Odiel Lachat, zoon van Indra Van de Pitte en Olivier Lachat uit Sijsele 5 juni Sijsele: Doopsel van Ellis Ackermans, dochter van Els Simoen en Damian Ackermans uit Ichtegem

Naturen Blomme

Museumboerderij Hoeke Op zondag 13 juni van 14u tot 16u30

Wie in het stille dorpje Hoeke

komt, kan niet vermoeden dat er

hier in de Middeleeuwen een haven

lag. Tijdens de wandeling ontdek-

ken we de ligging ervan en toont

de gids ons de vage contouren van

het Zwin die nog steeds in het land-

schap te zien zijn. Daarna bezoeken

we het privé-museum met opmer-

kelijke vondsten uit de omgeving.

We sluiten af met een vieruurtje in

deauthentiekehoeve.

Praktischeinfo

Start aan de hoeve ‘Ten Houcke Bo-

ven’, Natiënlaan 15A, 8340 Hoeke

Inschrijving verplicht door over-

schrijving van 12,50 euro p.p. op re-

kening BE32 7360 3899 7502 van

dNB ten laatste op 10 juni (leden:

10,50euro)

Museum en vieruurtje toeganke-

lijkvoorrolstoelgebruikers

Hondenaandeleiband

zijnwelkom

Eros in Damme

Op zondag 20 juni van 10u tot 12u

Tijdens deze wandeling belichten

we het erotische aspect in Damme.

De gids prikkelt uw fantasie met fei-

ten en verhalen. Een verrassende

blik op erotiek in erfgoed en natuur.

Praktischeinfo

Start aan dienst van toerisme, Jacob

van Maerlantstraat 3, 8340 Damme

Inschrijving verplicht door over-

schrijving van 2,50 euro p.p. op re-

kening BE32 7360 3899 7502 van

dNB ten laatste op 17/06/21 (leden:

1,50euro)

Kinderenniettoegelaten

Geschikt voor rolstoelgebruikers

Hondenaandeleiband

zijnwelkom

Afstand4km

GELEIDE WANDELINGEN

Nieuwe mantelkaarsen op het hoogaltaar in de kerk van Moerkerke Kleurrijke engel op de binnenkant van de deur van het tabernakel in de kerk van Moerkerke
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Eerstecommunietocht groep Moerkerke
Op zondagnamiddag 6 juni kwamen zo'n 15 gezinnen deelnemen aan de eerstecommunietocht.

Ze konden ondertussen ook de renovatiewerken bewonderen.

Na het volbrengen van de opdrachtjes per halte ontving de eerstecommunicant de groene draagtas van de groene weiden met enkele knutselopdrachtjes voor thuis.
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De voorbije periode hebben velen de huis-

liturgie ontdekt. Zo konden we bovendien

tal van mooie vieringen meevolgen via

streaming of tv, zelfs enkele keren vanuit

onze eigen parochie. We denken ook aan

alle woordjes, homilies enz. waarvan er

gelukkig velen de goede inspiratie en be-

geestering hebben geproefd. Dit alles heeft

zijn nut bewezen. Ze waren een bemoedi-

ging tijdens de voorbije moeilijke maan-

den. Dank aan ieder om dit zinvolle aan-

bodmogelijk te maken en ook ruim te ver-

spreiden.

Niet evident

Toch voelen we tegelijk aan dat

verbondenheid via computer of tv

soms ver zoek is en dat ieder aanbod

via online-media, hoe zinvol ook,

onvoldoende nabij kan brengen.

We verlangen echt naar live ont-

moetingen. Het lijkt vreemd, maar

misschien moeten we nu daarom

de moeilijkste stap zetten die ons te

wachten staat, nl. terug vertrouwen

winnen. Het is daarom niet evident

om na een ongezien lange periode

de draad van de zondagse misvie-

ringenterugoptenemen.

Vertrouwen winnen in elkaar

Eerst en vooral willen we vertrou-

wen winnen in elkaar. Zoveel men-

sen, wereldwijd, werden en wor-

den nog steeds getroffen door co-

rona. We denken in de eerste plaats

aan hen die gestorven zijn, soms

in onmenselijke omstandigheden;

aan families die al te haastig of nau-

welijks afscheid konden nemen van

een geliefde; aan hen die beproefd

werden door ziekte, door eenzaam-

heid en isolement en het nog steeds

moeilijk hebben. Alle moeilijkhe-

den en uitdagingen zijn nog niet

weggeëbd, integendeel. Onze soli-

dariteit, ons medeleven is dan ook

een teken van vertrouwen! Heb de

moed elkaar terug te ontmoeten, om

elkaar aan te spreken en het vertrou-

wen te herwinnen. Dit is meer dan

nodig!

Heb moed om na lange tijd de ban-

den terug aan te halen, niet uitslui-

tend in de eigen gemeenschap of

in je kring van vrienden en geken-

den. Als gemeenschap zijn we pas

gezond als we openstaan en gericht

zijn naar iedere mens, ook diege-

ne buiten onze eigen comfortzone.

Misschien is dit zelfs een kans om

nieuwe ontmoetingen waar te ma-

ken, om zuurstof te geven aan onze

samenleving in plaats van bange-

lijkdeademoptehouden…

Vertrouwen

in onze geloofsgemeenschap

Vertrouwen winnen is ook de taak

in de eigen geloofsgemeenschap.

Deze is evenmin vanzelfsprekend.

De voorbije periode konden we als

gelovige, als verantwoordelijke of

als medewerker misschien zoveel

meer of zoveel krachtiger realise-

ren?... We wilden misschien zoveel

beter of zoveel anders doen?… Wie

zal het zeggen! Wie tekent voor

‘de waarheid’ in deze zwaarste cri-

sis uit de voorbije decennia? In ei-

gen kring voelden we de onmacht

en de beperktheden scherp aan, ook

die van het eigen hart. Vanuit een

gemeenschappelijke bekommernis

voor het goede zorgde onderlin-

ge verdeeldheid soms voor onrust,

niet weten ‘waarin of waaruit’… Dit

mag nu geen struikelsteen of hin-

derpaal worden om ontmoeting uit

de weg te gaan. Diversiteit zit trou-

wens in het hart van elke gemeen-

schap, ook van onze eigen geloofs-

gemeenschap. Hier zit een kans om

te groeien, om elkaar in eerbied te

beluisteren en de hand te reiken van

wie we mogelijks zijn ontgroeid.

Vertrouwen winnen is een moeilij-

ke weg, maar uiteindelijk is dit een

weg van dialoog en van verzoening.

Alleen zo zijn we getuige van Jezus’

evangelische vrijmoedigheid waar

ieder mens beeld is van Gods unie-

ke liefde die steeds verbindend is.

God schenkt uiteindelijk

vertrouwen

Tenslotte deze gedachte: mag God

ons uiteindelijk het vertrouwen

schenken! Nu we stilaan meer vrij-

heid tegemoet gaan, hebbenwemis-

schien de neiging om opgelopen

achterstand van de voorbije maan-

den in te halen, om stilstand on-

gedaan te maken of om wat voor-

bij is te zien als louter ‘verloren’…

Elke tijd is ons gegeven. En elke pe-

riode, ook deze, is ons door God

geschonken. God heeft corona niet

gewild, zoveel is zeker! Maar Hij

moedigt ons vooral aan om niets

en om niemand als ‘verloren’ te

zien, ook niet de voorbije maanden

en de voorbije tijd! Niemand heeft

deze crisis gewild, maar we kun-

nen er wel uit leren. Zo kunnen

we ons bijv. bewust worden van

onze specifieke roeping als christen

in deze samenleving. Kardinaal De

Kesel verwoordt het zo: ‘Vergeet niet

dat in dit alles de Heer zelf ons nabij

blijft. Hij is bij machte ook deze tijd tot

een tijd van genade te maken.’ Ondanks

deze crisistijd schenkt de Heer ons

zijn genade. Dat boezemt vertrou-

wen in. En omwille van die genade

ontvangen we zelf de gave om po-

sitief in het leven te staan, om el-

kaar ‘met open blik’ te ontmoeten.

We kunnen elkaar dus béter maken

en volop bemoedigen in het goede.

Daarin ligt de kracht van onze ge-

meenschappelijke roeping! Bidden

we dat het ons niet aan moed ont-

breekt om blije getuigen te zijn van

Jezus’ evangelie en het steeds meer

teworden,ookindezetijden!

Meteengroetvanvertrouwen

en heel graag tot binnenkort, live dan!

DekenLievenSoetaert

Vertrouwen winnen
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Nieuwe stoelen in de kerk van Moerkerke
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Geloven

'dathetanderskan'

Met als opener ‘Wat als…?’ schetst

zuster Caritas Van Houdt alle on-

hebbelijkheden waarmee de coron-

aperiode ons bestookt. Toegegeven:

sommige daarvan kwamen en ko-

men helaas ook buiten deze ‘vreem-

de’ tijd voor, maar plots was het

toch wel veel ineens. Beperkend en

bedreigend,zowasdeervaring.

Een wereld in angst, weggezakte

moed en ontnomen dromen, een-

zaamheid, uitdovende hoop, … We

hebben het zelf ervaren, wereld-

wijd of in onze nabije omgeving ge-

zien.

Het zou een kwestie zijn van een

paar weken, zo dacht u wellicht ook.

Veel aanpassen, deden we aanvan-

kelijk niet: we mochten te veel niét

doen. Toen duidelijk werd dat de

‘pauzeknop’ nog wel even zou in-

gedrukt blijven, namen we nieu-

we gewoontes aan: online winke-

len, vergaderen via scherm, over-

al betalen met kaart, een hoek in

huis omtoveren tot bureau of klas-

lokaal…

Maar vóór alles ontdekten we de

waarde van mekaar nabij zijn, net

doordat de mogelijkheden daartoe

eensklaps wegvielen. Er was ver-

nieuwde aandacht voor alle kleine

dingen, we namen tijd voor bezig-

heden die we nooit voordien gedaan

hadden. We bedachten raambezoe-

ken en drempel-gesprekken, zwaai-

den en knikten naar onbekenden –

omdathetdeugddeed.

We wilden niemand vergeten en

‘solidariteit’ en ‘verbondenheid’

raakten in de top 10 van veelge-

bruikte woorden. Gelukkig ook in

daden.

We leerden veel bij en waren ervan

overtuigd dat we die goede dingen

nadien, als alles weer normaal zou

zijn, in ere zouden moeten hou-

den.

Tijdens een redactievergadering

midden vorig jaar, suggereerde ik

daarover een bijdrage te schrijven

voor dit blad, maar toen uitzicht op

‘post corona’ almaar uitbleef, werd

hetthemaafgevoerd.

Met het boekje ‘Geloven dat het an-

ders kan’ behandelt zuster Caritas

dit nu wel, op een poëtische en fijn-

gevoelige manier. Verwacht niet dat

ze schrijft wat we moeten doen, be-

halve dan dat we bij alles zouden

stilstaan om te kiezen hoe we verder

gaan.

In ‘Psalm in onzekere tijden’ (blz.

6-7) lezen we onze eigen vragen en

hoe we van ontreddering en twij-

fel door aandacht voor de ander God

op het spoor komen en loven. De

tekst brengt elementen samenuit de

klaag-, boete- en vertrouwensspal-

men, en leidt van opstandige vraag

tot houvast voor vandaag en mor-

gen.

Aan elk van de tien ‘Wat als …?’

voegt zuster Caritas een goede hou-

ding toe, weliswaar met de vraag of

we ons zo zullen willen gedragen.

Het zijn de juiste houdingen voor

tijdens de ‘crisis’, maar we mogen

ze zeker ook lezen als houdingen

die gewoon àltijd goed zijn. Door ze

in vraagvorm aan te bieden, daagt

de auteur ons uit om keuzes te ma-

ken. Zo ook onder de titel ‘Onge-

woon gewoon’ (blz. 8-9), met onder

andere:

‘Hoe ongewoon gewoonzullen wij

verder levengeloven dat het anders

kanen samen een ‘kwetsbaar wij’

omarmen?

Wachters, uitkijkend naar een

nieuwe tijd (zoals bij Jesaja 21),

mochten die er altijd zijn! Op de

drempel van een nieuwe dageraad

geven ze vertrouwen en moed, ge-

dreven sporen ze mensen aan. We

lezen strofen poëzie en laten ons

raken door zuster Caritas’ oproep

‘Misschien ben jij ook één van

hen?’ (blz. 13).

Ik rond af met het toevoegen van

een vraag: ‘Wat als alles voorbij zal

zijn…?’ Mocht het waar zijn dat we

niet in oude gewoontes vervallen,

maar overtuigd geloven dat het an-

ders kan. Ik wens het samen met

zuster Caritas iedereen toe, met de

woorden van haar diepe wens ‘Hoe

ongewoon gewoon’ die je op de mid-

denbladzijdenvindt.

Een sober lettertype en zachte il-

lustraties zorgen voor een rustig

ogende uitgave met een krachtige

boodschap uit de leerschool van een

crisis:geloven dat het anders kan.

MiekeDeJonghe

‘Geloven dat het anders kan’ (16 pagina’s,

formaat 16 x 16 – 3,50 euro) werd begin dit

jaar uitgegeven bij Uitgeverij Muurkran-

ten. Het is te verkrijgen via de webshop en

te vinden in de religieuze boekhandel.

Geloven dat het anders kan
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In het zweet uw aanschijns …

(Gen3,19)

Straks gaan de schoolpoorten tot

grote vreugde van leerlingen – en

als we eerlijk zijn – ook van leer-

krachten weer op slot en begint

een lange periode van verveling,

gemopper over het slechte weer,

geruzie tussen broers en zussen,

stress voor overwerkte ouders om-

wille van het dagenlange gejengel

van hun kroost… ‘dat het maar vlug

weer school is!’ klinkt het straks

alomuitradelozemonden.

Vakantievreugde

De schoolrealiteit staat heel vaak

mijlenver af van de dagelijkse wer-

kelijkheid. Het ritme van de school

verloopt anders dan het bioritme

van de echte wereld. De echte we-

reld weet vaak amper wat er zich in

de eilanden binnen de schoolmu-

ren afspeelt. Het zijn werelden op

zichzelf… net zoals ook de werk-

sferen in ziekenhuizen, rust- en

verzorgingshuizen, administratie-

ve diensten,… ver van ons bed zijn.

Eén iets lijken alle beroepscatego-

rieën gemeenschappelijk te hebben

: het gras is altijd groener aan de an-

dere kant! Na een jaar van onvre-

de en ergernis over de eigen werk-

omstandigheden zou daarom voor

iedereen de jaarlijkse vakantie een

bron van vreugde moeten zijn! Een

innerlijke tocht naar echte rust ver

weg van de sociale verplichting om

in drie weken in jachtig tempo zo-

veel mogelijk te zien en te beleven…

het liefst zo ver mogelijk weg uit de

vertrouwde omgeving. Maar voor

velen is het: in het zweet uws aan-

schijnszultgijuwvakantie

beleven!

Iedereen vakantie?

Omdat al eeuwen de scholen tijdens

de zomer dicht zijn, is de opvat-

ting doorgedrongen dat zowat jan

en alleman in die maanden ergens

op zijn luie krent zit. De economie

draait wat trager, beweert men; de

files zijn niet meer zo lang, stelt

men vast en zijn vervangen door

‘zwarte weekends’. De politici zijn

in zomerreces en voor de journa-

listen is de komkommertijd aange-

broken… de wereld ligt stil! En toch

ontvang ik dagelijks mijn krant en

mijn post. En toch neem ik dage-

lijks de bus, de tram of de trein. En

toch kan ik dagelijks naar de dokter

of de apotheek. Toch kan ik om het

even wanneer het vliegtuig op. Da-

gelijks kan ik toch nog van ’s mor-

gens vroeg tot ’s avonds laat naar

bakker, slager, visboer of het wa-

renhuis. De radio speelt de hele dag

en op TV zijn de programma’s niet

onderbroken. Want zoveel mensen

zijn elke dag druk bezig en wer-

ken tijdens mijn vakantie verder in

het zweet huns aanschijns zodat ik

onbekommerd van mijn jachtig le-

ven en stresserend beroep kan beko-

men. Reden voor ons tot dankbaar-

heid!

Overal vakantie?

De jaarlijkse vakantie is een verwor-

venheid van de Europese vakvere-

nigingen die een jarenlange strijd

hebben gevoerd om ondermeer ook

dit sociaal recht te verkrijgen. Maar

een wat bredere kijk leert ons al snel

dat dit westers voorrecht veelal en-

kel een westers voorrecht blijft. In

grote delen van de wereld is het zo-

als we lezen bij Paulus: “Als iemand

niet wil werken, zal hij ook niet eten.”

(2 Tes 3,10) Geen vakantie, geen

werkloosheidsuitkering,… wie niet

werkt, heeft geen geld en kan dus

niet eten! Daarom zijn miljarden

mensen – zelfs kinderen - lange da-

gen in het zweet huns aanschijns

aan het werk om enkel in hun le-

vensonderhoud te kunnen voor-

zien. Over aanschaf van luxegoede-

ren zullen we het hier zelfs niet

hebben. Reden voor ons tot dank-

baarheid!

Soorten vakantie

Vraag je aan mensen wat vakantie

voor hen betekent, dan krijg je ge-

garandeerd zeer uiteenlopende ant-

woorden. Maar in hun verschei-

denheid, vertonen ze toch over-

eenkomst. Voor een gesjeesde stu-

dent zal vakantie studeren beteke-

nen. De hele hete zomer blokken

in het zweet zijns aanschijns en

duimen voor september. Voor het

jonge paar dat een woning gekocht

heeft, betekent het: in het zweet

huns aanschijns alle vakantietijd

aan de renovatie van het nieuwe

nest spenderen. Voor de huiseige-

naar staat heel vaak het jaarlijkse

groot onderhoud van de woning op

het programma: in het zweet zijns

aanschijns schuurt en schildert,

harkt en schoffelt hij dagenlang. In

het zweet huns aanschijns rennen,

fietsen of tennissen de sportfana-

ten onder een loden zon. In al deze

gevallen betekent vakantie : datge-

ne doen waarvoor je anders geen

tijd had. Terzelfder tijd betekent het

nog altijd bezig zijn, aan het werk

zijn, aan het afzien zijn… We laten

de vraag buiten beschouwing of je

datgene waarmee je bezig bent echt

graag doet of je het doet uit nood-

zaak.

Echte vakantie

Vakantie houdt verband met het La-

tijnse woord ‘vacare’ dat ‘vrij zijn’

betekent. In wezen is vakantie dus

de tijd waarin je vrij bent. Je bent

‘vrij van’. Vrij van verplichtingen

allerhande die de maatschappij, het

leven en jezelf oplegt. Je kan in die

tijd in hoge mate zelf beslissen wat

je aanvangt en hoe je alles invult.

Je bent immers ‘vacant’ geworden:

dit betekent ‘vrij voor’. Vrij voor

mogelijkheden allerhande, die je

geest kunnen verruimen en je hart

met vreugde kunnen vullen. Vrij

voor de mensen in je onmiddellij-

ke omgeving, je huisgenoten, je fa-

milie, je buren. Vrij voor de men-

sen in een ruimere kring: de ver-

eniging, de reisgenoten, de onver-

wachte ontmoetingen. Vrij voor de

hele wereld: de aarde en de lucht,

het water en het licht, Gods schep-

selen overal, de hemel en de An-

der. Een aangename, bevrijdende

vakantietoegewenst.

JanVanriest

Vakantie
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Ooievaars door de ogen

van Jacob van Maerlant

Zondag 27 juni van 10u tot 12u.

Tijdens deze wandeling bekijken

we de ooievaars in historisch per-

spectief. Wat wist Jacob van Maer-

lant in de 13de eeuw over deze vo-

gels te vertellen?

Ook andere auteurs komen aan bod.

Onze visie over de ooievaars evolu-

eerde nogal door de eeuwen heen!

Praktische info

Start aan dienst van toerisme, Jacob

van Maerlantstraat 3,

8340 Damme

Inschrijving verplicht door over-

schrijving van 2,50 euro p.p. op re-

kening BE32 7360 3899 7502 van

dNB ten laatste op 24 juni (leden:

1,50 euro) - kinderen -16 jaar: gratis

Geschikt voor rolstoelgebruikers

Honden aan de leiband zijn wel-

kom

Afstand 3 km

Ooievaars in Damme

Vrijdag 2 juli van 14u tot 16u

Sinds enkele jaren zijn ooievaars

nadrukkelijk aanwezig in het Dam-

se straatbeeld. Men moet normaal

naar de Elzas of Polen om ooie-

vaarsnesten in het centrum van een

stadje te zien.

Damme is trouwens de enige ge-

meente in België met een ooievaars-

nest op het stadhuis!

Volg onze gids en ontdek het ver-

haal van de ooievaars in Damme.

Deze wandeling kadert in de ‘Week

van de Ooievaar’ die onze vereni-

ging organiseert.

Praktische info

Start aan de dienst van toerisme, Ja-

cob van Maerlantstraat 3,

8340 Damme

Inschrijving verplicht door over-

schrijving van 2,50 euro p.p. op re-

kening BE32 7360 3899 7502 van

dNB ten laatste op 30/06/21 (leden:

1,50 euro) - kinderen -16 jaar: gratis

Geschikt voor rolstoelgebruikers

Honden aan de leiband zijn wel-

kom

Afstand 3 km

De naturen blomme

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 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 Damme

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 Damme

Gezongen mis = 15 euro

Rekeningnummer
P.E. groene weiden Damme vzw
BE87 7310 5136 3794
BIC: KREDBEBB
Vissersstraat 56, 8340 Damme

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



3P.E. GROENE WEIDEN DAMME

Eerstecommunietocht groep Sijsele
Op zondagnamiddag 20 juni kwamen zo'n 31 gezinnen deelnemen aan de eerstecommunietocht.

Na het volbrengen van de opdrachtjes per halte ontving de eerstecommunicant de groene draagtas van de groene weiden met enkele knutselopdrachtjes voor thuis.
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Gedoopt aan de bron van leven

26 juni Sijsele: Matteo Hofmans, zoon van Nicky Debauve en Robin Hofmans uit Sijsele 27 juni Moerkerke: Lotte Sallet, dochter van Elien Van Damme en Bart Sallet uit Den Hoorn

27 juni Sijsele: Jade Anne, dochter van Ellen Van Rie en Nick Anne uit Sijsele 27 juni Sijsele: Loïc Anne, zoon van Ellen Van Rie en Nick Anne uit Sijsele

Schoolvieringen einde schooljaar
We wensen de leerlingen en leerkrachten van de basisscholen in onze stad een mooie zomervakantie toe!

In de volgende editie van 20 juli verschijnen de foto's uit de andere schoolvieringen (dit blad is gemaakt op zondagavond 27 juni).

Vivenkapelle (24 juni)

Sijsele (25 juni)
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Even bezinnen bij de Triënnale

Brugge2021

Gespreid over twee afleveringen wandelt

Mark Van de Voorde langs enkele instal-

laties die deze zomer deel uitmaken van de

Triënnale Brugge 2021.

Stilstaan bij schoonheid, daartoe

nodigt de Triënnale uit. Kijken doet

stilstaan, stilstaan doet nadenken.

Aan haar kunst kun je zien waar

een samenleving van droomt, bang

voor is, haar hoop op stelt en haar

verwachtingen op afstemt. Ook al

kan kunst soms haar tijd overstij-

gen en tijdloos worden, toch is alle

kunst tijdgebonden. Gebonden aan

en verbonden met de gevoelens en

de verlangens van een bepaald tijds-

gewricht.

Kunst is de verdichting van de geest

van een samenleving en de artistie-

ke verklanking van haar dromen en

demonen.Driewegenheeft demens

om tot inzicht te komen: de waar-

heid, de goedheid en de schoon-

heid. Van deze drie is schoon-

heid de zachtste weg. Zacht is de

weg der schoonheid, omdat kunst

niet nuttig is en niet eens noodza-

kelijk. "Een belangeloos welbeha-

gen", noemde Immanuel Kant de

kunst.

Schoonheid doet de tijd stilvallen

en verlegt de perspectieven van de

werkelijkheid naar de verbeelding,

het voorgeborchte van de eeuwig-

heid. Schoonheid transcendeert de

mens en dwingt hem tot stilte.

Schoonheid delft de fundamentele

vraag van de mens op, die naar de

zinvanhetbestaan.

Daarom is schoonheid ook de

zachtste weg naar God. Al moet

je daar je tijd voor nemen. Of

om het te zeggen met de woorden

van kerkvader Augustinus (354-

430): "Schoonheid, veel te laat ik

heb ik Jou lief gekregen... Binnen

in mij was Je al, maar ik was nog

buiten... Toen heb Jij mij geroepen.

Sindsdiendorst iknaarJou."

Kom, laten we de tijd nemen om

naar enkele installaties van de Tri-

ënnale te kijken met de ogen van

de ziel. Ze zien immers in, door en

Amanda Browder: Gratis gastvrijheid van gelukkige toevalligheden

achter het beeld wat onzichtbaar is.

Dat is wat kunst doet, het onzicht-

barezichtbaarmaken.

Happy Coincidences

Amanda Browder

Langs de Verversdijk twee immense

doeken, een tegen een gevel en een

over het water, met foto's van lapjes

stof die Bruggelingen aan de kun-

stenares bezorgden. Het "gelukki-

ge toeval" van al dat gekregen textiel

komt in de installatie samen als één

kleurrijk patchwork. "Steek over,

kom over de brug", lijkt het zeil

over het water te zeggen. "Kom bin-

nen, hier wordt geleefd", fluistert

hetgeveldoek.

We leven in een tijd waarin mensen

smachten naar geluk. Boeken over

geluk zijn bestsellers. Maar hun re-

cepten helpen niet (of slechts even),

want geluk kun je niet nastreven.

Geluk is een bijproduct van een

zinvol leven, een cadeau bij veel

aandacht voor en van medemensen.

Nadia Kaabi-Linke: Haal die pinnen van de weerstand weg

Wie het geluk zoekt, rijdt eraan

voorbij. Zijn blik is immers geves-

tigd op de einder die zich altijd ver-

der terugtrekt. Door zijn fascinatie

voor de wijkende kim van het geluk

ziet de gelukzoeker het landschap

om hem heen niet. Hij vergeet halt

te houden bij de dingen van het le-

ven, daar waar het geluk hem toe-

valt.

Geluk is de gratis gastvrijheid van

"gelukkige toevalligheden" die als

lapjes stof een eindeloos landschap

vol leven en liefde aaneenrijgen,

leert mij de installatie van Aman-

da Browder. Het is op die veelkleu-

righeid dat God zijn zegen laat val-

len als een licht dat de kleuren feller

maakt.

Inner Circle

Nadia Kaabi-Linke

Op de Burg een roodbruine bank

in een grote cirkel, die zou moe-

ten uitnodigen om te gaan zit-

ten. De cirkelvormige bank is niet

naar binnen gekeerd zoals stoelen

in een kring meestal zijn, maar

naar buiten gericht. Een uitnodi-

ging aan buitenstaanders? Helaas,

je kunt niet plaatsnemen op die

bank. De zitting en de rugleuning

zijn bespijkerd met blinkende pin-

nen. Niemand is welkom, alhoewel

erplaats isvoorvelen.

Soms zijn ook onze sociale krin-

gen en vriendenrondjes niet gast-

vrij. Vaak zitten we zelfs ook in ei-

gen kring mentaal en gevoelsmatig

met onze rug naar elkaar, niet inle-

vend van aangezicht tot aangezicht.

Onze samenleving beweert gastvrij

te zijn, maar onze gastvrijheid is

meestal gereserveerd voor gelijkge-

zinden, soort-, klasse- en studie-

genoten. Ook al hebben we het in

onze kringgesprekken over de sa-

menleving en de wereld, de cirkel

van wie er deel aan mogen nemen

is rond als het verkeersbord C3 (

rode cirkelrand, wit veld): "Verbo-

den toegang in beide richtingen".

Zo ontmoeten we elkaar nooit echt.

Onze gastvrijheid is, ook in onze

kerkgemeenschap, veelal gereser-

veerd voor vaste klanten. Ongewild

exclusief, van het Latijnse exclude-

re dat buitensluiten betekent. Gast-

vrijheid en uitsluiting liggen dicht

bij elkaar. Soms is het lidgeld te

hoog voor anderen om toe te treden,

soms zijn de woorden die er worden

gesproken te duur voor anderen om

te kunnen volgen, soms is de kring

te gesloten voor anderen om aan te

mogensluiten.

Het bordje Interdit aux étrangers

hangt aan geen enkele etalage meer,

maar is blijven kleven aan de ven-

sters van ons oog. Etrangers kan vele

betekenissen hebben: mensen van

ver maar ook mensen van dichtbij.

De grens tussen eigen en vreemd

meandert door het landschap van

onsmaatschappijbeeld.

Haal die pinnen van weerstand te-

gen de buitenwereld weg, roept de

installatie van Nadia Kaabi-Linker.

Kunnen wij ook de weerbarstig-

heid van onze afweer tegen 'ande-

ren' breken, of zitten de pinnen

van uitsluiting te spijkervast in ons

hoofd?

Nnenna Okore: De cirkel van de tijd wenkt het oog naar omhoog

And the World Keeps Turning

Nnenna Okore

Langs de Begijnenvest houdt een

toren al eeuwen de wacht. Nu staat

ze in vuur en vlam. De Poertoren,

laatmiddeleeuwse opslagplaats van

buskruit, is nochtans niet ontploft.

Bloemen zijn eraan ontsprongen.

Rozen die voor even bloeien. De tijd

schrijdt immersvoort.

De tijd blijft draaien en beweegt in

een kring van komen en gaan. De

tijd, een cirkel van keren en weer-

keren, slingert rond de toren. Maar

het is geen cirkel, zoals de bank op

deBurg, die je aandacht opde grond

houdt, gericht naar de ge-aard-heid

van onze weerstand tegen het ande-

re,hetvreemde,hetoneigene.

Hier wenkt de cirkel van tijd en

bloei het oog naar omhoog, langs

de bedrading van het kantwerk van

onze verbeeldende geest. Als klos-

kant zag de kunstenares haar instal-

latie. De tijd dringt, maar traag vor-

dert het werk van de kantwerkster.

Haastiggeduld,geduldigehaast.

Zo is ook het goede leven, geen race

tijd tegen de tijd maar een tocht

met de tijd, meedraaiend door de

tijd heen, als in een spiraal rond de

toren steeds hogerop: beginnen en

voortdoen, maar ook wel eens her-

beginnen. Mogen herbeginnen is

niet terugkeren naar beneden om

er te blijven maar van beneden nu

naar hoger op mogen stijgen. He-

melwaarts.

Zal schoonheid de wereld redden,

vroeg Dostojevski zich al af (in De

Idioot). Neen, schoonheid zal niet

de wereld redden. Goedheid zal de

wereld redden. Maar schoonheid is

misschien wel het bruggetje - de

Poertoren staat naast een brugje -

dat van waarheid leidt naar goed-

heid en van goedheid naar waar-

heid. Schoonheid is immers de

zachtste weg naar de fundamentele

van de mens, die naar de zin van het

bestaan.

Mark Van de Voorde

De Triënnale loopt nog tot 24 oktober.

Meer info op triennalebrugge.be

Sta eens stil bij schoonheid (1)
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Nog enkele sfeerbeelden uit de kerk van Moerkerke
Meer foto's via onze website...

De heiligenbeelden wachten op hun definitieve plaats in de kerk... De heilige Antonius onderweg...

De communiebank is weer volledig... Wanneer je deze foto bekijkt zal er wellicht al nieuw tapijt liggen onder de stoelen...

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Schoolvieringen einde schooljaar

We wensen de leerlingen en leerkrachten van de basisscholen in onze stad een mooie zomervakantie toe!

Sint-Rita (29 juni)
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Gedoopt aan de bron van leven

3 juli Sijsele: Joppe Bisschop, zoon van Valérie Bisschop en Leen Wuyts uit Brugge 4 juli Sijsele: George Devrome, zoon van Charlotte Verheecke en Dries Devrome uit Dudzele

Schoolvieringen einde schooljaar
We wensen de leerlingen en leerkrachten van de basisscholen in onze stad een mooie zomervakantie toe!

Moerkerke (29 juni)

Lapscheure (30 juni)



4 P.E. GROENE WEIDEN DAMME

Gespreid over twee afleveringen van

Kerk&Leven wandelt Mark Van de Voor-

de langs enkele installaties die deze zomer

deel uitmaken van de Triënnale Brugge

2021.

Wat is cultuur? Filosofen houden

het bij een andere definitie dan so-

ciologen. Economisten denken er

anders over dan historici. En kun-

stenaars zien cultuur alvast anders

dan politici. Eén ding is zeker, we

hebben er allemaal mee te maken.

We zijn immers allemaal mens en

de mens is opgetrokken uit lichaam

en geest. Is ons lichaam natuur,

onze geest is cultuur. Of toch weer

niet helemaal. Onze geest werkt

door ons brein en ons brein is deel

van ons lichaam. Veel van wat den-

ken en doen is gestuurd door in-

stincten. Cultuur dankzij de na-

tuur dus. Helaas ook ondanks? Zegt

men immers niet dat de bescha-

ving slechts een dun vernislaagje is

dat het beest in ons bedekt? Alsof

cultuur ook niet gewelddadig zou

kunnenzijn!

Natuur versus cultuur? Zo zien we

het vaak. We denken nu eenmaal

graag in tegenstellingen. Dat ligt

in onze natuur. In dat geval bedoe-

len we met 'natuur' eigenlijk het

hele kluwen van genen, erfelijk-

heid, aanleg, psychologie, gewoon-

te, opvoeding. Natuur én cultuur

samen dus. Natuur en cultuur slin-

gerendoorelkaarheen.

Veel van de natuur om ons heen

is eigenlijk cultuur. Beter gezegd,

in cultuur gebrachte natuur. Trou-

wens, oorspronkelijk sloeg het

woord cultuur, van het Latijnse cul-

tura, op de bebouwing van de grond.

De hooilanden, de weiden, de hei-

de, de veenplassen, het akkerland

en zelfs de meeste bossen zijn door

de mens aangelegd of door mense-

lijk ingrijpen ontstaan. Zijn die dan

cultuur of blijven zij natuur? Bei-

de.

Héctor Zamora: Wie is meester, de natuur of de mens?

Veel van wat wij cultuur noemen,

is ontstaan in navolging of door

gebruikmaking van de natuur. Om

maar iets te noemen, onze hele eet-

cultuur zou er nooit geweest zijn,

had de natuur ons niet 'gezegend'

met de levensnoodzakelijke behoef-

teomonstevoeden.

Ook het merendeel van onze weten-

schappelijke ontdekkingen en onze

technologische uitvindingen zou

er nooit gekomen zijn, werkte de

fysieke werkelijkheid niet volgens

de natuurwetten die wij gebruikten

om de cultuur van de vooruitgang

te scheppen. Om het dan niet eens

te hebben over de sierlijke schoon-

heid van een schip of een vliegtuig

die we niet hadden kunnen bewon-

deren zonder de menselijke toepas-

sing van de aerodynamica die vis-

sen en vogels hun lichaamsbouw

gaf.

Cultuur is dus vechten tegen én

werken met de natuur. Niet alleen

in de wereld buiten ons maar ook in

onze binnenwereld zit de knoop ge-

wrongen. Kind van de aarde en kind

van de hemel, dat is de mens. Geroe-

penomdenatuur te bewaren én toe-

gerust om de natuur te beheersen.

Het moeilijk evenwicht tussen bei-

de is onze plicht, waar ook de kun-

stenaars van de Triënnale hebben

meegeworsteld.

Strangler

(Héctor Zamora)

In de tuin van het Gezellehuis, in

de Rolweg, staat een tweehonderd

jaar oude Oostenrijkse eik. Als een

reus troont hij boven de daken.

Breed vertakt en hoog gerezen, eta-

leert hij de oerkracht van de na-

tuur. Sterker dan de mens kan zijn

en ouder dan de mens kan worden,

lijkt deze eik meester over de mens

die ooit een eikenstekje in die tuin

plantte. Maar de kunstenaar heeft

vandaag steigers rond de reus ge-

plaatst. Buizen in de kleur van het

verbod, rood, alsof hij de boom ge-

vangen wil houden in een kooi.

Een trap wentelt om de eik heen tot

boven de kruin. Langs meer dan 160

tredenkandemens klimmen tot bo-

ven de boom om er neer te kijken

op de eik. Wie is hier nu de meester?

Uiteindelijk toch de boom. Zijn tak-

ken schieten uit de stelling als han-

den die grijpen naar licht en lucht.

Zou de steiger er ten eeuwigen dage

blijven, zullen ooit de armen van

de boom de stalen constructie om-

knellen en de menselijke poging

om de natuur gevangen te houden

verkruimelen. Wie is meester over

wie, de mens over de natuur of de

natuur over de mens? Niemand die

het antwoord beter kende, dan de

man die als kind ooit woonde in het

huis dat vandaag zijn naam draagt,

onze priesterdichter Guido Gezel-

le. Geen van beiden, zou antwoord

zijn; ze zijn immers broer en zus

van elkaar. Alleen God gaat de we-

reld, natuur en cultuur, te boven.

Gezelle bezong de schoonheid van

de natuur en de toewijding van de

mens in de lofzang van zijn verzen

Godewaarts.

Banisteria Caapi

(Henrique Oliveira)

Over het water aan de Potten-

makersstraat (Augustijnenrei) staat

een ruïneus restant van de eerste

Gijs en Vaerenbergh: We hebben veel zuilen opgericht

Henrique Oliveira: Wortels woekeren eerst ondergronds

middeleeuwse stadsomwalling: een

halfronde hoektoren en een stuk-

je muur die de tand des tijds en

de woekering van de natuur heb-

ben weerstaan. Maar de kunstenaar

dacht er anders over. Wou hij het

historische relict aan de natuur te-

ruggeven? Dat is niet duidelijk. Van

de zogenaamde takken die hij te-

gen het oude bouwsel aanbracht, is

niet duidelijk te zeggen of ze uit

de aarde bij het water zijn opge-

klommen langs de stenen om over

de muur de stad binnen te slui-

pen. Ze zouden evengoed uit het

bouwwerk kunnen komen en langs

de buitenmuur uit de stad naar

het water zijn gekropen. Natuur en

cultuur gaan wederkerig in elkaar

over, lijkt het wel. De takken lijken

wortels. Wortels woekeren eerst on-

dergronds. Onzichtbaar en dus on-

geweten voor wie bovengronds le-

ven. Misschien is dat ook wel zo

met wat de natuur in onze genen en

ons brein heeft gezaaid. Heel soms

of heel vaak komt het zaaigoed van

de natuur bovengronds in ons den-

ken en doen. Wanneer we instinct-

matig reageren. Er zijn ook ande-

re wortels die vaak verborgen blij-

ven, tot de tijd rijp is. Ook de wor-

tels van onze beschaving, de zaden

van onze cultuur die we verdwenen

waanden, kunnen weer opschieten.

Wanneer de samenleving zich ern-

stige vragen stelt en de tijd in een

existentiële crisis zit. Wanneer we

ons de vraag stellen: wie zijn we?

Ook de wortels van het geloof lij-

ken afgestorven, maar ze zitten nog

steeds in de grond van onze cul-

tuur. Te wachten tot de vraag naar

de zin van het bestaan dringend

wordt.

Colonnade

(Gijs & Vaerenbergh)

In de open ruimte van het Ba-

ron Ruzettepark staat een bos. Geen

woud met stoere eiken of sierlij-

ke pijnbomen, maar een gedrongen

bosje van stalen zuilen in roest-

kleur. Je kunt er als het ware in

verdwalen, je er je weg in verlie-

zen. Zuilen als bomen, het symbool

van de Griekse cultuur, de baker-

mat van het Westen. Zuilen die een

beschaving droegen eertijds, zui-

len die zonder tempel zijn van-

daag. In de loop van de tijden heb-

ben we veel zuilen opgericht: ook

dezedie immateriële daken vanden-

ken droegen, zuilen van een ideolo-

gie, een filosofie, een denkrichting.

Sommige zijn omgevallen, andere

hebben in hun val de steun gekre-

gen van zuilen die rechtop zijn ge-

bleven. Ook de architecten van de

Colonnade hebben zuilen recht en

andere scheef tussen vloer en dak

gelast. Verdwaald en verdoold. Wat

van de Grote Verhalen staat nog

recht in onze samenleving, in onze

cultuur, in ons eigen denken? Zoe-

kende mensen zijn we geworden.

Zoals de totaal duistere de instal-

latie Black Lightning van Gregor

Schneider in de kerk van het groot-

seminarie (Potterierei) ons leert. Al-

leen tastend langs de onzichtbare

wanden van kronkelende gangen

vind je de uitgang. Daar wacht het

licht...HetLicht!

Mark Van de Voorde

De Triënnale loopt nog tot 24 oktober.

Meer info op triennalebrugge.be

Sta eens stil bij schoonheid (2)



Enhelpdaarbij jemedemens.

Het kan op dinsdag 24 augustus

tussen 16u en 19u00 in Moerkerke

in de sporthal (Meuleweg) Visser-

straat.

Best vooraf een afspraak vastleggen

methetRodeKruisVlaanderen

op het gratis nummer 0800/777 00.

Vanhartewelkom!

Kom bloedgeven!
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Voorbeeld van een kruidenwis: 7 soorten kruiden/bloemen/graangewassen, dus enkele kruiden en graangewassen tot er in totaal 7 verschillende elementen in de kruidenwis zitten. In dit

voorbeeld: boerenwormkruid, duizendblad, koninginnenkruid, marjolein, tarwe en gerst. Zeven is een heilig getal.

Voor het feest van halfoogst, feest

van onze parochie, willen we een

oproep doen om bloemen en wel-

riekende kruiden naar onze kerk te

brengen.

Mensen kunnen deze naar de kerk

brengen nu zaterdag tussen 13 en 15

uur.

Wil je graag een handje helpen om

deze te schikken in de kerk dan ben

jewelkomtussen15en16uur.

Een mooie traditie die we graag in

erehoudenopdeparochie.

Hoogdag 15 augustus: feestelijke

misviering van O.L.Vrouw Hemel-

vaart met kruidenwijding om 10.30

uur.

Breng een boeketje kruiden uit je

tuinofvandebermenmee.

Mieke Cocquyt

Kruidenwijding 15 augustus

Na een lange periode van lock-

down (coronamaatregelen) en wer-

ken in de kerk, opent de Heem-

kundige Kring 't Zwin Rechteroe-

ver Damme op zaterdag 14 augustus

terug de deuren. De nieuwe voor-

zitter laat ook weten dat het muse-

um in de kerk niet meer open is,

zoals voorheen de donderdagvoor-

middag, maar vanaf nu, elke woens-

dag- en zaterdagnamiddag tussen 14

en 17 uur. De kerk van Moerkerke is

trouwens elke dag open tussen 8 en

18 uur. Het museum en de kerk zijn

zeker jebezoekwaard.

Philip De Busscher, voorzitter

Heemkundige Kring, www.zwin-

rechteroever.be

Heropening museum heemkundige kring

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Damme - Ontbijtwandeling

De Steenoven

Op zaterdag 28 augustus van 9 tot

12 uur.

In de omgeving van de Sifon vin-

den we een rustig en groen gebied.

Machtige populieren staan als ka-

thedralen langs het water. De gids

geeft uitleg over erfgoed en natuur.

We beginnen om 9 uur met het ver-

maarde ontbijt van hoeve De Steen-

oven!

Om 10u gaan we op stap.

Praktische info

Start aan B&B De Steenoven, Damse

Vaart-Zuid 24, 8340 Damme

Inschrijving verplicht door over-

schrijving van 19 euro pp op reke-

ning

BE32 7360 3899 7502 van dNB ten

laatste op 24/08/21 (leden: 17 euro)

Honden aan de leiband zijn wel-

kom

Afstand 3 km

De naturen blomme

Crea avond Ferm Damme in de gara-

ge… “Schep sfeer in huis en tuin”

Donderdagavond 1 juli 2021

Een beetje ongewoon onze uitno-

diging voor een crea avond in de

garage en ja toch was er behoorlijk

wat interesse. Met ons klein groep-

je was er algauw een goeie sfeer en

elkeen had er zin in om aan de slag

te gaan in de garage… met open deu-

ren! Ons bestuurslid Lieve had wat

voorbeelden uitgewerkt en dit trok

onze aandacht om te starten met een

grote variatie aan gedroogde bloe-

men, grassen en blaadjes. Onder-

tussen heerste een leuke sfeer met

conversaties allerlei, ’t was immers

een tijdje geleden dat we mekaar za-

gen. Een glaasje wijn en een stukje

appelgebak ontbraken niet.

En toch hadden we goed doorge-

werkt en dus waren we op tijd

klaar om met de lampionnetjes en

theelichthouders huiswaarts te ke-

ren en de werkstukjes te laten dro-

gen. Benieuwd na enkele dagen…

maar het waren één voor één unie-

ke werkjes. Enkelen stuurden reeds

een fotootje door als aandenken aan

deze geslaagde Ferm activiteit, maar

ook supertrots op hun werk!

We wachten nu op een mooie zo-

meravond om de theelichtjes op

onze tafel te zetten en de lampion-

netjes op te hangen met een citro-

nella kaarsje!

Dank aan de deelnemers voor het

vertrouwen in onze Ferm werking

en hopelijk tot onze volgende acti-

viteit; houd de info in de gaten!

PS. Noteer (voorlopige optie) zondag 10/10

uitstap met partners naar het Jodenkwar-

tier in Antwerpen en bezoek aan de syna-

goge.Meer infovolgt later.

namens Ferm team Damme

Ferm-Damme
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Gedoopt aan de bron van leven

07-11 Moerkerke: Lowie Dhaens, zoon van Stefanie De Lille en Jeroen Dhaens uit Den Hoorn 07-18 Moerkerke: Edouard Jonckheere, zoon van Noémie Vancanneyt en Bram Jonckheere uit Moerkerke

07-22 Moerkerke: Alexander Ryckebosch, zoon van Loredana Suciu en Steven Ryckebosch uit Knokke-Heist 07-25 Moerkerke: Aaron Welvaert, zoon van Machteld Van Hauwaert en Ryan Welvaert uit Vivenkapelle

07-11 Sijsele: Julie Huys, dochter van Laurence Quintens en David Huys uit Sijsele 07-17 Sijsele: Odil Baillieu, zoon van Kimberly Deblieck en Michael Baillieu uit Maldegem

07-18 Sijsele: Marie Verduyn, dochter van Nikita Jacxsens en Matthias Verduyn uit Sijsele 07-25 Sijsele: Cyriel Vanhulle, zoon van Joke Vanhaecke en Thomas Vanhulle uit Sijsele
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Gedoopt aan de bron van leven

07-25 Moerkerke: Aube De Clippeleir, dochter van Lieselot Van Damme en Tom De Clippeleir uit Torhout 07-25 Moerkerke: Remi Van Landschoot, zoon van Justine Byl en Jasper Van Landschoot uit Den Hoorn

07-31 Moerkerke: Rémi Hinoul, zoon van Charlotte Van Achter en Laurent Hinoul uit Moerkerke 08-06 Moerkerke: Colette Lampo, dochter van Amélie de Mûelenaere en Dieter Lampo uit Brugge

08-01 Sijsele: Robyne Lowyck, dochter van Heidi Cukon en Karel Lowyck uit Sijsele 08-07 Sijsele: Eline Leuntjens, dochter van Kimberley Rolin en David Leuntjens uit Sijsele

08-08 Sijsele: Michael Ionel Pisarov, zoon van Ionel Pisarov en Maria Johnna Iguiron uit Sijsele 08-08 Sijsele: Gaëtan en Gauthier Vandenberghe, zonen van Laure Staelens en Pieter Vandenberghe uit Sijsele
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Kruidenwijding in de kerk van Damme
Op zondag 15 augustus was er de jaarlijkse kruidenwijding op het hoogfeest Tenhemelopneming van Maria.

De kruiden- en bloemboeketten werden voorzien door Mieke Cocquyt en Alice Van Parys.

Zij zorgden ook voor kruidenwissen om mee te geven met de aanwezigen. Dat werd bijzonder gewaardeerd.

Hier enkele foto's en zoals steeds: veel meer foto's via onze website. Dank aan Fredi De Windt om foto's te nemen tijdens de viering.

P.E. GROENE WEIDEN DAMME

&leven
KERK



Voordracht op 8 september om 14

uur in de Cultuurfabriek

Notaris Vanlatum

komt ons wegwijs maken over

Successierechten

Keuzebeding

Zorgvolmacht

Na de voordracht

volgt een feestelijke receptie

Niet leden betalen 10 euro

Leden betalen 1 euro

Te storten op rekening:

BE23 7360 4881 3191

van Neos Damme

info bij Neyt John op het nummer

0473 21 44 61 of via mail:

neyt.john@telenet.be

Iedereen is van harte welkom

Neos Damme

TWEEDEHANDSBEURS zondag 3

oktober - 8u30 tot 12u Als de

omstandigheden gunstig zijn gaat

onze tafelverkoop in de “Cultuur-

fabriek”, Stationsstraat 22, Sijsele.

Mensen die baby-uitzet / kinderkle-

dij / speelgoed of fietsjes willen ver-

kopen schrijven in door te telefo-

neren naar: Francine Bruynseraede

vanaf maandag 13 september op het

nummer 0485 15 38 25. De deelna-

meprijs leden €10, niet-leden €15

wordt overgeschreven op rek. BE71

7755 1696 6369

van Van Moeffaert-Bruynseraede

met vermelding van THB, naam en

lidnummer. Let wel: het verschul-

digde bedrag staat uiterlijk op 28

september op de rekening zo niet

vervalt de inschrijving.

Gezinsbond - Damme

Dag iedereen,

Eindelijk, het kan weer! Een beet-

je laat voor een olympische medail-

le maar wel “olympisch”, meedoen

is belangrijker dan winnen!

Doe je ook mee? Op zondag 29 au-

gustus om 11 uur:

Départ op het Lindenplein, “de

markt”

1e rit: avant-course naar het aperi-

tief bij de voorzitter

2e rit: start van de koers naar Moer-

kerke

voor frietjes met een dagverse kou-

de schotel

3e rit: verbindingsrit naar koffie

4e rit: rit buiten categorie - we heb-

benalle tijd -naar de markt

25 euro per persoon en iedereen

welkom: leden en niet-leden, met

en zonder fiets. “Zonder fiets” wel

graag een seintje aan Luc, 050 35 93

47 of luc.meire@telenet.be

Graag tegen 23 augustus op reke-

ning BE74 7381 1003 5307 van LG

Sijsele over- schrijven?

Tot straks !

Het bestuur van je landelijke gilde,

Danny, Jan, Luc, Paul en Geert

Landelijke Gilde
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Gedoopt aan de bron van leven

08-07 Moerkerke: Lucas Meeuws, zoon van Isabelle Deloddere en Thomas Meeuws uit Den Hoorn 08-07 Moerkerke: Lena Van Achter , dochter van Nele Bultynck en Björn Van Achter uit Rollegem

08-08 Moerkerke: Victoire Martens, dochter van Alice Deruwe en Anthony Martens uit Sint-Kruis 08-14 Sijsele: Lewis Pitellioen, zoon van Loes Sneppe en Matthias Pitellioen uit Sijsele

08-14 Moerkerke: Julaud Van Landschoot, zoon van Eline Dierckx en Wannes Van Landschoot uit Maldegem 08-15 Moerkerke: Charlie Huyghebaert, zoon van Sharon Van Waes en Jelle Huygebaert uit Moerkerke

08-15 Moerkerke: Rosalie en Remi De Coster, tweeling van Maaike Meyvaert en Matthieu De Coster uit

Moerkerke
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Met volle vertrouwen in de

Heer

De Priorij Onze Lieve Vrouw van Be-

thanië bestaat honderd jaar. Binnen het

indrukwekkende landschap van kloosters

in het Brugse neemt Bethanië een eer-

biedwaardige plaats in. Daarom besteden

we hier graag, twee opeenvolgende weken

zelfs, aandacht aan de kloostergemeen-

schap van Bethanië.

Met z'n zevenen zijn ze nu, de

zusters van Bethanië. Zuster Ria -

Ria Vander Schaeven voor de bur-

gerlijke stand - is één van hen, en

heel rustig maar in strak tempo en

vol overtuiging leidt zij ons rond

in het leven van haar communau-

teit en beantwoordt zij de batterij

vragen die wij tijdens een skypege-

sprekophaarloslaten.

Missioneringsproject

De priorij kwam er na de bezetting

van de abdij van Zevenkeren door

de Duitsers tijdens de Eerste We-

reldoorlog. Ze richtten er een mili-

tair hospitaal in, en nogal wat meis-

jes uit de omgeving waren er als

verpleegsteractief.

Na de oorlog bleven die meisjes el-

kaar vinden in hun idealisme en re-

ligieuze roeping. Abt Nève van Ze-

venkerken slaagde erin die bereid-

heid tot inzet voor demedemens om

te smeden tot een missionerings-

project. Na hun vorming bij de Be-

nedictinessen in het Franse Angers

betrokken ze het kasteeltje Lisbo-

na, vlakbij de Torhoutse Steenweg.

In 1924 zou gestart worden met de

bouwvandehuidigepriorij.

1969 is een cruciaal jaar voor de mo-

nialen van Bethanië. In het kiel-

zog van het concilie stapt de li-

turgie over van het Latijn naar

de volkstaal en wordt het Neder-

lands de omgangstaal in het kloos-

ter. Er leven dan een tachtigtal zus-

ters in Bethanië, waarvan zowat de

helft Franstaligen. Voor hen ligt de

overstap naar het Nederlands niet

voor de hand. En dus wordt voor

hen een nieuw klooster gesticht in

Rixensart, dicht bij Brussel. Betha-

nië wordt een volledig Nederlands-

talige priorij. Maar in de volgende

jaren zal, zoals in zowat alle kloos-

ters in ons land, het aantal monia-

lengestaagafnemen.

Bid en werk

Waarom een priorij, en geen ab-

dij? Zuster Ria glimlacht even, "we

hadden evengoed een abdij kunnen

zijn, maar onze eerste overste koos

voor de eenvoud. In tegenstelling

tot vroeger is een priorij nu juri-

disch evenwaardig aan een abdij,

wij zijn volkomen onafhankelijk."

CITAAT: Bid en werk. En beide

geboden komen op hetzelfde neer.

Want bidden is God aan het werk

laten

De zusters van Bethanië leven, net

Zuster Ria

als de monniken van Zevenker-

ken trouwens, naar de regel van de

heilige Benedictus. Volgende week

gaan we dieper in op deze spiritua-

liteit.

Hoe dan ook, een der voornaams-

te aanbevelingen van Benedictus is

'Ora et labora', bid en werk. "Eigen-

lijk komen beide geboden op het-

zelfde neer," vult zuster Ria aan,

"want bidden is God aan het werk

laten".

Die twee accenten blijken heel dui-

delijk uit de vaste dagindeling, waar

gebedenwerkelkaarafwisselen.

Vast dagschema

De dag begint om 7 uur met stil ge-

bed, en na een korte pauze is er om

7.50 uur een woord- en communie-

dienst. Na het ontbijt gaat iedereen

aan het werk, tot het middaggebed

met psalmen om 12.15 uur, gevolgd

doorstille tijd.

Middageten om 13 uur, en de af-

was die erop aansluit is meteen een

vorm van recreatie. Daarna wordt er

opnieuw gewerkt, tot vijf uur. Dan

wordt een uur tijd gemaakt voor in-

dividuele 'lectio divina', geestelijk

lectuur.

De vespers zijn om 18 uur, daarna

stille tijd, en om 18.40 uur avond-

malen de zusters samen. Daarna is

er opnieuw recreatie, tot 20 uur,

en de dag eindigt met een lezin-

gendienst. Rond halfnegen gaat de

nachtstilte in. "Het is een vast sche-

ma, maar als dat nodig is kunnen

weermakkelijkvanafwijken."

Kronieken van medezusters

De maaltijden vinden plaats in stil-

te, en ondertussen luisteren de zus-

ters naar wat voorgelezen wordt uit

krant, tijdschriftofboek.

Bij het avondmaal beluisteren ze

de kronieken van hun medezusters

uit andere landen. Want elk van de

wereldwijd vijftien stichtingen van

de orde houdt een kroniek bij van

wat binnen de eigen communauteit

gebeurt en stuurt die maandelijks

door naar alle andere stichtingen.

Heel wat tijd voor gebed dus, "maar

we zijn niet gemaakt om hele da-

De zeven zusters van Bethanie

gen op onze knieën te zitten", grapt

zuster Ria. Elke zuster heeft haar ei-

gen taak en verantwoordelijkheid,

van de zorg voor de liturgie tot het

onthaal van gasten en de zorg voor

zieke zusters. Zuster Ria zelf is de

econoomvanhetklooster.

CITAAT: We zijn niet gemaakt om

hele dagen op onze knieën te zitten.

Twee hulpbehoevende zusters wo-

nen niet langer in, zij vonden hun

nieuwe thuis in het woonzorgcen-

trumvoorzustersVogelzang.

Meisjesinternaat

Bethanië is bekend voor zijn in-

ternaat voor meisjes, er kunnen er

116 logeren. Maar bij de praktische

werking van dat internaat zijn de

zusters al een heel aantal jaren niet

meer betrokken, die zorg berust bij

leken-opvoeders.

Toch hecht de communauteit be-

lang aan een goed contact met de

leerlingen, elke woensdag woont

één klas meisjesleerlingen bijvoor-

beelddevespersbij.

Dat blijft soms nawerken, merkt

zuster Ria daarbij op. "Zo kregen

we eens de vraag van een oudleer-

linge die naar Maastricht zou gaan

studeren. Zij vroeg moeder overste

om een boek met onze vespergezan-

gen te mogen meenemen. Ze zou er

daar in Maastricht samen met een

medestudente uit zingen. We heb-

ben haar met plezier een gesigneerd

exemplaarcadeaugedaan."

Stilte

De stilte neemt een heel belangrij-

ke plaats in het samenleven van de

zusters in, buiten de recreatiemo-

menten bewaren de zusters het stil-

zwijgen. Die stilte neemt een cen-

trale plaats in de regel van Sint Be-

nedictus in. Want, zegt zuster Ria,

"in de stilte hoor je het best Gods

stem". En "de stilte is ook het be-

langrijkste dat we onze bezoekers

kunnenaanbieden".

Die bezoekers kunnen individueel

komen logeren, en dan leven ze

mee op het ritme van de gebeds-

tijden. Of ze kunnen in groep ko-

men en een eigen programma vol-

gen, "maar ook dan is onze vraag

om toch minstens eenmaal aan te

sluiten bij een gebedsmoment". In

het schooljaar is er plaats voor een

25-tal bezoekers, tijdens vakantie-

periodes kan het gastenkwartier tot

100gastenontvangen.

Klooster in coronatijd

Hoe is de kleine kloostergemeens-

hap omgegaan met corona? "Wewa-

ren als kleine groep helemaal op

onszelf aangewezen, al wie niet tot

de communauteit behoorde moest

buiten blijven. Eucharistie vieren

was niet mogelijk, we moesten het

doenmetgebedsdiensten.

Maar corona heeft onze commu-

nauteit versterkt. Het had ook om-

gekeerd kunnen uitdraaien, maar

dat was niet het geval. De lockdown

heeft ons ook doen nadenken over

de structuur van ons leven in ge-

meenschap en over onze daginde-

ling."

Nog zeven zusters

Zeven zusters is wel een heel

kleine communauteit, zeker ook

voor het grote, machtige klooster-

gebouw waarin zij leven en dat zij

moetenonderhouden.

Denken zij als groep na over hun

toekomst? "Jazeker, met een groep

Het Afrikaans tabernakel in de kerk

waarvan de jongste 42 en de oudste

83 is, kun je die vraag niet uit deweg

gaan.

Niet alle zeven onze leden maken

deel uit van ons kapittel, de zuster

die uit het Amazonegebied komt en

bij ons verblijft bijvoorbeeld niet.

Maar met de vier zusters die van

ons kapittel deel uitmaken, en dat

zijn de vier jongste zusters, voeren

we de discussie. We hebben al heel

watpistesbekeken."

"En ja, wegtrekken uit Bethanië en

intrekken bij een van onze ande-

re stichtingen behoort tot de moge-

lijkheden. Wij staan open voor alle

scenario's.Maar als groep tot de laat-

ste snik blijven wonen op dezelf-

de plek kan geen doel op zich zijn.

Wat telt is dat de mensen die van de

gremeenschap deel uitmaken maxi-

maal hun roeping kunnen blijven

beleven.

We moeten kiezen voor wat leefbaar

is. Als wij voelen dat wij versmach-

ten onder de druk en onszelf niet

meer zijn kunnen zijn, gaan wij

zeker niet per se tot het bittere eind

aan deze plek blijven vasthouden."

CITAAT: Als groep tot de laatste

snik blijven wonen op dezelfde plek

kan geen doel op zich zijn.

En "we hebben hier verscheide-

ne mensen weten binnenkomen en

ons na een tijd weer verlaten. Is

het erg dat zij niet bij ons geble-

ven zijn? Neen, het voornaamste is

dat elkeen de weg ging die zij moest

gaan."

En zuster Ria voegt er met veel

overtuiging aan toe: "Wij proberen

te leven in het hier en het nu, zon-

der angst, trouw aan onze roeping.

En we staan open voor de Geest van

God. Waarheen ons die zal leiden

weten wij niet. Maar wij stellen ons

volle vertrouwen in de Heer. Hij

zal doen met ons wat goed is voor

ons."

En wanneer we zuster Ria aan het

eind van het gesprek vragen waar

Bethanië in deze wereld voor staat,

herhaalt ze enthousiast: "een le-

vende gemeenschap, die openstaat

voor wat op ons afkomt en daarbij

haar volle vertrouwen op God stel-

t."

"Ja," zegt ze, "ik ben dankbaar voor

mijn roeping, en ik blijf er ten vol-

le ingeloven."

100 jaar Bethanië - (deel 1)
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Uit dank voor het welslagen van de kruidenwijding
Mieke Cockuyt en Alice Van Parys werden door de kerkfabriek in de bloemetjes gezet, als dank voor het vele werk bij het versieren van de kerk

en het binden van meer dan honderd "kruidenwissen" voor de kruidenwijding op 15 augustus in Damme.

(c) Marianne Van de Kerckhove (Mieke en Alice tijdens de voorbereiding) (c) Lieve Van Ranst (Alice Van Parys in de bloemetjes gezet) (c) Lieve Van Ranst (Mieke Cocquyt in de bloemetjes gezet)
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Hoe ons immuunsysteem ver-

sterken

Op woensdag 15 september om 20u

gaat deze voordracht door Dr. Ir.

Eric De Maerteleire door in de Cul-

tuurfabriek.

Wat is de functie van het

immuunsysteem?Wat is het verschil

tussen het specifiek en niet-specifiek

immuunsysteem?Hoe kunnen we

het immuunsysteem

versterken?Welke vier factoren

hebben de sterkste invloed op ons

immuunsysteem?Wat is de invloed

van de voeding?Wat is de rol van

ons darmstelsel in het behoud van

een goed immuunsysteem?Bestaat

er een

verband tussen ontstekingen en ons

immuunsysteem?Rol en

toegevoegde waarde van

supplementen?In het licht van de

COVID-19 pandemie: hoe ons

wapenen tegen (toekomstige)

virusaanvallen? Welke factoren

moeten we bewaken en hoe doen we

dat?Andere factoren, die ons

immuunsysteem verzwakken dan

wel versterken?

Gelegenheid tot vraagstelling na de

voordracht

.

Inschrijving is verplicht bij Mag-

da Keirse 050 35 96 66 - magda.keir-

se@hotmail.com.

Overschrijven op BE22 7381 1006

8447 van Gezinsbond Damme met

vermelding van je lidnummer.

Prijs leden 3 euro- niet-leden beta-

len 6 euro.

Gezinsbond Damme
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Gedoopt aan de bron van leven

08-22 Sijsele: Jenna De Cuypere, dochter van Julie Pupe en Rivolino De Cuypere uit Sijsele 08-22 Sijsele: Georges Loos, zoon van Lisa Buysse en Olivier Loos uit Oostkamp

08-22 Sijsele: Helena Coens-Desmet, dochter van Delphine Desmet en Toni Coens uit Sijsele 08-22 Sijsele: Liyana Coens-Desmet, dochter van Delphine Desmet en Toni Coens uit Sijsele

08-22 Sijsele: Romina Mariën, dochter van Kim Moonen en Mathias Mariën uit Oedelem 08-22 Moerkerke: Noor Claeys, dochter van Sara Vanhaecke en Jeroen Claeys uit Sijsele
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100jaarBethanië -deel2

Luister, neig het oor van je hart

De priorij van Onze Lieve Vrouw van Be-

thanië bestaat 100 jaar. Vorige week kon je

het eerste deel lezen over het leven in de ab-

dij en de toekomst van deze kleine gemeen-

schap. Vandaag gaan we met zuster Ria

op zoek naar de spiritualiteit, de drijfveer

van de gemeenschap.

De regel van Benedictus

De gemeenschappen van Zevenker-

ken en Bethanië volgen allebei de

regel van Benedictus, Regula Be-

nedicti. Ze zijn lid van de grote

gemeenschap van Benedictijnen in

ons land en de wereld. Ook Cister-

ciënzers, Trappisten en Kartuizers

volgen de regel van Benedictus, sa-

men vormen ze een van de belang-

rijke moniale stromingen in onze

Kerk.

Luister. Dat is ook het eerste woord

van de regel van Benedictus. “Luis-

ter, mijn zoon, naar de richtlijnen

van uw meester, en neig het oor van

uw hart, aanvaard gewillig de ver-

maningen van uw liefdevolle va-

der en breng ze metterdaad ten uit-

voer.” Luister naar wat God jou te

zeggen heeft. Luister met open oor

enopenhart.

CITAAT: “Neig het oor van uw

hart”

Zuster Ria leeft vanuit de grond van

haar hart vanuit deze regel. “Ja, het

is een heel milde en menselijke re-

gel om het leven in de abdij vast te

leggen. Zo kan je lezen dat de mon-

niken elke dag wijn mogen drin-

Bethanië - Lourdesgrot

Zuster Rita

ken. Eén maat per dag moet voor

elkeen voldoende zijn.” Met een

knipoog voegt ze er droogjes aan

toe dat er niet bijstaat hoe groot de

maat is. Maar in het begin staat ook

toch wel duidelijk dat de monnik

niet verslaafd mag zijn aan wijn.

Een gezonde maat dus. Maar de re-

gel van Benedictus vraagt ook niet

het onmogelijke van een mens. De

basiselementen zijn: gehoorzaam-

heid, zorg, nederig zijn, gastvrij le-

ven, onthecht zijn van bezit, ijve-

riginhet levenstaan.

In de regel van Benedictus wordt op

het hart gedrukt om een gastvrije

gemeenschap te zijn. Alle gasten die

aankomen moeten worden ontvan-

gen als Christus zelf. Het gasten-

kwartier van de priorij is drukbe-

zocht. Mensen komen hier tot rust

enverdieping.

Maar je kan in de regel ook concrete

afspraken lezen over bidden en wer-

ken. “De regel is geen verzameling

van beknottende regeltjes, maar een

aanzet om bidden en werken op een

diepe en menselijke wijze te bele-

ven.”

Geen evidente keuze?!

"Neig het oor van je hart" ligt zus-

ter Ria nauw aan het hart. Het is

een rode draad in haar leven ge-

worden. Maar het had tijd nodig.

Heel langzaam is het gegroeid. Zus-

ter Ria komt uit een klassiek gelovig

landbouwersgezin. Ze was de twee-

de dochter van drie. Meestal was ze

mee op het land met haar vader. Op

het land en tussen de dieren leef-

de ze mee met de natuur en de sei-

zoenen. Later was dit haar eerste

godservaring. Maar als kind zette

zij zich af tegen de kerk. De kerk

was iets voor oude mensen. De oude

pastoor van haar parochie was zeer

traditioneel ingesteld.

Voor het vormsel droegen de meis-

jes een ‘Jezuskleed’. Dat werd ge-

huurd bij de pastoor van een ne-

venparochie. Toen haar mama bij

de jonge pastoor kwam, vroeg hij

of haar dochter niet naar de VKSJ

zou komen. Dat mocht. In de jeugd-

beweging ontmoette Ria veel jonge

mensen, de animatie was speels en

verbindend.

CITAAT: Waarom gaan we niet

meer naar de bron?

Eenmaal uit de lagere school wou

Ria naar de landbouwschool gaan.

Ze wilde immers ooit het land-

bouwbedrijf van haar ouders kun-

nen overnemen. Maar in land-

bouwscholen mochten toen alleen

jongens binnen. Dus volgde ze

ASO. In een van de lessen zei een

leerkracht van het derde Secundair:

"Jammer dat we niet veel meer naar

de bron gaan." Deze opmerking

raakte een gevoelige snaar. Was zij

wel goed bezig? Hoe zou ze haar le-

ven invullen? Het bleef haar bezig-

houden. De zoektocht naar diepte

werd versterkt. Voor haar zestiende

verjaardag vroeg ze als verjaardags-

geschenkeenbijbel.

Ondertussen zat Ria al in de land-

bouwschool van Oudenaarde, als

één van de weinige meisjes. Ze

kwam terecht in een grote groep

‘gezonde buitenjongens’. "Als ik

gewild had, dan had ik er een aan ie-

dere vinger", lacht Ria. Maar toch

stak elke keer weer die vraag op:

is dat wel het leven? Welke keuzes

moet ik maken om mijn geloof echt

tebeleven?

Deze zoektocht beïnvloedde haar

keuze als achttienjarige. Ze zou de

regentaatstudies aanvatten. Alleen

was er een probleem: koos ze bio-

logie of koos ze godsdienst? Beide

combineren was toen niet mogelijk.

Uiteindelijk viel de keuze op gods-

dienst. Een van haar leerkrachten

Bethanië - Kerkhof van de zusters

zei: als je nu kiest voor biologie,

zul je later nog godsdienst stude-

ren. Maar als je nu kiest voor gods-

dienst zal je geen biologie meer stu-

deren.Enzoishetookgebeurd.

Geraakt door het samenleven

Ondertussen had Ria via de jeugd-

beweging ook kennis gemaakt met

de gemeenschap van Bethanië. Hier

werkte ze trouwens in de stilte van

de gebouwen haar regentaatsthesis

af. Iets van het leven in de priorij

raaktehaartendiepste.

In 1985 trad Ria als novice de pri-

orij binnen en werd zuster Ria. Ze

kwam als jonge novice binnen in

een gemeenschap van oudere zus-

ters. Een onmogelijke opdracht?

Ooit had de proost van de jeugdbe-

weging haar gezegd: vrees niet, God

vraagt nooit iets boven jouw krach-

ten.Datishaarbijgebleven.

In de gemeenschap waar gebed cen-

traal staat, werd duidelijk dat zij

zelf, maar ook de gemeenschap aan

die wederzijdse relatie moet wer-

ken. Als we zuster Ria vragen naar

haar favoriete bijbelzin, twijfelt ze

geen seconde: “Ik ben de weg, de

waarheid en het leven” (Joh. 14.6).

Dat was ook haar spreuk bij haar

professie, een verbintenis voor het

leven.

Na een tijd noviciaat stuurde zus-

ter Myriam, de toenmalige priorin,

zuster Ria naar Congo. Even in een

andere gemeenschap en een ander

land werken gaf een meerwaarde

aan de vorming die Ria in het eigen

klooster nooit zou vinden, vond de

priorin.

Een leven van stilte

Het leven in een gemeenschap ver-

loopt het grootste gedeelte in stilte.

Hoe houdt zij dat vol? Zuster Ria

getuigt met overtuiging: “Ik ben

heel actief, en ik ken mezelf: ik heb

een gemeenschap nodig waar het

gebed centraal staat.” De gemeen-

schap had haar gegrepen. Benedic-

tus heeft ze gaandeweg leren ken-

nen. Elke dag biedt kansen om de

regel te beleven. Luister… De eerste

woorden van de regel zijn het begin

van alles. Alleen in de stilte kan je

GodsStemhoren.Luisterdus.

Verzuren of vooruitgaan

Zuster Ria getuigt van een rots-

vast vertrouwen in onze God. “Hij

is trouw. Hij is verantwoordelijke

voor mijn roeping, elke dag weer.

God is mijn zekerheid.” Leven in

een gemeenschap is niet altijd een-

voudig. Je kiest elkaar niet in een

kloostergemeenschap. Maar zuster

Ria stelde zich deze vraag: Wie ben

ik? Laat ik mij verzuren? Ga ik an-

dere wegen? Of wil ik vooruitgaan

in deze gemeenschap? Het leven is

eendagelijksezoektocht.

Een sterke hulp in die zoektocht

was de kennismaking met het ge-

dachtengoed van Simonne Pacot.

Zij spreekt met een verdiepen-

de visie over evangelisch leven.

“We kunnen openstaan voor Gods

Geest. Die Geest is er al. God is

in Jezus mens geworden. Daarom

zijn we geroepen om kinderen van

God te zijn. We kiezen voor leven.”

Natuurlijk is het ruimer dan die

paar zinnen. Maar het gaf zuster

Ria de kracht om haar keuze voor

de gemeenschap te bevestigen. Ook

Priorin Hannah en de hele prio-

rijgemeenschap leven vanuit deze

kracht.

De vrouw in de Kerk

Samenleven in een gemeenschap

van vrouwen is een bewuste keuze

geweest. Maar hoe kijkt zuster Ria

naar de groeiende vraag van vele ge-

lovigen om de vrouw meer te waar-

deren in de Kerk? Het blijft even

stil. Dan volgt een doordacht ant-

woord: “Velen ervaren dit als een

pijnlijkekwestie indeKerk.

Ik zou er genuanceerd op antwoor-

den: het antwoord is dubbel. Moet

de vrouw dezelfde taken krijgen als

een man? Ja en neen. Er is niets te-

gen gelijke behandeling van men-

sen, integendeel. Maar de vraag is of

er geen facetten van het ambt ver-

loren zouden gaan. Zou het niet

goed zijn om een eigen functie,

een eigen plaats te hebben voor de

vrouw? Vrouwen hebben een be-

langrijke taak inde kerk.Datmogen

wenietoverhethoofdzien.”

CITAAT: We houden de relatie met

God open voor de wereld.

Een kijk op de toekomst?

Als we vragen welke toekomst er

voor kloostergemeenschappen als

Bethanië nog is in de brede samen-

leving, antwoordt zuster Ria kor-

daat: “de relatie met God openhou-

den”.

Misschien is het niet gemakkelijk,

maar in de regel van Benedictus le-

zen we ook: nooit wanhopen aan

Gods barmhartigheid. De kleine ge-

meenschap van Bethanië is nu al

100 jaar een brug tussen God en de

mensen. We zijn dankbaar om deze

nooit aflatende getuigenis van een

vertrouwen in een levende en na-

bijeGod.

100 jaar Bethanië - (deel 2)
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Supernatte tractorwijding Vivenkapelle
Een vijftigtal tractoren reden naar Vivenkapelle op zaterdagavond 21 augustus voor de jaarlijkse tractorwijding.

En of ze gezegend werden!

De regen deed een grote geut bij het wijwater dat vanaf de verrijker op de tractoren werd gesprenkeld door de priester.

Let op de moderne versie van het baldakijn (met dank om de creatieve oplossing)...

(c) Christine Devos
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Nieuw tapijt

altaarpodium

kerk Moerkerke

Zondag 5 september van 14u tot

16u30

Fietstocht met koffiepauze. De

streek tussen Assebroek en Oede-

lem heeft veel charme. Via rustige

wegen fietsen we langs mooie na-

tuur in de omgeving van Ryckevel-

de en

Oedelem berg. We eindigen bij de

kerk van Ver-Assebroek waar we in

het

stemmige Leenhof nog iets kunnen

nuttigen. Start aan de kerk van Ver-

Assebroek, Pastoor Verhaegheplein

13, 8310 Assebroek

Gratis maar graag een berichtje stu-

ren als u komt

Afstand 15 km

Zondag 12 september van 14u tot

16u

Bessen en vruchtenwandeling. De

natuur maakt zich klaar voor de

winter en we zien allerlei vruchten,

zaden en bessen verschijnen. Zijn

ze eetbaar of zijn ze giftig? We stap-

pen door Damme en bekijken mooie

bomen en struiken. De gids vertelt

er ons de geheimen van.

Start aan de dienst toerisme, Jacob

van Maerlantstraat 3, 8340 Damme

Gratis en zonder inschrijving

Geschikt voor rolstoelgebruikers

Honden aan de leiband zijn wel-

kom

Afstand 3 km

DE NATUREN BLOMME

De Naturen Blomme
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Gedoopt aan de bron van leven

08-28 Sijsele: Julie Sarasyn, dochter van Emeline Van den bossche en Giovanni Sarasyn uit Den Hoorn 08-28 Sijsele: Maëlyne Mattheeuws, dochter van Tanita Blomme en Kurt Mattheeuws uit Eede (NL)

08-28 Sijsele: Zynoah Mattheeuws, zoon van Tanita Blomme en Kurt Mattheeuws uit Eede (NL) 08-28 Sijsele: Leonis Mattheeuws, zoon van Tanita Blomme en Kurt Mattheeuws uit Eede (NL)

08-28 Sijsele: Estée De Grande, dochter van Lore Van den Eynde en Kevin De Grande uit Sijsele 08-29 Moerkerke: Colette Symens, dochter van Bieke Blomme en Mikaël Symens uit Moerkerke

08-29 Moerkerke: Leon Vynck, zoon van Kim Dewaele en Dylan Vynck uit Maldegem 08-29 Moerkerke: Feliz Vynck, dochter van Kim Dewaele en Dylan Vynck uit Maldegem
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Sinds 1 januari 2021 begon Arnold

Traen als pastoraal onthaalmede-

werker in de Sint-Salvatorskathe-

draal. Voor velen in het Brugse is

Arnold reeds gekend, vooral in zijn

woonplaats Assebroek. Hoog tijd

om eens dieper te kijken waar zijn

inspiratie ligt en wat pastoraal ont-

haalmedewerker juist inhoudt.

Trappist van achtergrond

Op 1 april 2021 was het exact 30 jaar

geleden dat ik intrad als trappist in

de abdij van Zundert. Zundert, een

dorp gelegen net over de grens in

Nederland. Ik was toen 33 jaar en

dat was op slag het einde van mijn

openbaar leven (met een knipoog).

Het was na een hele weg doorheen

het leven en ik ben daarheen getrok-

ken om dicht bij Christus te zijn.

Deze grondlijn spreekt nog steeds

in mijn hart. Dat onderweg zijn is

heel bijbels. Kijk naar Abraham die

zijnlevenlangonderwegwas.

Het ritme van het getijdengebed

zijn draden van weefsel. Eéntonig

misschien, maar juist in het uit-

houden in die eentonigheid, weeft

er zich iets bijzonders. Juist door

uit de wereld te gaan, kom je in de

wereld te staan, raak je er diep mee

verbonden.

Daarnaast werd ik tijdens mijn ver-

blijf in de trappistenabdij diaken ge-

wijd.

In 2004 begon ik

aan een sabbatjaar

Het jaar daarop, in 2005 startte ik

in de Lochting vzw te Roeselare. Dit

is een biologisch tuinbouwbedrijf

gericht op sociale tewerkstelling. Ik

heb daar mooie herinneringen aan.

Vanuit debagagedie ikmeekreeg als

monnik stond ik tussen de mensen.

Endatheeftwel impact…

Monnik zijn blijf ik ten diepste,

heb ik ontdekt, dat is nooit veran-

derd in al die jaren. Doorheen wat

je meemaakt in je leven, word je je

meer bewust hoe diep het geworteld

zit injezelf.

Een collega merkte op: ‘Hoe komt

het dat je altijd zo rustig blijft’.

De monastieke manier van leven

is een leerschool voor beginnelin-

gen, volgens de regel van Benedic-

tus.

Het is een manier om te leren met

elkaar, om te gaan met groot ge-

duld en veel wijsheid en groeien in

liefhebben. De kunst om doorheen

mensen te kijken,wat ze ookgedaan

hebben, hoe ze ook voor komen en

er de kern van het kind van God

zijnherkennen.

Als ik nog eens in de Lochting op

bezoek ga, zijn mensen steeds heel

blij om mij terug te zien. Het was er

niet enkel begeleiden van mensen,

maar ook daadwerkelijk meewerken

als tuinbouwer. Dat laatste werd fy-

sischtezwaar.

Een nieuwe uitdaging

als aalmoezenier

Na mijn ervaring bij de Lochting

ging ik aan de slag als aalmoezenier

in het woonzorgcentrum van het

Minnewater en de Potterie. Dezelf-

de tijd ben ik als vrijwillig team-

lid begonnen in de Pastorale Een-

heid van Sint-Trudo te Assebroek.

Dat laatste doe ik nog steeds tot op

heden. De intentie was om daar iets

tedoenrondthuisbezoeken.

Dat is gebeurd met een groep vrij-

willigers. Met Hedwige, een col-

lega uit het team, hebben we wat

nog leefde in de parochie nieuw le-

ven ingeblazen en bieden we daar-

naast vorming en spiritualiteit aan.

Met de Covid-perikelen, loopt het

samenkomen met de vrijwilligers

via digitale weg, maar de bezoeken

liggen niet stil, de mensen blijken

heel creatief om toch contact te hou-

den.

Pastoraal onthaalmedewerker

Vanuit de Pastorale Eenheid Sint-

Donatianus begon men met een

nieuw concept dat nog in zijn kin-

derschoenenstaat.

Normaal ben ik elke namiddag op

weekdagen aanwezig in de kathe-

draal. Graag willen we een andere

vorm van aanwezigheid aanbieden,

ééndieuitnodigendkanzijn.

Een aanwezigheid die in de sfeer

van het gebouw, die uit zichzelf al

uitnodigend is, een zekere verdie-

ping kan brengen. En als er dan ie-

mand rondloopt die daar opdatmo-

ment, uitnodigend aanspreekbaar

is. Dat doet iets. Het feit dat die mo-

gelijkheideris,doetveel.

De eerstemaanden als pastoraal ont-

haalmedewerker waren een zoek-

tocht. Hoe uitnodigend, actief of

juist minder actief moet je zijn om

mensen aan te spreken. Mensen ko-

men zelf naar je toe door daar ge-

woon te zitten aan een tafel. Ik kijk

naar de mensen, soms komen ze op

hun stappen terug. Soms loop ik

zelf wat rond. Soms gewoon goe-

dendagzeggen.

De gesprekken die er geweest zijn,

waren heel goed. Mensen waren blij

dat ze aangesproken werden of dat

er iemandaanspreekbaarwas.

Maar er is nog een andere dimensie.

Het verhaal van Simeon en Han-

nah, die beiden biddend aanwezig

waren in de tempel. (Lucas 2,25-

38). Biddend aanwezig zijn en dan

maak je mee dat Christus je tege-

moet komt in de mensen die bin-

nenkomen, die je aanspreken, die je

aankijken… het is wellicht niet zo-

zeer door veel aan te bieden of te or-

ganiseren, maar door er te ‘zijn’ dat

deontmoetingkangebeuren.

In de toekomst willen we graag sa-

men met een groepje vrijwilligers

de werking uitbouwen. Zodat we

meer en breder aanwezig kunnen

zijnendingenorganiseren.

Iets wat me is bijgebleven

die eerste maanden?

Ja eigenlijk wel. Een gesprek met

mensen uit Afghanistan, met isla-

mitische achtergrond, die voor de

eerste keer een kerk binnenstap-

ten. Ze waren volledig onderstebo-

ven van de schoonheid van het ge-

bouw en uiteindelijk ook van wat

het gebouw oproept: datgene wat

ons overstijgt. Alle religies probe-

ren wat ons overstijgt uit te beelden

en gestalte te geven, er een ruimte

voor te bouwen, er tijd voor te ne-

men.

Iets om mee te geven

Het boek van Rik Torfs – ‘De kerk is

fantastisch’ vind ik echt een aanra-

der. Hij heeft het onder andere over

kerk als gebouw. Het gebouw zelf

doet iets met je, het feit dat het daar

gewoon staat, kerk te zijn. We wor-

den er als mens uitgenodigd door

Iemanddieonsoverstijgt.

Christus gaat altijd naar eenzame

plaatsen voor een babbel met zijn

Vader. Een kerk is de dag van van-

daag een eenzame plaats. En in die

eenzaamheid is er godsontmoeting,

tijdvooreenbabbel.

Wij danken Arnold voor het mooie ge-

sprek enwensenhemheel veel succes in het

‘op weg zijn’ in zijn functie als pastoraal

onthaalmedewerker.

HansSchilders

Kennismaking met pastoraal medewerker

van de Sint Salvatorskathedraal
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Inzegening kapelletje Aardenburg
Op zondag 5 september werd het zelfgebouwde kapelletje van Dinique Bakkers en haar man Marc Moens (koster in de kerk van Sijsele) ingezegend door priester Pradip.

Het kapelletje staat aan de Achterweg in de achtertuin van Dinique en Marc. Het mag voor passanten een stemmige plaats van bezinning en ontmoeting worden.

Foto's (c) parochie heilige Andreas - Oostburg

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Badminton en omnisport

Van 1 september 2021 tot 29 juni

2022 telkens om 20u .

Wekelijks recreatief badminton en

omni-sport op dinsdagavond.

Dit gaat door in sportpark Meule-

weg te Moerkerke.

Inschrijven bij Verhelst André,

0494 21 62 12 of andreverhel-

st858@gmail.com of bij Johan Bis-

schop, bisschop. johan@gmail.-

com.

Inschrijven

tweedehandsbeurs

Voor deelname aan de tweedehands-

beurs op zondag 3 oktober, kan je

je vanaf maandag 13 september te-

lefonisch inschrijven bij Francine

Bruynseraede op het nummer 0485

15 38 25.

De deelnameprijs leden 10 euro,

niet-leden 15 euro. Over te schrij-

ven op rek. BE71 7755 1696 6369 van

Van Moeffaert-Bruynseraede met

vermelding van THB, naam en lid-

nummer.

Let wel: het verschuldigde bedrag

staat uiterlijk op 28 september op

de rekening zo niet vervalt de in-

schrijving.

Gezinsbond - Damme

Familiezoektocht

Op zaterdag 11 september en/of zon-

dag 12 september telkens van 14u00

tot 16u30.

Afspraak om 14 uur aan bezoekers-

centrum De Pulse, Dammesteen-

weg 2 in Damme.

Deze familiezoektocht in en rond

Damme richt zich op gezinnen met

(lagere)schoolkinderen en wil op

een speelse en actieve manier iets

vertellen over de natuur en de ge-

schiedenis van Damme.

Via een aantal eenvoudige vragen

en praktische opdrachten onderwe-

g, wandel je met je gezin op je eigen

tempo het parcours.

Goed voor een gezellige namiddag

samen.

deze activiteit is gratis voor Na-

tuurpuntleden, niet-leden betalen 3

euro per persoon of 6 euro per ge-

zin.

Info en inschrijven: NP Damme:

Raadpleeg steeds de website

www.natuurpuntdamme.be.

Verplichte inschrijving op:

stadswallenvandamme@

natuurpunt.be

Natuurpunt
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Als herder wist Augustinus

zorg te dragen voor de ziel

vanuit het geloof

dat de Heer met zijn Woord

het mensenhart geneest.

(Citaat uit boek p. 149)

COMPAZ start opnieuw met twee

reeksen maandelijkse leesgroepjes:

één op dinsdagavonden van 18u

tot 21u en een ander op woens-

dagnamiddagen van 14u tot 17u in

Genthof15teBrugge.

Daarnaast starten we ook een reeks

online – die data worden met de ge-

ïnteresseerden verder afgesproken.

We nemen als leidraad het boek van

Gaby Quicke: Zorg voor de ziel. Au-

gustinus inspireert.

Dit boek kan ons als tochtgenoten

inspireren om onze rol als opvoe-

der en onze inzet als gelovige zin-

zoekerteverdiepen.

Vanuit onze ervaring en reflecties

toetsen we de inhoud van het boek

aan de realiteit van ons leven, onze

samenleving en de Kerk. Samen op

weg gaan rond het mysterie van wie

we zijn en de manier waarop God

mensen rakelings nabij kan komen

ishartverwarmend.

Dedatazijn:

Dinsdagavonden

21september

12oktober

9november

14december

Woensdagavonden

22september

13oktober

10november

15december

Als u er graag bij bent, gelieve u dan

inteschrijvenviamailop

compaz.brugge@gmail.com

of te telefoneren naar 0492 72 46 83

“Neem en lees”

Heeft u zin om samen met tochtge-

noten, zoals de Emmaeüsgangers,

maandelijks op weg te gaan en een

stukje uit de Bijbel te lezen vanuit

de diepe overtuiging dat Gods Woord

ook nu nieuw, krachtig, helend en oproe-

pend is?

Aandehandvanconcrete

Bijbelverhalen

wordenBijbelse leessleutels

aangereikt,

vertellenwevanuithet leven

aanelkaarwatditWoord

bijonsoproept,

biddenweronddatWoord

ensluitenweaf

met samen iets te eten en drinken

(alscoronaonsdattoelaat).

Deze activiteit gaat door in het

Genthof 15 te Brugge op maandag-

avonden van 18u tot 21u op 4 okto-

ber – 8 november – 6 december van

18utot21u.

Meteenhartelijkegroet,

ook namens zr. Christine Everaere,

AnneDesmet

3P.E. GROENE WEIDEN DAMME

Gedoopt aan de bron van leven

08-29 Sijsele: Dré Van de Velde, zoon van Lieselot Bauwens en Nick Van de Velde uit Berlare Overmere 08-29 Sijsele: Lowie Demeyer, zoon van Sofie Bauwens en Tim Demeyer uit Tielt

09-05 Moerkerke: George Goderis, zoon van Ellen van Dijk en Pieter-Jan Goderis uit Evergem 09-05 Sijsele: Bernard Rondelez, zoon van Grazyna Zieba en Dries Rondelez uit Sijsele

Na de versoepelingen zijn we ge-

start met fietsen om de veertien

dagen op dinsdagnamiddag, in de

maanden juni, juli, augustus en

nunogop7en21september.

Een mooie groep vrouwen en man-

nen, telkens is er een koffiestop

voorzien.

Wiewilkannogaansluiten...

Welkom

Eindelijk mogen we in het lokaal te-

rugsamenkomen

Op dinsdag 14 september om 13.30

uur is er in de Cafetaria van de

sportzaal in Moerkerke, een uiteen-

zettingoveronze"gewrichten".

Iedereen is welkom, zowel de leden

alsniet-leden.

De persoonlijke uitnodiging volgt.

Hetbestuur

Ferm

Moerkerke
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Proficiat
aande41
eerstecommunicanten!

(c) Moeders Mooiste

AnneJade
BorraMarithé
ClaeysVictor
CortyRosalie
DeSaedeleerLeonie
DelaereNicolas
DendoovenVictor
DesloovereIlias
DesoetePérine
DesutterSarah-Lynn
DezutterWiebe

GeerolfMatteo
GeersJulie
GollnerRoan
HernouMaurits
HernouNand
HuysManou
JacxsensAndreas
JanssensEllie
KnockaertWarre
LaridonSebastien

LaruelleDaan
LefevreJanouk
LowyckSiemen
MaesBente
MattheeuwsMaëlyne
MuylleArthur
NoyezGabriël
ÖzgeLaura
ReybrouckBriek
RoggeNona

RotsaertLekensLoïc
SchapdryverCyriel
StandaertAlizée
VandenheedeLily
VanhulleWout
VergauweLotta
VerstraeteVic
VersyckElise
VoolsJune
WillemsenLily

Eerstecommunieviering groep Sijsele, zaterdag 11 september
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En help daarbij je medemens.

Het kan op dinsdag 28 september

van 17u tot 19u30

in Sijsele in de Kring.

Best vooraf een afspraak vastleggen

met het Rode Kruis Vlaanderen

op het gratis nummer 0800 777 00.

Kom Bloedgeven

Gratis wandeltocht

Op woensdag 22 september van

18u30 tot 19u30.

Kom meegenieten van de rust en

natuur in en rond Sijsele.

Levenslijn Damme laat je wandelen

langs de mooiste stukjes natuur.

Na de wandeling kan je nog even

nagenieten in de cafetaria.

Afspraak aan het krachtbalcomplex

in sportpark 't Veld

Eikelberg 3; 8340 Sijsele

Tickets en info:

roger.snauwaert@skynet.be

Wandelen met Natuurpunt.

Thema: Bijen en zweefvliegen in

Damme

Op zaterdag 18 september van 14u

tot 16u30.

Afspraak om 14 uur aan bezoekers-

centrum De Pulse, Dammesteen-

weg 2 in Damme.

Op deze wandeling wijden de gid-

sen ons in in de boeiende leefwereld

van bijen en zweefvliegen.

De wandeling is gratis voor Na-

tuurpuntleden, niet-leden betalen 3

euro per persoon of 6 euro per ge-

zin.

Info en inschrijven: Natuurpunt

Damme: www.natuurpuntdamme.-

be.

Natuurpunt
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Gedoopt aan de bron van leven

09-05 Moerkerke: Lucas Noë, zoon van Celine Vanquathem en Gauthier Noë uit Den Hoorn 09-11 Moerkerke: Achilles Van den Abeele, zoon van Melanie Sleutjes en Jens Van den Abeele uit Sint-Lambrechts-

Woluwe

09-12 Moerkerke: Juliette De Muyt, dochter van Eleni Baltogiannis en Klaas De Muyt uit Sijsele

Proficiat

aande26

eerstecommunicanten!

(c) Moeders Mooiste

BouillonLotte

BraetFleur

BrantsRhine

BulckeLucille

BullynckNoor

DeBaeleFauve

DeDeckerWolraad

DeLannoyeIréne

DeLannoyeAurélie

DeLeynAlexander

DeMuynckRenée

DegowieHayden

DobbelaereEmma

GovaertMarie

HutsebautPierre

LampoIsolde

LiermanMarie

MestdachYutah

MilleLowie

MoensBent

SierensHenri

TommeleinFloris

TourlouseJules

VanHollebekeSiebe

VanRaefelgemMarit

VanderSchaegheAmber

Eerstecommunieviering groep Moerkerke, zondag 12 september
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15e garageverkoop

Opzaterdag9oktober.

Femma Sijsele nodigt iedereen uit

vooronze15egarageverkoop.

Depoortengaanopen

van8utot18u.

Inschrijvenkantot1oktoberbij:

FrancineBruynseraede

050351684

DorineVanPamel

050356040

JennyGeirnaert

050351204

Femma leden betalen 5 euro - niet

leden betalen 8 euro. We wensen de

deelnemers succes en voor de kijk-

lustigengoedekoopjes.

3838
WEEKKRANT

22 SEPTEMBER

JAARGANG 82

EDITIE 1180

2 0 2 1

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

MéGà Jeugdkoor nieuws!

Eind augustus zijn we op kamp

geweest! Dit jaar trokken we naar

Oostduinkerke. We verbleven er

van 26 tot 29 augustus met een hele

kleine groep, maar dat maakte het

supergezellig.

Hetthemawas

“ontdek je superkracht”.

Tijdens spelletjes ontdekten we al

snel onze superkrachten. Natuur-

lijk hebben we ook veel gezongen.

De zaterdagavond was er vrij po-

dium en een gezellig kampvuur

waarbij ook enkele van onze oude-

rekoorledenopbezoekkwamen.

Vanaf november 2021 nemen we

een nieuwe start en zijn we weer op

zoek naar nieuwe zangers en zan-

geressen!

Ben je tussen de 6 en 16 jaar dan kan

je terecht bij de jeugdafdeling. Ben

jetussende15en25jaar?

Kom dan mee zingen bij MéGà

Plus. Ben je ouder dan 26, dan is

er sinds kort onze nieuwste groep:

MéG’àdults, onze afdeling voor

volwassenen.

Dus zing je graag, neem dan eens

contact op en kom eens proberen!

Hopelijktotdan!

Meerinfooverhet

MéGàJeugdkoor

kunjevindenop

www.megajeugdkoor.be.

Wil jijookgraag

metonsmeezingen?

info@megajeugdkoor.be

0468271029

MéGà Jeugdkoor

Werkgroepparochiezaal

DeKringSijselenodigtuit!

Op zaterdag 6 november om 20u

treedtDanaWinnerop

indeCultuurfabriek.

Deinkombedraagt30euro.

Kaartenzijntebekomen

bijAndreaLamote

0494397600

Dana Winner
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Geleidelijk aan kan de werk-

groep 'Maria 2020' van de Pas-

torale Eenheid Sint-Trudo As-

sebroek een aantal activitei-

ten die voorzien waren in

het mooie jubileumprogam-

ma naar aanleiding van ‘300

jaar verering miraculeus Ma-

riabeeld in Ver-Assebroek’ be-

ginnen te plannen. Het eerste

is een concert met Jan Vermei-

re aan het historische Van Eynde-

orgel (anno 1716), samen met so-

praan Hilde Coppé. Op het pro-

gramma staan o.m. barokke wer-

ken en Spaanse muziek, en met een

Salve Regina en een Italiaanse aria

wordt tot slot Maria eer gebracht.

Het orgel in de kerk ‘Onze-Lieve-

Vrouw Onbevlekt Ontvangen’ in

Ver-Assebroek dateert uit 1716. De

toewijzing aan orgelbouwer Jaco-

bus Van Eynde is gebaseerd op de

overeenkomst van de orgelkast met

die van Stalhille en Oostkamp. Het

belandde pas - tweedehands - in

1902 in Ver-Assebroek en orgelbou-

wer Anneessens bouwde het om

tot een laatromantisch instrument.

Aan het eind van de vorige eeuw

werd het door grondige restauratie

terug in zijn oorspronkelijke toe-

stand hersteld. Het leent zich sinds

2000 weer uitstekend voor o.m. ba-

rokke muziek.

Praktisch: Kerk ‘Onze-Lieve-

Vrouw Onbevlekt Ontvangen’

Ver-Assebroek (Pastoor Verhaeg-

heplein)

Vrijdag 1 oktober - 20 uur

Kaarten (10 euro) enkel de avond

zelf bij de ingang.

Info: 050 35 89 34 - secretari-

aat@sinttrudo.net

Voldoende parkeergelegenheid in

de omgeving van de kerk.

Op woensdagvoormiddag 6 oktober

brengt kanunnik Adelbert Denaux

een lezing met als titel ‘Wat bete-

kent Maria voor ons vandaag?’

Onze blik op Maria verandert met

onze leeftijd en het verlopen van

de tijd. Vandaag zien we slechts een

klein deel van het hele plaatje. We

kunnen onze blik verruimen door

na te gaan hoe eerdere generaties

naar Maria keken. Wanneer we dat

doen, hebben we een evenwichti-

ge, ‘katholieke’ kijk op Maria. De

spreker gaat in op een aantal ken-

merken van Maria die - met een

juiste bril gelezen - zeer actueel

zijn voor de christen vandaag. Deze

lezing kadert in de jaarlijkse ont-

moetingsdag van verantwoordelij-

ken van Vlaamse bedevaartoorden

en is toegankelijk voor iedereen.

Praktisch:

Ontmoetingscentrum Patria (Ker-

klaan 37, Assebroek)

Woensdag 6 oktober - 10.30 uur

Gratis toegang

Info: 050 35 89 34

Maria 2020
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Stilletjes aan komt het gewone le-

ven weer op gang na de corona pan-

demie die ons allen heel wat be-

perkingen oplegde. Zoals in vele

verenigingen werd ook ons Fede-

raal koor DaMoRi hierdoor volle-

dig stilgelegd en dit sinds maart

2020. Begin juli werden alle actie-

ve koorleden bevraagd over hun

idee, hun goesting om terug te

zingen. Uiteraard waren de reac-

ties verschillend maar toch zag een

meerderheid dit niet meer zitten en

dit om verscheidene redenen zo-

als: repetities en uitvoeringen we-

gen zwaar / ouderdom / de stem is

niet meer hetzelfde / inzet en goes-

ting is weg / tijd voor rust enzo-

voort... De ene wilde nog even door-

gaan, de anderen wilden liever met-

een stoppen. Maar als er na al die ja-

ren sleet op dit samenzijn komt en

hier en daar wat ruis op de stem-

men, laat je die sleetmaar beter geen

sleurworden!

Hierna kwam het DaMoRi bestuur

samen om dit alles te evalueren en

werd het besluit genomen om te

stoppen. We beseffen allemaal dat

we een heel mooie tijd hadden van-

daar dat het ook goed is om in

schoonheid te kunnen afronden.

Hetslotakkoordisdusinzicht!

De afgelopen jaren beleefden we

heel mooie, leerzame zangstonden

zelfs met het aanleren van vreem-

de talen. Sommigen zingen reeds

een heel lange tijd, aanvankelijk in

het plaatselijk parochiekoor (Dam-

me, Moerkerke of Sint-Rita) en stap-

ten later (vanaf 2009) mee in het Fe-

deraal koor DaMoRi wat een heel

goede beslissing was, dit onder de

gedreven bezieling van Hans. Dit

betekende niet alleen de uitvoerin-

gen, concerten en optredens maar

ook de wekelijkse repetities bijwo-

nen.

ALS DIT GEEN PLUIM IS

VOOR JARENLANGE INZET!

Er waren ook leuke momenten:

de jaarlijkse fietstochten- en zomer

uitstappen, Sint-Ceciliafeesten, de

nieuwjaar bijeenkomsten en eten-

tjes. Ja, we mogen wel zeggen: het

was leuk en deugddoend en keken

telkens weer uit mekaar in het koor

te mogen ontmoeten. Kortom, we

hebben samen onvergetelijke jaren

gekend!

DAARVOOR EEN HEEL GROTE

DANK U WEL AAN ALLE KOOR-

LEDEN OM DIT SAMEN ZIJN!

Natuurlijk zal niemand het en-

thousiasme, het geloof in ons koor,

de grote inzet, het geduld… van

onze dirigent Luc ontkennen en

dit mogen we zeker niet vergeten.

We hadden geluk met hem als di-

rigent, zijn professionele kennis

was een grote meerwaarde en hier-

door maakten we een grote sprong!

De mooie 4-stemmige uitvoerin-

gen, concerten (Mariale / Kerst /

Kitanda / De Madammen), huwe-

lijken, Sint-Ritafeesten, Sint-Ceci-

liavieringen, de Hoogdagen, optre-

dens in De Stek en nog vele ande-

re, het zal ons allemaal bijblijven

en dit kunnen we in de toekomst al-

len heel erg koesteren. Iedereen van

ons zal steeds met heimwee terug-

denken aan Tibie Paiom, De fanfare,

Mis van Perosi, an Irish blessing en

last but not least het mooie Hallelu-

javanCohen.

Maar we gaan ook niet zo maar uit-

een, we doen het in de stijl dat we

kennen bij DaMoRi met een gezel-

lig samen zijn. En uiteraard verge-

ten we ook de partners niet want

ook zij hebben al die jaren hun

steentje bijgedragen tot het gekende

resultaat van DaMoRi. Voor zij die

het zingen niet kunnen missen en

verder gaan in een ander koor: veel

succesgewenst!

En hoe zeggen ze dit ook weer?

Aan alle mooie liedjes komt

een eind!

HetbestuurDaMoRi:

Carlos,Daniël,Gerard,

Rosette, JohanenMarnix

Federaal koor DaMoRi is uitgezongen…

Sfeerbeelden DaMoRi door de jaren heen...
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Door corona hebben we het af-

scheidsmoment moeten uitstellen,

maar op vrijdag 24 september was

de voltallige kerkfabriek present,

samen met partners, burgemeester

enbevoegdeschepen.

De nieuwe voorzitter, Jan Cordon-

nier, gaf een gewaardeerde speech

en priester Pradip overhandigde

Luc De Meyer het diocesane zilve-

ren ereteken van Sint-Donatianus

(patroonheilige van ons bisdom)

samen met de brief van bisschop

Lode Aerts. Ook Chris, de echtgeno-

te van Luc, werd in de bloemetjes

gezet.

We danken Luc om de zovele jaren

van trouwe en gedreven inzet, om

zijn nuchtere en rustige aanpak. Op

zijn beurt bedankt Luc de leden van

dekerkraadmetdezewoorden:

Lieveallemaal,

Ik ben gelukkig om de dag van

vandaag: met fatsoen afscheid kun-

nen nemen van iedereen! Het voel-

de niet goed om van de één op de

andere dag geen deel meer uit te

maken van de Kerkfabriek. Corona

zat daar voor iets tussen natuur-

lijk! Er waren geen gewone verga-

deringen… Elke collega weet wat er

in al die jaren gepresteerd werd. Dat

kwam omdat de groep hecht was en

schitterend werk leverde. We had-

den ook kundige leden aan boord.

Daar ben ik echt fier op. Nog eens

dank aan iedereen, ook aan de part-

ners. Dank ook aan het gemeentebe-

stuur om de uitstekende samenwer-

king. Dank aan de priesters, part-

ners in de zorg om het kerkgebouw.

Tenslotte ben ik ook dankbaar om

de hulp van mijn persoonlijke se-

cretaresse. Het heeft ervoor gezorgd

dat ik zoveel jaar verder kon wer-

ken. Maar nu is het aan jullie: ik heb

er het volste vertrouwen in. Het ga

julliegoed!

LucDeMeyer

Afscheid voorzitter kerkfabriek Sijsele

record verkoop We zijn bijzonder fier in ons be-

stuur want we haalden een record

verkoop voor de actie Kom op tegen

Kanker!

In Damme centrum werden op de

wekelijkse markt 120 plantjes ver-

kocht en ons bestuurslid Lieve ver-

kocht op haar eentje 146 azalea’s die

ze tot bij de handelaars bracht maar

tevensviathuisverkoop.

Dit zijn voor Ferm Damme 266

bloemetjes!

Waar een wil is, is een weg en onze

inzet voor een goed doel is groot!

Eenfermepluim!

Ferm Damme
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Wandelen in Moerkerke zondag 10 oktober van 14u tot 16u

Deze wandeling gaat langs pittores-

ke wegen in de streek tussen Polders

en Zandstreek. Onze gids neemt u

mee om mooie natuur te ontdekken

en markante feiten uit de geschiede-

nis van Moerkerke te onthullen.

Praktische info

Start aan de parking Kasteelstraat

nabij de kerk van Moerkerke

Gratis en zonder inschrijving

Geschikt voor rolstoelgebruikers

Honden aan de leiband zijn wel-

kom

Afstand 5 km

De naturen blomme

Zondag 10 oktober van 10u tot 12u

in de Cultuurfabriek

Op Vers Geperst kunt u gratis

kennismaken met het Davidsfonds,

lid worden of hernieuwen. Het

Davidsfondsboekenpakket en ons

jaarprogramma worden u voorge-

legd. U kunt (bijna) alle titels uit de

catalogus voor lidmaatschapsher-

nieuwing vastnemen en inkijken.

info: info@davidsfondssijsele.be -

0477 355 728.

Davidsfonds

Culinaire markt Damme =

Da’Smakt

Op zondag 3 oktober

van 10 tot 18u

Na het sportieve evenement maakt

Damme zich klaar voor het culinai-

re . Onze F e r m afdeling Damme

schreef zich opnieuw in voor deel-

name en dit voor de 7e keer!

Deze week worden onze lekkere

najaarsconfituren gemaakt en de

vlierbloesemsiropen.Terwijl de ge-

kende heerlijke quiches, met pro-

ducten uit eigen grond, ter plaatse

worden gebakken, dus verser kan

niet! We voorzien ook een heerlij-

ke damse appeltaart.

Heel wat Fermleden brachten ons

een bezoekje, vorige week op de

markt, om een azalea te kopen voor

de actie Kom op tegen kanker en

maakten ons duidelijk dat ze blij

waren ons terug te zien.

Dus kom maar af en steun op die

manier onze vereniging; ons be-

stuur zet alvast zijn beste beentje

voor.

Omda ‘t smakt

en omdat

Damme smakt.

Culinaire Markt
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Op zondag 24 oktober gaan we let-

terlijk en figuurlijk proeven van

de Joodse wereld. We dompelen ons

onder in de Joodse traditie & levens-

stijl en maken kennis met hun cul-

tuur. Wat houdt het in om joods

te zijn, wie zijn ze de mannen met

lange baarden, zwarte kledij en hoe-

den? Wat is koosjer en wat is zo

bijzonder aan de godsdienst, de ge-

bruiken, levensgewoonten en fees-

ten van deze geloofsgemeenschap?

Wat staat er op ons programma in

Antwerpen? We bezoeken één van

de oudste synagogen o.l.v. gids Pol-

lak; maken een wandeling door de

Joodse wijk met gidsen die ons alle

“in&outs”meegeven.Nadewande-

ling genieten we van een koosjer 3-

gangen lunch in een befaamd jood-

se restaurant. Ook daar zal Benja-

min Hoffy een woordje uitleg ge-

ven over de gerechten en eetge-

woontes.

Praktisch : - we maken deze uit-

stap met de trein (groepstarief & ge-

reserveerde plaatsen) en vertrekken

om 8u59 uit Brugge ; vermoedelij-

ke terugreis uit Antwerpen 16u40

(NMBS?).- voor alle Fermleden en

partners + sympathisanten – prijs =

All-in

Heb je interesse stuur een mail naar

: mieke.cocquyt@skynet.be of bel

050 50 06 20, dan sturen we je de

uitnodigingdoor.

WACHT NIET: we leggen een lijst

aan en indien de plaatsen volzet

zijn,sluitenweaf!

Deze uitstap plannen we voor de

3e keer, corona kwam ertussen, dus

hopenwedat er nuheelwatmensen

“goesting” hebben om weer eens

samenopstaptegaanenditkeermet

uiterst een interessant onderwerp!

Ferm bestuur Damme kijkt er naar

uit...

Ontmoeting

met andere culturen
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Gedoopt aan de bron van leven

09-26 Sijsele: Fleur Wittevrongel, dochter van Maja Staels en David Wittevrongel uit Sijsele 09-26 Moerkerke: Lynah Saey Degroote, dochter van Alana Degroote en Orlando Saey uit Moerkerke
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Zondag 10 oktober van 11u tot 12u.

in de kerk van Vivenkapelle op het

Bradericplein

Artemisia Gentileschi wordt in 1593

in Rome geboren als dochter van

de schilder Orazio Gentileschi. Ze

gaat op prille leeftijd in de leer bij

haar vader die ze bijstaat als leerling

en als model. Door haar uitzonder-

lijke begaafdheid maakt ze indruk

met haar talent en wordt zo de eer-

ste vrouw die het voorrecht geniet

lid te worden van de Academie voor

Schone Kunsten in Firenze.

Verkracht op 19 jarige leeftijd door

de schilder Agostino Tassi, wint

ze een lang en vernederend proces

voor het Pauselijk gerechtshof.

Een aantal van haar schilderijen

zullen de woede uitdrukken die ze

overhoudt aan deze pijnlijke perio-

de in haar leven. Ze bouwt vervol-

gens een schitterende carrière op

die haar naar Firenze brengt waar ze

in het huwelijk treedt.

Ze reist naar Venetië, Napels en

Londen, waar ze zich bij haar vader

voegt na een scheiding van 20 jaar.

Ze voltooien er samen het laatste

werk van Orazio: het plafond van de

Casa delle Delizie in Greenwich.

Na het overlijden van haar vader

keert Artemisia terug naar Napels

om er verder van haar penseel te le-

ven tot aan haar dood in 1653.Les

Belles Dames Sans Merci raakten

gefascineerd door de uitzonderlijke

geschiedenis van deze vrije en ge-

talenteerde kunstenares, één van de

eerste vrouwelijke schilders die er-

kend en bewonderd werd in haar ei-

gen tijd.

We creëerden een voorstelling rond

het leven van Artemisia en Italiaan-

se componistes uit haar tijd. Haar

verhaal, verteld door de musici,

wordt verrijkt met prachtige muzi-

kale bladzijden van Barbara Stroz-

zi, Isabella Leonarda, Marieta Mo-

rosina Prioli en Francesca Caccini.

Zes schilderijen van Artemisia illu-

streren de verschillende periodes in

haar leven.

Het werd een originele voorstelling

vol emotie.

Uitvoering:

Marie de Roy (soprano),

Hannelore Devaere (harp) en

Laura Pok (gamba en blokfluit)

Dit concert wordt georganiseerd

binnen de reeks Musica Flandri-

ca Damme, www.visitdamme.be/-

musicaflandrica

Vivenkapelle - concert

Huwelijk in Vivenkapelle
Het mag er al eens spontaan en leuk aan toegaan...



4040
WEEKKRANT

6 OKTOBER

JAARGANG 82

EDITIE 1180

2 0 2 1

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

Proficiat

aande37

gevormden!

(c) Moeders Mooiste

AlbertBriek

BeausaertRobbe

BijloosAxl

BisschopIeben

BleyaertLucas

BoerjanJurre

BrandersAaron

Brouckaert Jorn

BrusselleRuth

ClaeysMarie-Lise

D'HespeelManon

DeBaeleDante

DeBoeverManoah

DebaeneEmma

DeblauweIlyana

DendoovenEmiel

DezwaefElena

DhelftSerena

DhondtBritt

DuchêneMathis

DumortierAmaryllis

GadeyneMarie

LagaceCamille

LootensLaure

PauwaertMinke

ReybrouckGeike

RootsaertKilian

RuysschaertLouise

SandersThibault

VanderLindenJasper

VanHollebekeAxelle

VanQuekelbergheLukas

VandaeleBas

VandeursenMathieu

VandeveldeMarie

VerplanckeMaya

VerwilstAnouk

Vormselviering groep Moerkerke, zaterdag 2 oktober
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Beste inwoner van groot Damme,

Nu wij onze werking eindelijk weer

opnieuw volledig mogen opstarten

na COVID-19, vliegen wij van het

MéGà Jeugdkoor er ook weer vol-

op in om fondsen te werven. Daar-

om organiseren wij een koekjesver-

koop in samenwerking met Jules

Destrooper en Trooper.

Vanaf 20 september tot en met

27 oktober kan iedereen die wil

koekjespakketten van Jules De-

strooper bij ons bestellen en ons

daarmee steunen. Mensen kunnen

de koekjesdozen zowel digitaal in

onze webshop, www.trooper.be/-

megajeugdkoor/julesdestrooper als

persoonlijk bij ons bestellen.

Er is keuze tussen 3 soorten pakket-

ten:

Jules’ Irresistible: 1 doosje van 200

gram met daarin een mix van Na-

tuurboterwafels, Parijse Wafels en

Amandelbrood à prijs: 5 euro/stuk

Jules’ 3-pack: 3 doosjes van 100 gram

met daarin 1x Natuurboterwafels, 1x

Parijse Wafels en 1x Amandelbrood

à prijs: 7 euro/stuk

Jules’ 4-pack: doosjes van 100 gram

met daarin 1x Natuurboterwafels,

1x Parijse Wafels, 1x Amandelbrood

en 1x Kandijkoekjes in chocolade à

prijs: 10 euro/stuk

Misschien kan jij ons helpen deze

actie onder de aandacht te brengen

bij jouw vrienden en familie? Het

MéGà Jeugdkoor kan de steun goed

gebruiken.

Aarzel niet om mij te contacteren

bij vragen.

Alvast bedankt.

Vriendelijke groeten,

Sabine Wittevrongel

dirigente MéGà Jeugd –

Plus – Adults

info@megajeugdkoor.be

0468 27 10 29

MéGà Jeugdkoor

Feestelijke Gezinsbond-ZONDAG

ter gelegenheid van 100 JAAR GE-

ZINSBOND, voor alle leden van

Damme. We zetten in het bijzonder

de fusie van beide afdelingen in de

kijker.

Het wordt een wederzijdse kennis-

making tussen onze leden en vrij-

willigers om de toekomstige samen-

werking binnen de ééngemaakte af-

deling Damme te bestendigen.

We maken er samen een feest van

in aanwezigheid van alle oud-be-

stuursleden van beide afdelingen.

In de voormiddag : aperitief en

brunch

In de namiddag: gezelschapspellen

voor alle leeftijden (met tal van

nieuwe spellen en uitleggers) en

een interactief optreden van Woesh

(circusworkshop).

Voor de leden is het gratis. De niet-

leden betalen 30 euro pp.

Inschrijven tot 15 oktober bij Re-

gine Lameire: Gsm 0495 473 978 -

email regine.lameire@telenet.be

GEZINSBOND
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Gedoopt aan de bron van leven

10-03 Sijsele: Cruz Vandycke, zoon van Lynn Van Maldegem en Bram Vandycke uit Sijsele 10-03 Moerkerke: Julice De Lathouwer, dochter van Eline Scherrens en Benjamin De Lathouwer uit Moerkerke

10-03 Moerkerke: Jackie en Jiulia Vandenberghe, tweelingdochters van Joyce Verplaetse en Sven Vandenberghe uit

Sijsele

Dubbel viergeslacht: Georgette Verbouw, Carine Devlieger, Eline Scherrens, Marie-Lou en Julice De Lathouwer.

En ze wonen allen in dezelfde straat!

Proficiat

aande20

gevormden!

(c) Moeders Mooiste

BauwensMaxime

BleyaertMauro

BoelensManu

BourguignonChayoni

CarpelsManon

CocquytIlio

DecoeneCamiel

HoorelbekeLars

KeukelinckJayden

LamoteFay

LettenAmber

RoetsVictor

ScaliciNoémi

SioenLisa

VanHoornwederDaan

vanKerkhofJenna

VanPouckeKjell

VandaeleFlorian

VerleyeWout

WatelleLander

Vormselviering groep Sijsele, zondag 3 oktober
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Synodaal proces

Erwas eens… een paus – de oudsten

onder ons hebben hem nog gekend

– die de ramen open gooide en zeg-

de: ‘de Kerk heeft verse lucht nodig.’

Hij riep alle bisschoppen samen in

het tweede Vaticaans Concilie en

vroeg hen na te denken over wat

de Kerk een nieuwe dynamiek kon

geven, hoe de boodschap van Jezus

van Nazareth weer in het hart van

demensenkondoordringen.

In tegenstelling tot het eerste Vati-

caans Concilie dat heel sterk het pri-

maatschap van de paus en de kerke-

lijke hiërarchische structuur bena-

drukte, vroegen de bisschoppen nu

naarmeer ‘collegialiteit’.

In de lijn van dat verlangen cre-

ëerde paus Paulus VI, nog voor de

concilievaders uit elkaar gingen,

een nieuw beleidsorgaan: de bis-

schoppensynode.

Hij gebruikte het woord syn-ode,

wat betekent ‘samen op weg gaan’.

Hij wilde de leiding van de Kerk

niet meer voor zichzelf reserveren,

maar met anderen delen. Maar in

het Motu Proprio van de oprichting

bleek dit ‘samen op weg’ wel erg be-

perkt.

Het zou vooral de banden aanha-

len tussen de paus en de bisschop-

pen. Met een zekere regelmaat zou

de paus een aantal bisschoppen naar

Rome roepen om tot een eensgezind

standpunt te komen in kerkelijke

aangelegenheden.

Toen echter in maart 2013 de aarts-

bisschop van Buenos Aires als

nieuwe paus op het balkon van de

Sint Pieter verscheen maakte hij

duidelijk dat de concilievaders ei-

genlijk veel meer verwacht hadden.

Hij noemde zich niet ‘de paus’,

maar de ‘bisschop van Rome’, en

sprak consequent de taal van zijn

bisdom,hetItaliaans.

Synodaal proces met jongeren

Hij wierp zich niet op als de gro-

te leider, maar als degene die de op-

dracht had het volk van God bijeen

te houden. Hij boog zich zelfs voor

hetvolk,envroeghungebed.

Reeds een goeie vier maanden la-

ter, op 4 oktober, daags na het feest

van Franciscus van Assisi, verdui-

delijkte hij in de kathedraal van As-

sisi, wat een synodale, een samen

gegane weg volgens hem betekent:

- vooreerst antenne zijn: antenne

om te luisteren naar het woord

van God, maar ook antenne om uit

te zenden naar de lokale gemeen-

schappen, zodat ze zich permanent

kunnenvernieuwen.-

vervolgens samen op weg gaan met

het volk: soms vooraan om te lei-

den, soms in het midden om te be-

moedigen, soms achteraan om te

zienofniemandachteropblijft.

Maar zeker om ook naar het volk te

luisteren, want ‘zij hebben een fij-

ne neus om nieuwe paden te vin-

den om op weg te gaan, zij hebben

de sensus fidei, zoals de theologen het

noemen.

’- tenslotte naar buiten gaan om de

mensen te ontmoeten in de situatie

waarin ze leven, ook in de buiten-

wijken, en loskomen van de menta-

le en pastorale starheid van ‘we heb-

benhetaltijdzogedaan’.

Synodaliteit is volgens hem dus

meer dan ‘samen met de bisschop-

pen’, maar ‘samen met het hele volk

Gods’.

Dit bleek reeds bij de synode van

2014 over Huwelijk en Gezin, waar-

aan hij een voorafgaande algeme-

ne bevraging koppelde, en een ver-

volgbijeenkomst in2015.

En ook bij de synode over de jon-

geren van 2018, waaraan hij in

2017 een voorbereidende bijeen-

komst liet voorafgaan met de jonge-

renzelf.

En bij de synode van 2019 over de

Amazone straalde hij wanneer het

Vaticaan overspoeld werd met exo-

tisch geklede mensen uit dat gebied.

Om deze werkwijze te verankeren

in de hele kerk besloot hij om het in

de volgende synode te hebben over

de synodaliteit zelf: ‘Voor een syno-

dale Kerk: gemeenschap, participa-

tieenmissie’.

Bij wijze van voorbeeld wordt het

geen klassieke synode, maar een

‘synodaal proces’, een stappen-

plan dat begint in oktober dit

jaar, en eindigt in oktober 2023.

Dit plan staat uitgetekend in het do-

cument ‘De Synodaliteit in de Zen-

ding van de Kerk’ van 2 maart 2018.

Het document benadrukt dat de sy-

node niet alleen in het Vaticaan zal

plaatsvinden, maar dat er een syno-

dale weg zal worden doorlopen die

in het weekend van 9 en 10 okto-

ber door de Paus zal worden opge-

start, en dat die zal vertrekken van-

uit elke afzonderlijke kerk op de vijf

continenten, en zich in drie stap-

pen zal ontwikkelen tot de diocesa-

ne, de continentale en de universe-

lekerk.

Vertrekpunt en grondhouding van

het hele proces zal zijn: luiste-

ren. “Het synodale proces,” zegt de

paus “moet van nature een spiritue-

le gebeurtenis van onderscheiding

zijn, ieder luistert naar de ander en

ieder luistert naar de Heilige Gees-

t.”

De eerste stap zal bestaan in een

raadpleging van het volk van God,

die georganiseerd wordt in alle bis-

dommen onder leiding van de plaat-

selijkebisschop.

De resultaten van deze bevragingen

zullen per kerkprovincie worden

samengebracht, en uitmonden in

een pre-synodale bijeenkomst per

kerkprovincie.

Tegen april 2022 dient een samen-

vatting van de resultaten naar het

secretariaat van de synode gestuurd

te worden, waarmee dan tegen sep-

tember 2022 een werkdocument zal

wordenopgesteld.

Dan begint de tweede fase, die

zal duren tot maart 2023. Het

is de continentale fase. Per conti-

nent wordt het werkdocument be-

sproken en becommentarieerd. Met

de antwoorden daarvan zal tegen

juni 2023 een nieuw werkdocu-

mentwordenopgesteld.

De derde fase zal tenslotte gebeuren

in oktober 2023 in de bijeenkomst

van de bisschoppensynode in Rome

met dit werkdocument als basis van

bespreking.

Uiteindelijk zal aan de paus een

aantal adviezen voorgelegd wor-

den, die hij al dan niet zal bekrach-

tigen.

Hopelijk slaagt de paus erin met dit

proces binnen de kerk een nieuwe

cultuur van overleg en dialoog tot

stand te brengen. Want ook in de lo-

kale kerken kunnen diocesane sy-

nodes worden georganiseerd, met

het doel ook binnen het beleid van

de afzonderlijke bisdommen reke-

ning te houden met de participatie

vanhetVolkGods.

In het document ‘De Synodaliteit

in de Zending van de Kerk’ van 2

maart 2018, gebruikt de paus het

beeld van ‘de omgekeerde pirami-

de’.

In de kerk moet de top zich onder

de basis bevinden. Degenen die ge-

zag uitoefenen zijn dienaars (mi-

nisters), omdat zij volgens Jezus’

woord de minsten van allen zijn.

Synodaliteit biedt het geschiktste

kader om die hiërarchische dienst

juist te begrijpen.Hopelijk waait

met dit initiatief van de paus ein-

delijk de wind door de kerkelijke

structuren waarvoor paus Johan-

nes 60 jaar geleden de vensters heeft

willenopengooien.

Pierre Breyne

Deze bijdrage verscheen eerder in het

septembernummer van ‘Brugghelinghe’,

het driemaandelijkse contactblad van de

Sint-Trudoabdij Brugge, dat dit jaar aan

de 25ste jaargang toe is.

Synodaal proces
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Beste vrienden

muziekliefhebbers

Verenigd in de vzw ‘TOCCAN-

TE CONCERTEN’ vormen we een

vriendengroep van vrijwilligers die

5 à 6 maal per jaar mensen bij el-

kaar wil brengen om te genieten

van klassieke muziek en een deugd-

doend ontmoetingsmoment achter-

af.

De integrale opbrengst van de con-

certen gaat naar een goed doel: de

vzw ‘Ark-Gemeenschap Moer-

kerke-Brugge’.

Na een lange periode van zwij-

gen, verwelkomen we jullie maar

al te graag opnieuw op een vol-

gend Toccante Concert met Heleen

Goeminne, zang en Pieter van

Waesberghe, orgel

Programma: werken van o.a. A. Vi-

valdi, J.S.Bach,W.A.Mozart

Het concert gaat door in de H. Hart

en Sint-Philippuskerk (voorma-

lige Sint-Pietersabdij Steenbrugge)

op zondag 24 oktober 2021 om

15 uur

Praktischeinfo:

Deurenopenom14.15u

Op vertoon van: COVID SAFE Tic-

ket+identiteitskaart+ticket

Na het concert is er een ontmoe-

tingsmomentmetkoffieentaart

Ticketseninfo:

Tickets: vooraf besteld (online)

15 euro: toccante.bookfast.me (bij

voorkeur!)

aandeingang(ADD)20 euro

Website: http://www.toccantecon-

certen.com/

Contact: toccanteconcerten@g-

mail.com

Facebook: https://www.facebook.-

com/toccanteconcertenbrugge/

Toccante concerten
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Trage wegenwandeling in Sint

Kruis

Zondag 17 oktober van 14u tot

16u30

Voor de Dag van de Trage Weg gaan

we op stap in het gebied van de vroe-

gere Watering van den Broek uit de

11-de eeuw.

Hier werden verschillende kastelen

gebouwd. We stappen door een af-

wisseling van groene weiden, bos-

sen en parken.

Op het einde van de wandeling

houden we halt voor een natje en

een droogje.

Praktische info

Start aan de kerk van Sint-Kruis

Ischrijving verplicht door over-

schrijving van 6,50 euro (niet-le-

den), 5,00 euro pp. op rekening

BE32 7360 3899 7502 van NB ten

laatste op 15 oktober. Inbegrepen:

een natje en een droogje

Goede wandelschoenen

Honden aan de leiband zijn wel-

kom

Afstand 6 km

Literaire wandeling op de be-

graafplaats van Assebroek

Zondag 24 oktober van 10u tot

11u30

Bij het betreden van het ‘Brug-

se kerkhof’ valt de melancholische

schoonheid meteen op.

Je kan wandelen langs de stille ge-

tuigen van de rijke Brugse geschie-

denis, en mijmeren bij romanti-

sche beeldhouwwerken.

Natuur en cultuur komen hier sa-

men in een sfeer van ingetogen-

heid. Onze gids zal u leiden langs

enkele buitengewone graven met

een bloemlezing van teksten.

Praktische info

Start aan de ingang van De Centrale

begraafplaats

Brugge-Assebroek - Kleine Kerk-

hofstraat 60 - 8310 Assebroek

Inschrijving verplicht door over-

schrijving van 9,00 euro (niet-le-

den), 7,50 euro pp. op rekening

BE32 7360 3899 7502 van NB ten

laatste op 20 oktober. Aantal in-

schrijvingen is beperkt

Geschikt voor rolstoelgebruikers

De Naturen Blomme

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 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 Damme

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 Damme

Gezongen mis = 15 euro

Rekeningnummer
P.E. groene weiden Damme vzw
BE87 7310 5136 3794
BIC: KREDBEBB
Vissersstraat 56, 8340 Damme

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



4242
WEEKKRANT

20 OKTOBER

JAARGANG 82

EDITIE 1180

2 0 2 1

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

Wewillenugraaguitnodigen

op“Troostplek2021”.

In juni 2020 (na de eerste lock-

down) hebben de Ferm-afdelingen

van groot-Damme een Troostplek

ingericht achter de kerk van Oost-

kerke. Tijdens de coronapandemie

hebben heel veel mensen in pijnlij-

ke omstandigheden afscheid moe-

ten nemen van een geliefde, want er

was nauwelijks ruimte voor troost

dooro.a.deafstandsregels.

Op de Troostplek in Oostkerke heeft

Ferm bloembollen in de grond ge-

plant die jaarlijks zullen ontkie-

men en tot bloei komen, teken van

levenenhoop.

Op maandag 1 november 2021 is

de Troostplek en de kerk van Oost-

kerke te bezoeken tussen 14 uur

en 17 uur, er is aangepaste muziek

door zanger-gitarist Roland Van De

Velde, poëzie, een doe- en herden-

kingsmoment door Ferm. Aanwezi-

gen kunnen op verhaal komen bij

eenkopjekoffie.

Families die niet aanwezig kun-

nen zijn tijdens de gedachtenismis

kunnen het gedachteniskruisje dan

ontvangen in de kerk van Oostker-

ke. Zij geven op voorhand een sein-

tje via info@groeneweiden.be, 050

500661of0473711201.

In de hoop u er te mogen ontmoe-

ten, verbonden in het geloof dat aan

liefdegeeneindekomt,

pastoor Pradip Smagge, de teamle-

den van de Pastorale Eenheid groe-

ne weiden Damme en de bestuurs-

leden van de afdelingen Ferm van

groot-Damme.

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Oproep door de aangestelde ver-

antwoordelijke van de parochie tot

kandidaten voor het lidmaatschap

van de kerkraad.

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van

het decreet van 7 mei 2004 betref-

fende de materiële organisatie en

werking van de erkende eredien-

sten, wordt aan alle belangstellen-

den meegedeeld dat er 1 vacature is

binnen de kerkraad van de kerkfa-

briek Sint-Dionysius in Moerkerke

(gemeente Damme).

Enkel de personen die beantwoor-

den aan de hierna volgende voor-

waarden, komen in aanmerking om

lid te zijn van de kerkraad:

1° rooms-katholiek zijn;

2° de volle leeftijd van 18 jaar heb-

ben bereikt op het ogenblik van de

verkiezing;

3° in de bevolkingsregisters inge-

schreven zijn van de gemeente of

van een van de gemeenten van de

gebiedsomschrijving van de paro-

chie (voor de parochie Sint-Diony-

sius in Moerkerke betreft het de ge-

meente Damme).

Uitsluitend schriftelijke kandida-

turen komen in aanmerking. Zij

moeten vóór 15 november 2021

ingediend zijn bij: Kerkfabriek

Sint-Dionysius te Moerkerke (ge-

meente Damme) ter attentie van pas-

toor Pradip Smagge, Vissersstraat

56, 8340 Damme.

De datum van versturen van de

email of de datum van onderteke-

ning voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te

zijn van een kopie van de identi-

teitskaart (voor- en achterzijde of

zo het om een elektronische identi-

teitskaart gaat, een afdruk ervan met

adresgegevens), dit met het oog op

de controle van de voorwaarden 2°

en 3°.

Na 15 november 2021 zullen de

naam, voornaam en volledig adres

van de kandidaten bekendgemaakt

worden door uithanging op het in-

fobord in de parochiekerk van de pa-

rochie Sint-Dionysius in Moerker-

ke.

Pastoor Pradip Smagge, door de bis-

schop aangestelde verantwoordelij-

ke van de parochie Sint-Dionysius

in Moerkerke (gemeente Damme).

Vacature kerkraad Moerkerke

Beste trouwe abonnee

van het parochieblad

Het is weer de periode om je abon-

nement te vernieuwen. Je hebt de

overschrijving opgemerkt onder-

aan de eerste bladzijde. Gebruik de

formulering in de mededeling om

de 45 euro te storten op de rekening

van Parochieblad P.E. Groene Wei-

den. Zo kan je abonnement zonder

probleem verder doorlopen.

Doe dit liefst zo vlug mogelijk en

uiterlijk tegen 10 november.

Anders dan in voorbije jaren ont-

vang je dus geen aparte uitnodi-

gingsbrief meer!

Ondanks de prijsstijging van

grondstoffen en arbeid houden we

de abonnementsprijs gelijk aan vo-

rig jaar, zie het als een sponsoring

door de Pastorale Eenheid.

Er volgt een herinneringsover-

schrijving in week 47 (24 novem-

ber 2021) voor diegenen die toen

nog niet betaald hadden (of nog niet

geregistreerd stonden).

Nieuwe abonnees kunnen hier-

onder de gegevens vinden om weke-

lijks, een jaar lang KERK&leven (48

nummers, dus 94 cent per num-

mer) te ontvangen.

Abonnementsprijs = 45 euro

Rekening BE51 9792 4874 2862

(BIC: ARSPBE22)

Parochieblad P.E. Groene Weiden,

Vissersstraat 56, 8340 Damme

Herabonnering parochieblad 2022
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Beste ledenen/ofvrienden,

Op donderdag 11 november

2021 proberen we ons niet te ver-

slikken tijdens de uiteenzetting “S-

makelijk gelachen” van Ilse Lan-

duyt in het kader van de Nacht

van de Geschiedenis. De lezing start

om 20 u.in de Cultuurfabriek. Lust-

ten de Romeinen tomaten, en waar-

om niet, en wat dan wel? Waarom

hadden middeleeuwse glazen reli-

ëftekeningen? En hoera, chocolade

eten, tijdens de vasten mag wél van

de paus! Ilse Landuyt duikelt (na

Proper en puur) weer het verleden

in, dit keer op zoek naar de geschie-

denis van honger en dorst. Van de

gebraden everzwijnen bij de Kelten

tot onze moleculaire keuken, met

aandacht voor ‘nieuwe tradities’.

Vaak geestig, soms leerrijk en voor-

al lekker. Tijdens de voordracht

worden immers, voorzien van de

nodige commentaar, een vijftal

proevertjes aangeboden. Ilse Lan-

duyt studeerde Romaanse Filologie

en Politieke en Sociale Geschiede-

nis van de Westerse Wereld. Net zo-

als in “Proper en puur, een vrolij-

ke geschiedenis van de persoonlij-

ke hygiëne”, zet ze humoristische

kanttekeningen bij de geschiedenis

van gewone mensen in het Westen.

Inschrijven gebeurt bij voorkeur

via mail: info@davidsfondssijsele.-

be of via de voicemail van het num-

mer 0477 55 57 28 prijs 8 euro pp

(leden) 15 euro pp (niet-leden) over

te schrijven op rekening nr BE96

7775 9632 9505 van Davidsfonds

Sijsele

Jebentvanhartewelkom!

HetDavidsfondsbestuur

Davidsfonds

3P.E. GROENE WEIDEN DAMME

Gedoopt aan de bron van leven

10-09 Moerkerke: Romy Bulcke, dochter van Kimberly Dhelft en Peter Bulcke uit Moerkerke 10-17 Moerkerke: Ellie Van Tornhout, dochter van Justine De Coster en Dieter Van Tornhout uit Moerkerke

We willen nu al meedelen dat er op

zondag 31 oktober geen zondagsmis

is om 9 uur, maar wel een bijzon-

dere gedachtenismis voor alle over-

ledenen om 17 uur, dus op zondag-

avond.

Het Gregoriuskoor uit Maldegem

zingt de Missa pro Defunctis (de

mis voor de overledenen) in een

sfeervol intiem kerkdecor met aan-

gepaste bloemen en veel kaarslicht.

Tijdens deze gedachtenismis noe-

men we de namen van wie een ker-

kelijke uitvaart kreeg in de kerk van

Sijsele in het voorbije jaar. Uiter-

aard gedenken we al onze geliefde

overledenen, we bidden voor hen

in verbondenheid over de grens

vandit levenheen.

Op het einde van die gedachtenis-

mis wordt het gedachteniskruisje

meegegevenmetde aanwezige fami-

lies.

De gedachtenismis in Moerkerke is

op maandag 1 november om 10.30

uur.

Gedachtenismis in Sijsele

Het MéGà Jeugdkoor brengt een

avond vol meeslepende, opzwepen-

de, leuke gospel songs. Klein en

groot, jong en oud, brengen hun

stemmen samen om de zaal te vul-

lenmetklank.

Van de allerkleinsten uit de jeugdaf-

deling tot de twintigers uit de plus-

afdeling, samen met enkele vrijwil-

lige volwassenen die onze groep

voor deze gelegenheid maar al te

graag wilden komen versterken

zingen we uit volle borst onder be-

geleiding van Sabine Wittevrongel

(dirigente) en Peter Van Sweevelt

(pianist).

Kom met ons meezingen, mee klap-

pen en mee wriemelen op je stoel.

We maken er een gezellige avond

van!

Wanneer: zondag 31 oktober om

19u30indeCultuurfabriek

Tickets en info: Mega jeugdkoor:

Telefoon:0474745429

e-mail: info@megajeugdkoor.be

Gospelconcert

Gegidst bezoek aan het groot kerk-

hof in Brugge. In de volksmond

BrugsKerkhofgenoemd.

Idyllisch, melancholisch, romantisch,

historisch, fascinerend

en inspirerend…

Het verhaal van deze verleidelijke

begraafplaats aan de rand van Brug-

ge gaat terug tot 1748. Niemand

mocht toen nog in een kerk of bin-

nendestadbegravenworden.

Het stadsbestuur van Brugge kocht

daarom een extra terrein aan in de

randgemeente Assebroek en richtte

het in als begraafplaats. Het domein

heeft nu een oppervlakte van 12 hec-

tare.

Wanneer:Opdonderdag

4novemberom14uur

Afspraak: Kleine Kerkhofstraat 60

Assebroek - met eigen vervoer ( wijk

Steenbrugge )

Te betalen: 5 euro voor leden, 15

euro voor niet-leden op reknr; BE

23736048813191 van Neos Damme

Neos Damme nodigt uit
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Beste lezer,

Volgende week is er de Allerheili-

genvakantie of voor wie het neu-

traal wil houden, de herfstvakantie.

Allerheiligen, Allerzielen en de

herfst spreken ons over de vergan-

kelijkheid van het leven en de na-

tuur. Maar er is een duidelijk ver-

schil.

De herfst leidt ons naar de winter,

de kilte, de koude. Allerheiligen en

Allerzielen zeggen ons dat de dood

niet het einde is en verwijzen naar

de Eeuwige Liefde. In de Eeuwige

Liefde mogen we verrijzen en ver-

der levenoverdedoodheen.

Allerheiligen en Allerzielen staan

ver weg van de nieuwste ontwikke-

lingen in de sector van afscheid en

Liliane De Baene

uitvaart. Het is een “booming bu-

siness” gekenmerkt door amerika-

niserende en gecommercialiseerde

trends.

Zo kunnen we lezen dat een kof-

fietafel verleden tijd is. Gedaan met

sombere praatjes en verdriet rond

een mandje pistolets met hesp en

kaas.

De rouwreceptie is in: lang recht-

staan, veel drinken en vooral luid

lachen. Het is toch de wens van de

overledene: “Jullie moet niet wenen

en rouwen om mij, er mag gefeest

worden!”

Rouwen doe je vandaag ook digi-

taal. Wie hip wil zijn tot in de kis-

t, zet nu een streepjescode op zijn

zerk. De bezoeker scant de code in

op smartphone en belandt zo op een

herdenkingspagina met foto’s, mu-

ziek en teksten van de overledene.

Kerkhofbezoek heeft zo een nieuwe

en persoonlijke dimensie vertelt de

uitvaartondernemer. En toch krijg

jeerdegeliefdenietdoorterug.

Rouwen kan je ook doen door voor

je nabestaanden een digitale kluis

na te laten: ‘Life Capsule’ heet dat.

Het is een schatkamer die pas mag

geopend worden na de dood. Ook

nieuw is de driedimensionale foto

inkristal.

Door het 3D-effect ontstaat meer

diepgang en lijkt de dode tot leven

te komen. En toch krijg je er de ge-

liefdenietdoorterug.

Rouwen kan je ook doen door een

tatoeage te laten zetten waarbij de as

van de geliefde in inkt wordt ver-

werkt. Volgens de uitvaaronderne-

mer is het een vorm van troost dat

degeliefdealtijdbij je is.

En vooral het is goedkoper dan de

as van de geliefde te lanceren in de

ruimte. Wie de as van de geliefde

voorgoed de ruimte wil gunnen be-

taalt hiervoor 9.250 euro. En toch

krijg je er de geliefde niet door te-

rug.

Je kan dus je verdriet verbloemen. Je

kan je verdriet verdrinken. Je kan je

verdriet tatoeëren. Je kan je verdriet

kristalliseren. Je kan je verdriet di-

gitaliseren. Je kan je verdriet lance-

ren. En toch krijg je er de geliefde

nietdoorterug.

Daarom is het goed dat we op Al-

lerheiligen en Allerzielen stil blij-

ven staan bij onze dierbare overle-

denen, die ons in leven en liefde

zijnvoorgegaan.

We mogen geloven vanuit de verrij-

zenis van Jezus, onze Heer, dat we

blijven leven in de Eeuwige Liefde.

We hoeven niet te blijven stilstaan

bij Goede Vrijdag maar mogen ten

vollegeloveninPasen.

Dit is niet gemakkelijk! We leven,

natuurlijk,metvelevragen.

Maar we hoeven alvast niet te beven

en te sidderen voor allerlei spoken

en griezels die in deze periode wor-

den opgezet met uitgeholde bieten

enpompoenen.

Halloween is pure Amerikaanse

commercie met als bedoeling ons

aan te zetten tot consumptie in de

zwakke periode tussen de zomer en

Sinterklaas.

Het is goed dat wij, onze familie

en vrienden daarop attent maken.

En het is goed dat wij inzetten op

de vreugde van de verrijzenis in de

EeuwigeLiefde.

Het is een hele uitdaging om dit te

doen!

Vanharte,HugoPieters.

Onze katholieke gemeenschap is geen griezelpaleis

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Gedoopt aan de bron van leven

10-17 Moerkerke: Theo Maenhout, zoon van Shalini Cappelle en Tommy Maenhout uit Den Hoorn 10-23 Moerkerke: Clément Lievens, zoon van Leen Timmerman en Xavier Lievens uit Maldegem

10-23 Moerkerke: Achiel D'hondt, zoon van Lobke De Rooze en Ewout D'hondt uit Maldegem 10-24 Moerkerke: Arnout Claeys, zoon van Lieselot Maenhout en Henk Claeys uit Vivenkapelle

Op 9/11 komt Dirk Snauwaert spre-

ken.

Hij is directeur van woonzorgzone

CurandoWest.

De woonzorgcentra stonden voor-

bije periode niet altijd in een goed

daglicht.

Toch komen we allen van dicht-

bij of veraf, vroeg of laat, in con-

tact met een bewoner van een woon-

zorgcentrum.

Dirk komt onder het motto "ge-

woon waar het kan, bijzonder waar

het moet" getuigen over het wo-

nen en werken in een woonzorg-

centrum.

Voor de geïnteresseerden uit de re-

gio Brugge lijkt het ons een haalba-

re verplaatsing om in de refter van

het Grootseminarie in Brugge deel

te nemen aan de lekkere broodmaal-

tijd met een inspirerende verhaal.

Verdere praktische informatie vind

jeopdeflyer.

Aarzel niet contact op te nemen

mochtenernogvragenzijn.

Wonen en werken in het woonzorgcentrum
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Ontmoetingsavond
Op donderdag 28 oktober was er de ontmoetingsavond voor de vrijwilligers en medewerkers van onze pastorale eenheid.

We waren met 74 aanwezig in de kerk van Moerkerke waar de folkgroep Donder in 't Hooi ons trakteerde op vrolijke deuntjes.

Zo vierden we ons éénjarig bestaan als pastorale eenheid en was het een uiting van dankbaarheid om zoveel vrijwilligerswerk.

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Feest voor honderd jaar gezinsbond

Zondag laatstleden was de feeste-

lijke Gezinsbondsdag, ter gelegen-

heid van 100 jaar Gezinsbond.

voor alle leden van Damme.

Het was de eerste gezamenlijke acti-

viteit na de fusie van de afdelingen

Sijsele en Moerkerke.

Het was een wederzijdse kennisma-

king tussen onze leden en vrijwil-

ligers om de toekomstige samen-

werking binnen de eengemaakte af-

deling Damme te bestendigen. We

maakten er samen een feest van

in aanwezigheid van alle oud-be-

stuursleden van de beide afdelin-

gen.

Na de receptie en de verzorgde feest-

maaltijd konden de volwassenen

kiezen uit verschillende bordspel-

len die onder professionele begelei-

ding werden gespeeld.

Voor de kinderen kwam “Woesh”

hen circus leren, zien en beleven.

Het was een onvergetelijke dag, met

alleen maar blije gezichten.

Met dank aan het voltallig bestuur!.
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Wehebbenmekaargemist!

De corona periode heeft ons allen

bewust gemaakt dat we als mens

graag contact hebben met elkaar en

dat we graag samen zijn met an-

deren… Stilaan kunnen we nu op-

nieuw de draad oppikken en kijken

er naar uit jullie opnieuw te kun-

nen ontmoeten. Ondertussen ble-

ven wij zeker niet stilzitten hoe-

wel we als bestuur wel één en ander

moesten afwegen betreft de nieu-

we locatie, maar nu stellen we toch

graag ons najaar programma voor :

Op 17/11 om 13u30: Kookdemo FEEST-

MENU op de nieuwe locatie OC “De

Lieve” , Moerkerkebrug 10 in Moer-

kerke. Een gloednieuwe keuken,

alle comfort en ook daar zorgen we

voor een lekkere koffie. Geef een

seintje als je er graag bij wilt zijn à

Lieve :050375921

Op 25/11 om 14u: voordracht GE-

WRICHTEN door Liesbeth Mattard

en ook hier komen we bijeen op een

unieke locatie nl in het stadhuis

van Damme met koffie en traktaat!

ALLE Ferm leden en geïnteresseer-

denzijnbijonswelkom!

Woensdag 15/12 om 13u30: Kerstbij-

eenkomst samen met afdeling St.Ri-

ta in zaal der Rozen in St.Rita.

Na de moeilijke, lange coronape-

riode zorgen we deze keer voor

wat amusement, luchtig en grap-

pig voor elkeen nl. een muzikale

bingo namiddag, in kerstsfeer, ge-

bracht door een koppel met aanslui-

tend een lekkere koffietafel en uiter-

aard voor elke aanwezige een kerst

attentie.

Bij deze 3 activiteiten kan je nog

steeds je corona “te goed bon” van

5euroinzetten!

Velen zullen ook benieuwd zijn

naar de nieuwe programmatie 2022

die we momenteel volop op punt

aan het zetten zijn! In elk geval: Wij

halen alles uit de kast om er opnieuw

iets leuks van te maken. Ook de nieu-

we lidkaarten zijn in aantocht en zo

kunnen we uitkijken naar de nieu-

we bijeenkomsten om samen te ge-

nietenin2022!

Blijf jijonssteunen?

Ferm Damme info nodig: 050 50 06

20

Een kijk in de Joodse wijk te

Antwerpen

Na 2 x te hebben verplaatst kon-

den we op zondag 24 oktober per

trein vertrekken richting Antwer-

pen voor een rondleiding in de

Joodsewijk.

Ferm Damme was de organisator

van deze culturele daguitstap die

we met 42 enthousiaste mensen

maakten (ook uit andere afdelin-

gen). Stipt om 8u15 waren allen pre-

sent in het station van Brugge en

elkeenhaderzinin!

Met de gereserveerde plaatsen wa-

ren we blij en algauw kwamen

de gesprekken op gang. In Brussel

Zuid maakten sommigen gebruik

om nog een koffietje te drinken. In

de mooie hall van het centraal sta-

tion te Antwerpen hadden we af-

spraak met onze gidsen Anny en

Betty.

Onze groep werd opgesplitst en we

vertrokken richting synagoge, één

van de oudste in de stad, waar mr.

Pollak ons opwachtte. Het is een

beetje als binnenkomen in onze

kerken, maar sober en met veel ban-

ken, waar we plaatsnamen. Achter

Joods gebed

het spreekgestoelte hangen veel da-

vidsterrenopdeblauwemuur.

Mijnheer Pollak vertelt ons over

hun geloof, de Thora, de gebrui-

ken, hun gebed, het gezin, de gebo-

den (613!), hoe ze sabbat vieren en

hoe de joodse families hun feesten

viereno.a.Chanoeka.

Koosjer leven = leven naar de waar-

den en normen van het leven.

Kortom we begrepen al heel wat

over hun levenswijze maar moch-

ten daarna ook vragen stellen waar-

ophijheelgraagantwoordgaf.

Na dit bezoek gingen we met de

gidsen op stap door de Joodse wij-

ken – opvallend op dit uur heel

wat schoolkinderen die ook op zon-

dag les hebben. De kinderen krij-

gen onderricht in het Jeddish maar

ook hier zijn verschillende onder-

wijsnetten, doch geen hoge scho-

len of universiteit. Vandaar dat de

meesten hiervoor uitwijken naar

hetbuitenland.

Zaterdag = sabbat en dan wordt er

niet gewerkt, gekookt, geen win-

kels open… maar wordt er vooral

tijd gemaakt voor de families, het gezin. In de straten zien we vele jo-

den lopen met lange baarden, zwar-

te jassen, met hoge hoeden, met

krullen, met keppels… maar er zijn

ook joden die traditioneel gekleed

zijn.

Onze gids vertelt ons dat zijzelf li-

beraal joods is en zich niet kleed

zoals de “echte” joden. Er zijn im-

mers orthodoxe joden, conserva-

tieve, liberale of ongelovige joden.

Men zegt vaak dat joden zakenlui

zijn maar dit lokte soms afgunst

bij anderen vandaar dat ze dikwijls

werden vervolgt, zo vertelt ons de

gids.

In de straten kan je duidelijk zien

waar de joden wonen want daar

hangt aan de voordeur een kokertje

met een gebed in. Het gebed is een

beetje vergelijkbaar met: “met heel

mijn hart en ziel, met al mijn ver-

stand…” Zo treffen we toch hier en

daar wat gelijkenissen met ons ge-

loof.

Alleen de 10 geboden zijn er bij de

jodenmaarliefst613!

We stappen even door het diamant-

centrum die zeer goed beveiligd is,

maar doods. Spijtig voor sommi-

Binnen in de synagoge

gen.

Zo komen we bij een Portugese sy-

nagoge – er zijn in Antwerpen 150

synagogen (soms klein of groot) en

dit voor 15 à 20.000 joden. Daar ver-

telt de gids ons ook het verhaal van

haar eigen familie. Na 1u1/2 stappen

op traag tempo keken sommigen nu

aluitomevenuitterusten.

En ook de magen begonnen te

knorren en was het tijd voor de

lunch bij Hoffy’s – deze zaak met

afhaaldienst en restaurant wordt

gerund door de broeders Hoffy. We

werden er hartelijk ontvangen aan

mooi gedekte tafels. Het was mr.

Hoffy zelf die alle gerechten toe-

lichtte telkens met een kwinkslag.

We aten koosjer en ook dit is ons nu

duidelijk – het was bovenal lekker &

verzorgd – zo ook de wijnen! Wat

ons vooral bijblijft aan dit bezoek

is: wij maken te weinig tijd binnen

het gezin, de familie voor rust en

aandacht! Op sabbat wordt niet ge-

werkt, niet gekookt, geen shopping

maar enkel tijd gemaakt & doorge-

bracht met de familie. Vandaar dat

naast een open blik voor een an-

dere cultuur, godsdienst we mis-

schien ook goede voornemens kun-

nenmaken!

Enkele impressies van deelnemers:

- blij dat ik veel nieuwe mensen

leerde kennen - een prima georga-

niseerde daguitstap waar we zoveel

nieuws leerden- mooie belevenis,

een onderwerp voor fijne tafelge-

sprekken - geluk met het weer, pri-

ma gidsen, fijn eten & goede sma-

ken - dikke merci voor de organisa-

tie, het vraagt naar meer… - aange-

name groep. Succes, moed en inspi-

ratieomditverdertezetten.

Kortom aan allen die op deze uit-

stap waren, dank dat we jullie iets

nieuws en onbekends, cultureel en

culinair hebben bijgebracht, maar

bovenal dat jullie dit met onze Ferm

afdeling en met nieuwe mensen

meemaakten.

SAMENZIJNWEFERM!

Ferm Damme
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Eerste editie Troostplek Oostkerke
In en achter de kerk van Oostkerke, door afdelingen Ferm van groot-Damme en de Pastorale Eenheid Groene Weiden, aandacht voor de Troostplek,

aandacht voor afscheid nemen en verdriet.

Bij elkaar op verhaal komen bij een warm drankje, luisterliederen door Roland Van De Velde,

een doe-moment met gedachteniswimpel en Keltische parshell.

Het werd een geslaagde eerste editie. Meer foto's via onze website.

Roland Van De Velde zong aangepaste liederen rond verdriet en afscheid. Gedachteniswimpels op de Troostplek achter de kerk van Oostkerke.

P.E. GROENE WEIDEN DAMME

&leven
KERK



Alle kinderen worden uitgenodigd

om mee te varen met de Sint en

de lieve Pieten op de Damse Vaart

op zondag 21 november. Afvaarten

zijn gepland om 13u30 - 14u - 14u30

- 15u - 15u30 - 16u en 16u30.

De kinderen kunnen hun tekenin-

gen meebrengen voor de Sint en

hun wensen en verlangens in zijn

oor fluisteren. Kindjes varen gra-

tis, volwassenen betalen 4 euro. Af-

spraak aan de aanlegsteiger in Dam-

me.

Dit is een organisatie van de Ge-

zinsbond afdelingen Damme en

Sint-Kruis.

Meevaren met de Sint

KOOKDEMO: FEESTMENU

Op woensdag 17 november

om 13u30

onder leiding van Hilde Carlier

In de nieuwe keuken van

OC De Lieve – Moerkerkebrug 10 –

Moerkerke

We hebben al wat betere vooruit-

zichten dan in 2020 en misschien

worden de eindejaarsfeesten nog

niet groots gevierd maar wat wel

kan is een fijn etentje.

Na lange tijd wachten kunnen we

dit weer voorbereiden en onze

vormingswerker heeft daartoe een

heerlijk, feestelijk menu opgesteld

– van hapje , lekkere gezonde soep,

voorgerecht tot een heuse wild-

schotel EN dessert! Voor elk feest-

moment genieten we van originele

seizoensgebonden gerechten en dit

zal hier zeker gebruikt worden.

Wil je er graag bij zijn

geef een seintje aan Lieve:

050 375 921

want in de pas geopende keuken

voorzien we 20 personen

en ook voor ons bestuur

is alles nieuw.

Ferm Damme
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Op vrijdag 12 november om 19u

vertrekt de Sint-Maartenstoet op de

Lindeplein. Met zijn 200 figuran-

ten is de Sint-Maartenstoet een be-

kend evenement in Sijsele. De stoet

gaat voor de 41ste keer uit.

De leerlingen van de twee lokale ba-

sisscholen beelden er het leven uit

van de patroonheilige van de woon-

kern.

Afsluitend vindt de popverbran-

ding plaats.

De stoet vertrekt om 19 uur op

het Lindeplein. Het parcours loopt

langs de Kerkakker, de Nieuwe

Weg, de Decloedtstraat, de Dorps-

straat, de Stationsstraat, de Veld-

straat, de Burgemeester Capellelaan

naar de parking aan de Eikelberg.

Daar vindt na afloop omstreeks 20

uur de popverbranding plaats.

SIJSELE

Sint-Maartenstoet
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Op zondag 14 november

van 11u tot 12u.

Barokmuziek van de grote compo-

nisten versus hedendaagse, doch

klassiek geïnspireerde muziek op

accordeon. Een vergelijk tussen ge-

kende 'orgelparels' en authentieke

(klassieke) muziek: Klaterend Klas-

siek. Veelzijdigheid in klanken. Be-

toverende manualen. Dan verba-

zend kolossaal, dan innig en in-

tiem.

Geen ander instrument omarmt

passie, virtuositeit, muzikaliteit,

joi de vivre en melancholie meer

dan het accordeon.

Naast uitvoerend musicus is Ludo

Mariën al jarenlang intens begaan

met de promotie van het accorde-

on. Hij is docent aan het Koninklijk

Muziekconservatorium van Ant-

werpen, en leraar aan de Gemeen-

telijke Academie voor Muziek en

Woord van Mol.

Uitvoering:Ludo Mariën (accorde-

on)

Dit concert wordt georganiseerd

binnen de reeks Musica Flandri-

ca Damme, www.visitdamme.be/-

musicaflandrica.

Na dit concert kan u genieten van

een heerlijke lunch in restaurant

De Lamme Goedzak in Damme.

Kijk op www.visitdamme.be/musi-

caflandrica voor tickets en reserva-

tie.

Kerk Vivenkapelle

Klassiek accordeon

Decor gedachtenis 31 oktober en 1 november

Concert Dana Winner
Geslaagd concert ten voordele van de parochiezaal De Kring in Sijsele.



VOORDRACHT op een unieke

locatie !

Inderdaad op woensdag 24 novem-

ber (en niet 25/11 !!!) om 14u voor-

dracht door Liesbeth Mattard in het

stadhuis van Damme – op de markt

.

GEWRICHTENindekijker :

kom te weten wat gewrichten voor

je lichaam betekenen en hoe je ze

soepel en gezond houdt.

Bijna 400 gewrichten telt ons li-

chaam, waarvan sommige elke dag

sterkbelastworden.

Ontdek tijdens deze sessie tips en

trics om je botten gezond te hou-

den en reuma, artrose en artritis af

teweren.

Kortom elkeen kan wel iets opste-

ken van deze voordracht, we hou-

denonsgraagfit !

Ons Ferm team zorgt dat er koffie en

iets lekkersklaarstaat.

Laat ons weten of jij er zal zijn, dan

kunnen we dit goed voorbereiden.

TelMieke :050500620.

Ferm-Voordracht
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BestemensenvanSijsele,

De vrijwilligersploeg van Samana

Sijsele is tot het besluit gekomen

dat het niet haalbaar is om nog ver-

der ontmoetingsactiviteiten te or-

ganiseren. Wij hebben als Samana-

kern veel mooie ontmoetingen met

talrijke aanwezigen georganiseerd.

We zijn alle deelnemers hiervoor

van harte dankbaar. Doorheen de

jaren zij wij, kernleden, allen wat

minder talrijk en minder jong ge-

worden…

Daarom besloten wij niet meer in te

zetten op dit deel van onze werking.

Samana Sijsele blijft echter niet bij

de pakken zitten en gelooft dat we

een rol van betekenis kunnen blij-

ven spelen in ons mooie dorp. Onze

vrijwilligers willen verder op huis-

bezoek gaan bij mensen die daar

deugdaanbeleven.

Daarom doen wij een hartelijke op-

roep: wil je graag regelmatig contact

met

een vrijwilliger voor een babbel,

laat het ons weten zodat we je af en

toe een bezoekje kunnen brengen.

Heb je zelf zin, of ken je iemand die

zich graag wil engageren voor onze

afdeling in kleine of iets grotere ma-

te? Aarzel niet, spreek al jullie con-

tactenaan,

en neem vrijblijvend contact op

met Noël Delaere (noel.delaere@sa-

mana.be/tel.050440319).

Binnenkort komen we met alle ge-

ïnteresseerden samen en kijken we

waar de goesting, het enthousias-

me en de mogelijkheden liggen om

aanwezig te blijven voor de leden

van onze warme Samana-familie.

Metvriendelijkegroeten,

namens de kern van Samana

Sijsele&nbsp;

ErikDeBacker

RitaDeNaeghel

MachteldGeernaert

Samana-begeleider,

NoëlDelaere

OudeBurg23

8000Brugge

050440319

noel.delaere@samana.be

MéGà koor zoekt enthousiaste

zangers en zangeressen

Op zaterdag 20 november zijn er

gratis probeermomenten voor ie-

dereendie zinheeft ommetonsmee

tezingen!

Ons koor bestaat uit 3 afdelingen:

de jeugdafdeling voor jongens en

meisjes van 6 tot 16 jaar, de plus-

afdeling voor jongeren en jongvol-

wassen tussen 15 en 25 jaar en onze

àdults afdelingen voor mannen en

vrouwenvanaf26jaar.

De repetitie van de jeugdafdeling

gaat door elke zaterdag van 18 u tot

19u25.

De plus- en àdults afdeling repete-

ren samen elke zaterdag van 19u30

tot21u.

De repetities voor zowel jeugd als

plus en àdults gaan door in het

backstage lokaal van Theaterzaal

Rostune, Stationsstraat 13 in Sijsele.

We zijn vooral nog op zoek naar

jongens en mannen die ons koor

komen versterken! Meisjes en da-

mes zijn natuurlijk ook van harte

welkom!

Hopelijktotdan!

Meer info over het MéGà Jeugdkoor

kun je vinden op www.megajeugd-

koor.be

Wil jij ook graag met ons meezin-

gen?

info@megajeugdkoor.be

Mega jeugdkoor

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Gedoopt aan de bron van leven

13-11 Moerkerke: Manou Wittoeck, dochter van Thuline Wille en Jonas Wittoeck uit Maldegem 14-11 Sijsele: Elena Naydenova, dochter van Bieke Verbeeke en Boris Naydenov uit Sijsele

Op donderdag 11 november was er in de kerk van Moerkerke de vredesviering. In het decor stond een groot

vredesteken waar de aanwezigen kleurrijke bloemen hebben aangebracht.

Op zaterdag 13 november namen we gelovig afscheid van korster-organist Ben Maelbrancke. Ben heeft zich

jarenlang ingezet voor een verzorgde liturgie in de kerken van Vivenkapelle en Sijsele.



Sinds oktober is de NBV21 gelan-

ceerd en op de markt gebracht. Een

prachtige bijbelvertaling voor de

21e eeuw in vlot Nederlands en in

een wetenschappelijk verantwoor-

de vertaling dichtbij de brontekst.

Het team van de pastorale eenheid

heeft ervoor gekozen deze bijbel-

vertaling te laten klinken tijdens de

liturgie en dat vanaf de eerste zon-

dag van de advent (nieuw kerkelijk

jaarC-cyclus).

Bij de intrede wordt de bijbel plech-

tig vooraan gebracht en op de le-

zenaar gelegd. Daaruit worden dan

dezelezingenvoorgelezen:

Eerste lezing

Antwoordpsalm met keervers dat

geprojecteerd wordt, zodat iedereen

hetkanmeebidden.

(c) Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 2021

Tweede lezing

Evangelie

Eerste twee lezingen zijn uit het

OudeTestament, laatste twee uit het

Nieuwe Testament, daartussen zin-

genwede tussenzang ennade twee-

de lezing zingen we de acclamatie

voorhetevangelie.

Na het evangelie wordt de bijbel op

destandaardgeplaatst.

Doordat we voortaan uit 1 boek

voorlezen benadrukken we de een-

heid van de bijbellezingen en ge-

ven we evenveel ‘gewicht’ aan het

Oude Testament en het Nieuwe Tes-

tament.

Namenshetteam,

priesterPradipSmagge

Bijbellezingen

uit de NBV21
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Ik sta aan de deur en Ik klop.

"Zie, ik sta voor de deur en klop.

Als iemand mijn stem hoort en de

deur opent, zal ik bij hem binnen-

gaan en we zullen met elkaar aan ta-

fel gaan.” Dit is en fragment uit de

adventscantate Nun komm, der Heiden

HeilandvanJ.S.Bach.

De advent is de voorbereidingstijd

op Kerstmis, vier weken lang en

omvat3aspecten.

Met Kerstmis gedenken wij zijn

eerste komst te midden van de men-

sen(1).

Maar wij geloven dat Hij nog altijd

de komende is.Wij zien naar diewe-

derkomst uit waarvan wij dag noch

uurkennen(2).

Maar wij geloven dat Hij ook aan-

wezig komt in het leven van elke

dag(3).

Dat komen van de Heer zit het

dichtstoponsvel.

De advent is een tijd van wach-

ten. We weten allemaal wat wach-

ten betekent. Het gaat echter niet

om een oppervlakkig wachten zoals

bij de bakker of in de file. Wezen-

lijk gaat het om een wachten waar-

bij we zelf betrokken zijn, met har-

ten ziel. Waakzaam uitzien naar de

komst van Christus is – volgens

John Henry Newman – te vergelij-

ken met het wachten op de komst

van een goede vriend van wie we

wetendat hij komt,maar die op zich

laat wachten. Omdat wij juist voor

God zoveel bekeken en, is Hij geko-

menenkomtHijnogsteeds.

In de bijbel is er niets dat zo maar

gebeurt, maar dat er veel gewacht

moet worden. Abraham moest vele

jaren wachten op de vervulling van

de belofte, Mozes en de profeten

eveneens. Omwille van het wachten

wordt het geduld van mensen vaak

op de proef gesteld. De bijbelse pro-

feten nodigden toen en vandaag ook

ons uit om het wachten niet op te

geven, moed te scheppen en om op

deHeerteblijvenvertrouwen.

Johannes de Doper toont aan dat

dit niet volstaat. Wanneer wij open-

staan voor Gods komen, dan moe-

ten we onze levenswijze daarop af-

stemmen! Vandaar zijn sterke op-

roep tot bekering die – in tegenstel-

ling tot Jezus die eveneens in deze

traditie stond – moraliserend over-

komt. Wachten is een kernwoord

is in het spirituele leven van de

christen. Leven als christen is stil

worden, luisteren en is vervolgens

wachten, verlangend uitzien naar

de ontmoeting met Christus. “Mijn

ziel keert zich tot God, van Hem

is mijn heil!” Vanuit de groeiende

verbondenheid met de Heer zullen

we met meer aandacht naar de men-

sengaan.

(Uit lettergreep)

Advent

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Zaterdag 27 november van 9u

tot 16u.

De wilgen die ons landschap sieren

vragen een vijfjaarlijkse knotbeurt

om scheuren te vermijden.

Op de Dag van de Natuur wordt

in Damme traditioneel het knotsei-

zoen ingezet. Vele handen maken

dit werk lichter.

Welkom om hulp te bieden bij het

knotten van knotbomen en/of kort-

zetten van doorgeschoten wilgen

en elzen in het reservaat.

Meebrengen: werkhandschoenen

en laarzen of hoge schoenen.

Wij zorgen voor het nodige alaam

en voor een drankje en een toetje

tussendoor.

Wie de hele dag door komt meehel-

pen kan genieten van een barbecue

op de middag.

Om organisatorische redenen is het

goed je komst te melden.

Info: bezoekerscentrum Natuur-

punt

Damsesteenweg 2, 8340 Damme

e-mail : stadswallenvandamme@na-

tuurpunt.be

Dag van de natuurDe Sint
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Gedoopt aan de bron van leven

21-11 Moerkerke: Eléah Tilleman, dochter van Evelyne Maes en Brent Tilleman uit Lapscheure 21-11 Moerkerke: Marilou Claus, dochter van Sophie Wauters en Kim Claus uit Den Hoorn

21-11 Moerkerke: Isabelle Kerkhove, dochter van Pauline Boerjan en Pieter Kerkhove uit Moerkerke 21-11 Sijsele: Alixe Lammens, dochter van Sarah Herpoel en Kenny Lammens uit Sijsele

Varen met de Sint in Damme

Zondag kon je meevaren met de Sint en zijn pieten op de Damse vaart. De talrijke kindjes konden hun tekening afgeven aan de lieve Sint en hun verlangens in zijn oor fluisteren.

Het gebeuren werd georganiseerd volgens de geldende coronaregels en werd in goede banen geleid door de bestuursleden van de Gezinsbond van Damme en Sint-Kruis.
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Tijd van verwachten. Elk jaar doen

we het opnieuw, we stappen in een

tijd van wachten, verwachten. Mis-

schien ook tijd om wat te cirkelen

rondhet geheimmet tastendewoor-

den. We zien uit naar wat komen

zal en wat tegelijk al gebeurd is en

steeds weer gebeurt. We leven nu

eenmaal als mens in de tijd, in het

tijdelijke bestaan van gisteren, van-

daag en morgen dat eindig is. Een

leven tussen geboren worden en

sterven, dat is onze ‘levensbubbel’.

Tegelijk zitten we in een lange ket-

ting van generaties, verbonden met

wie voor ons kwam, we zijn er let-

terlijk uit voortgesproten. En met

wie na ons komt, we hebben het le-

vendoorgegeven.

Is dat het dan? Het blijkt een diep-

menselijk aanvoelen om uit te bre-

ken uit die tijdelijkheid. Meer nog,

dat er Iemand is die al dat tijdelij-

ke overstijgt. Dit tijdelijke bestaan

werd gewild als ons biotoop waar-

in wij kunnen menszijn naar Zijn

beeldengelijkenis.

Heel de Bijbel is één lang verhaal

van die ontdekking, een zoeken

naar woorden om die relatie tussen

de mens en die onnoembare Ander

uit tedrukken.Gaandewegkomtdie

Ander steeds dichterbij. We vinden

een soort naam: God. Hij laat zich

vermoeden, laat zich kennen, geeft

ons de tijd om te ontdekken, te wor-

stelen, aan te nemen, af te wijzen.

Heel behoedzaam laat Hij zien dat

Hij ons liefheeft en nodigt Hij ons

uit lief tehebben.

Tot Johannes de Doper op het to-

neel verschijnt en zegt: nu is de tijd

aangebroken dat God in ons mid-

den komt. De tijdeloze breekt bin-

nen in onze tijdelijkheid. De schep-

per wordt schepsel, mens geboren

in ons menszijn. Tot op vandaag

ongehoord: voor de enen een aan-

stoot, voor de anderen een dwaas-

heid. Dat gebeuren speelt zich af in

de tijd, het is te dateren zo’n 2000

jaar geleden. En toch benaderen we

het elk jaar opnieuw als iets dat zich

moetvoltrekken.

Want God is uit de tijd. Dat kun

je natuurlijk op meerdere manieren

opvatten. Voor velen is hij inder-

daad een gepasseerd station. Maar

voor Hem is er geen gisteren, van-

daag en morgen maar, vanuit onze

beleving bekeken, is Hij enkel het

‘nu’. Zo kun je zeggen en ont-

dekken, dat de Bijbelverhalen zich

steeds weer afspelen in iedere ge-

neratie, ja zelfs in ieders eigen le-

ven. Om te komen tot die ontdek-

king van de menswording van de

Liefde. Van die Ander, God, die zich

zelfsAbba,paps, laatnoemen.

Zo is er tot op vandaag altijd wel

een Johannes die je roept in je leven:

wakker worden. Het liefdesgeheim

wordt telkens weer geboren in ons

kwetsbare menszijn, als een men-

senkind dat ons nodig heeft om te

bestaan.

Ook de vraag aan Johannes blijft ac-

tueel: ben jij de komende of moe-

ten we een ander verwachten? Hoe

ziet die ‘mensgewordene’ er eigen-

lijk uit? Het gaat om verwijzen,

aanwijzen in onze tijdelijkheid van

vandaag. Elk jaar weer doen we een

appel aan elkaar om aan te wijzen,

om de aangewezene in elkaar te ont-

dekken. Om de aanstekelijkheid van

Gods liefde te ondervinden en door

tegeven, teworden.

Door de menswording waar we

telkens weer naar uitzien, dringt

Gods ‘nu’ binnen in onze tijd en

sterfelijkheid; en breekt die open.

Sterfelijkheid gaat samen met tijde-

lijkheid.

God is tijdeloos en onsterfelijk.

Toch zal Jezus in zijn sterfelijk be-

staan onder ons sterven, maar daar-

mee breekt hij het sterven open. Hij

neemt ons mee in zijn onsterfelijk-

heid, het altijd ‘nu’. “Wanneer Ik

van de aarde omhoog geheven wor-

d, zal Ik iedereen naar mij toeha-

len.”Joh12,32.(NBV21)

Dat is eigenlijk het hele eieren eten

van de menswording. De liefde die

onvoorwaardelijk en kwetsbaar ter

wereld komt, mens wordt zoals wij,

en ons voorzichtig uitnodigt ook

zo lief te hebben. Telkens weer in

het ‘eeuwige nu’ wordt Jezus mens

inonsmidden.

Telkens weer wordt dat zichtbaar

waar wij elkaar liefhebben. Het

‘eeuwige’ vanuit onze tijdelijkheid

bekeken, het ‘nu’ vanuit Gods on-

eindigheid gezien. Dat is een soort

kernfusie van liefde, onstuitbaar,

met heel veel energie en heel aanste-

kelijk.

Elk jaar nemen we de tijd om het

niet te vergeten, om het te leven, om

het aan elkaar door te geven, om het

elkaar voor te leven. We hebben al-

lemaal een mensenleven de tijd om

hettebevattenenteverwerken.

Om te bemoedigen en ons te la-

ten bemoedigen. Laten we gaan, pel-

grims van de weg, Jezus is de Weg

en onderweg deelt hij zich uit als

gebroken brood om weer mens te

zijninonskwetsbaremenszijn.

We zien uit naar die kwetsbare

mens Jezus. Zo ziet Hij eruit, Hij is

het. Hij kwam niet om als een su-

perman alles schoon te vegen. Hij

was hier enkel met de zachte krach-

ten van de liefde. Liefde die sterk is

als de dood. De dood die als de dood

isvoordeliefde.

Daarmee krijgen wij ook een be-

moedigende startpositie. Ook wij

hoeven geen superman/vrouw te

zijn in onze levensbubbel. Enkel

proberen leven en liefhebben, lief-

hebben en leven. Een beetje gist in

het onstuimige deeg van ons aard-

se bestaan zijn, is kennelijk genoeg.

Verder nog een snuifje zout van het

tedurvengeloven.

Geloven dat in Jezus, Gods Lief-

de in ons leven is binnengekomen.

Het zit vanbinnen, we stralen het

uit voor mekaar. Durven erop ver-

trouwen en er met Hem voor gaan

in diezelfde onvoorwaardelijke, ge-

duldigeenbarmhartige liefde.

ArnoldTraen

teamlid Pastorale Eenheid Sint-Trudo

Assebroek

Ben jij de komende of moeten we een ander verwachten?
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De kerkfabriek St. Jacob de Meerde-

re Hoeke stelt te huur voor € 1300

per maand:

Landelijk gelegen gezinswoning

genoemd “ ‘t Oud Kosterhuys” ge-

legen: St. Jacobsstraat nr. 12 te 8340

Hoeke.

Inhoudende:

Gelijkvloers; inkom, open inge-

richte keuken aan ruime living met

zicht op de polders en Damse vaart,

traphal, toilet, garage en berging.

Op verdiep: badkamer, 2 slaapka-

mers, 2 toiletten en dressing.

Inplanting met grote tuin.

EPC attest, score B: 166 Kw/h

Vrij vanaf 1 januari 2022.

Hoeke - Woonhuis te huur

Met de steeds stijgende coronacij-

fers in het achterhoofd, hebben wij

besloten om het feest op 5 decem-

ber naar aanleiding van ons 100-ja-

rig bestaan te annuleren.

Deze feestviering dient een gezel-

lige en leuke bijeenkomst te wor-

den en met de huidige maatregelen

zoals geen staande receptie, dansen

met een mondmasker,... is dit niet

meer het geval.

De volledige viering (mis, receptie

en feestmaaltijd) gaan dus niet door.

Voor wie al ingeschreven was voor

de feestmaaltijd, wordt het bedrag

terugbetaald via overschrijving.

Het bestuur van Ferm

en Landelijke Gilde

Moerkerke

Annulering feest 100 jaar

Ferm en Landelijke Gilde Moerkerke

Wist je dat je zomaar het leven

van iemand kan redden! Gewoon

door bloed te geven. Het vraagt am-

per een klein uurtje van je tijd.

Doen!!!!!

Je bent van harte welkom in

de sporthal, Meuleweg (cafetaria)

op dinsdag 7 december tussen

16u00 en 19u00.

Best vooraf een afspraak vastleggen

met het Rode Kruis Vlaanderen op

het gratis nummer 0800/777 00.
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De huidige situatie verplicht ons

opnieuw de komende bijeenkomst

af te lassen. De Kerstbijeenkomst is

meestal een topper van het jaar : ge-

zelligheid met veel volk, hartelijk,

deugddoend, wat lekkers, een atten-

tie…

Maar helaas moeten we voor éénie-

der zijn gezondheid ook dit samen-

zijn met veel spijt schrappen.

Onze beide besturen hadden reeds

de afspraken gemaakt voor woens-

dag 15 december uitnodigingen wa-

ren klaar, leuke animatie voorzien,

het traktaat lag vast, een geschen-

kje, we hadden het onze Ferm leden

zo graag aangeboden. Ongetwijfeld

hebben jullie hiervoor begrip en

kunnen we samen uitkijken naar

betere tijden!

Houd jullie goed en veilig,

namens Ferm

teams Damme en St.-Rita

FERM Damme en St.-Rita

1,7 miljoen mensen in armoede-

situaties rekenen op onze steun.

Daarom willen we via de actie 'Soep

op de stoep' geld inzamelen om de

lokale armoedeprojecten van Wel-

zijnszorg te ondersteunen.

Door de huidige coronamaatrege-

len kunnen we niet zoals vroeger

gezellig een kopje soep drinken na

de vieringen. Maar we pakken het

graag anders aan.

Dankzij heel wat vrijwilligers die

gratis en voor niets soep maken

kunnen we een take away organise-

ren.

Na de vieringen in het weekend

van 11 en 12 december kan je een li-

ter soep aankopen voor 7 euro. Die

7 euro storten wij door naar Wel-

zijnszorg en jij kan later genieten

van heerlijke soep. Alvast dank om

deze actie te ondersteunen. Sowie-

so is de collecte in dat weekend ook

bestemd voor de armoedeprojecten

van Welzijnszorg.

1e zondag van de advent

Nacht van droom en van verlangen draagt het schemerlicht ternauwernood.

Onuitwisbaar groeit verlossing in de barensweeën van de tijd.

Onmiskenbaar moe gedragen wijkt het duister voor het volle licht.

(tekst: Jannet Delver / muziek: Tom Löwenthal)



Een vrouw die haar zoon verloor in

de corona-periode, gaf ons te ken-

nen hoeveel deugd het doet om na

weken of maanden nog eens een

kaartje te krijgen met een uiting van

medeleven.

De eerste dagen krijg je zoveel

kaartjes, maar de weken daarna

blijftdebrievenbusleeg.

De angst dat iemand vergeten wordt

is niet te onderschatten groot bij na-

bestaanden.

Misschien kan deze donkerste

periode van het jaar een aanlei-

ding zijn om iemand van wie

jij weet dat die een groot verlies

te verwerken heeft, te schrij-

ven en zo wat licht te brengen.

Troostende woorden
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Op zondag 12 december is het We-

reldlichtjesdag.

Mensen over de hele wereld bran-

den om 19 uur een kaarsje ter her-

innering aan levenloos geboren en

overledenkinderen.

Dit jaar kunnen we niet samenko-

men maar we kunnen thuis een

kaarsje branden, een lichtpuntje in

donkeredagen.

Het maakt niet uit hoe oud je kind

wasofhoelanghetalgeledenis.

Je kind blijft immers je kind, voor

altijd injehartengedachten.

Samen staan we stil bij onze overle-

den kinderen die we meedragen in

ons hart en die we in verbonden-

heidinhet lichtzetten.

Heb je zelf een (klein)kind, broer of

zus verloren? Of wil je rouwende

families steunen? Steek dan ook een

kaarsje aan en herdenk samen met

onsiederoverledenkind.

(uit lettergreep)

Wereldlichtjesdag

De kinderen thuis opvangen bete-

kent ook op zoek gaan naar creatie-

veactiviteiten.

Een beetje dagstructuur is dan ook

welkom, zoals ze dat op school ook

gewoonzijn.

Even naar buiten gaan wandelen of

in de tuin of op het terras in de

zon, boeken (voor)lezen, een spel

spelen, puzzelen, liedjes zingen,

dansjes, picknicken in de living, sa-

men koken, bellen of skypen met

grootouders foto’s of filmpjes ma-

ken, knutselen en tekenen, en een

gevarieerde dagplanning met hen

uitstippelen waarin ook wat rust-

momentjeszitten.

Je vindt ook vele filmpjes en tips

op de sociale media, waar ouders

erg inventief zijn om de thuisop-

vang van kinderen te combineren

metwerkenvanthuis.

Maar hoe lang is dit vol te houden?

Denken we ook aan eenoudergezin-

nen en samengestelde gezinnen,

grootoudergezinnen en gezinnen

waar mensen met een handicap le-

ven,gezinneninarmoede.

Voor hen hebben de maatregelen

die genomen werden een zware im-

pact op hun samenleven. Laat ons

op zoek gaan naar manieren om

hentesteunen.LVH

Tips voor gezinnen in coronatijd
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Data om te noteren

Veiligheid en privacy op inter-

net.

Woensdag 26 januari tot donderdag 10

februarivan9u30tot 11u30

Op woensdag 26 jan. en 2 en 9 feb.

van 9u30 tot 11u30 voor iPhone,

Op donderdag 27 jan. en 3 en 10 feb.

van 9u30 tot 11u30 voor Smart-Pho-

ne.

Iedereen wil het internet zo veilig

mogelijk gebruiken. Digitale com-

municatie is de standaard gewor-

den maar we worden geconfron-

teerd met nieuwe en vernuftige op-

lichtingstrucs.

In 3 lessen komen veiligheid en

privacy aan bod. We hebben het

over: sterke wachtwoorden; de digi-

tale kluis IZIMI, installatie en toe-

passingen; digitale nalatenschap;

veilig kopen; bankieren via inter-

net; spam blokkeren en voorko-

men; end-to-end-encryptie; werken

met QR-code; veilige apps, hoe her-

ken ik ze; telefonische oplichting

en spoofing…

Ga je vaak en vlotjes online dan is

dit iets voor jou!

Locatie: Cultuurfabriek, Stations-

straat 22, Sijsele. Inschrijven van-

af 3 januari 2022 bij magda.keir-

se@hotmail.com of 050 35 96 66.

Slechts 12 personen per groep.

Leden: €18 /niet-leden: €24.

Overschrijven op BE22 7381 1006

8447 van Gezinsbond Damme met

vermelding van je lidnr. en voor

IPHO of SMPH.

Gezinsbond Damme

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 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 Damme

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 Damme

Gezongen mis = 15 euro

Rekeningnummer
P.E. groene weiden Damme vzw
BE87 7310 5136 3794
BIC: KREDBEBB
Vissersstraat 56, 8340 Damme

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



5050
WEEKKRANT

15 DECEMBER

JAARGANG 82

EDITIE 1180

2 0 2 1

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

Voor de acties van Welzijnszorg

(c) Nathalie Dobbelaere
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Kerststal
Verlangend uitzien naar de geboorte van het kerstkind Jezus.

(kerk Sijsele)

Muzikale voorstelling door Marc

Erkens

in de Cultuurfabriek op donderdag

23 december van 14:00 tot 18:00

Hoe gaan we met muziek om?

Waarom vinden we sommige mu-

ziek geweldig en zegt andere mu-

ziek ons helemaal niets? Hoe zit

muziek precies in elkaar? Bestaat er

zoiets als slechte muziek?

Op die en andere vragen krijg je ver-

makelijke, beklijvende, leerrijke en

in elk geval rake antwoorden van

rasverteller-pianist Marc Erkens.

Marc vertelt over muziek en speelt

ze ook (op piano). Dit doet hij steeds

met evenveel historische achter-

grond als humoristische onder-

toon. Muziek zit bij hem in het

hoofd, het hart en de vingers.

Met zijn aanstekelijk enthousiasme

vertelt hij het verhaal achter de mu-

ziek. Zo maakt hij de muziek boei-

end.

Dat doen we hier met muziek, gezellige

vertellingen, samen iets drinken en iets

eten. Een potje koffie vooraf en na de voor-

stelling een glas glühwein met een sneetje

kerststol. Dit alles binnen de veilige regels

vancorona.

Prijs leden: 15 euro;

niet-leden: 25 euro

Uiterste datum van betaling:

17 december

Reknr. BE23736048813191.

Je betaling geldt als inschrijving.
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Eenbijzonderkunstwerk

In deze moeilijke en verwarrende

tijden kunnen we misschien troost

en hoop putten uit kunstwerken.

Zonder veel woorden spreekt een

beeld, een schilderij, een afbeel-

ding, een kunstwerk rechtstreeks

tot ons gevoel, het raakt onze inner-

lijke wereld. We zeggen vaak: ‘Dat

komtbinnen.’

De geboorte van het kind Jezus zet-

te de heilige Franciscus van Assisi

ooit aan om dit gebeuren aanschou-

welijk te maken. Hij liet die bijbelse

scène uitbeelden tijdens de viering

van de kerstnacht. De eerste levende

kerststal was een feit, het zien van

dit tableau vivant riep diepe emoties

op en sterke betrokkenheid bij het

kerstgebeuren.

Ik koos voor mijn woordje bij

Kerstmis het laatste werk dat de zie-

ke Keith Haring heeft gemaakt, een

paar weken voor zijn dood in 1990.

Het is een altaarstuk, een triptiek

(drieluik) en draagt de titel ‘Het le-

ven van Christus’. Sam Havadtoy,

vriend van Keith, maakte een be-

kisting in de vorm van een Rus-

sische ikoontriptiek en vulde die

met klei. Keith Haring kerfde ver-

volgens met een mes lijnen in de

klei. Voor het eerst gebruikte hij

een mes in plaats van een penseel

om te tekenen en zag hij ook af

van een voorbeeldstudie. Wat hij te-

kende kwam rechtstreeks uit zijn

hoofd. Hij stopte niet om over de

lijnen na te denken en bracht geen

wijzigingen of corecties aan. On-

danks Harings vergevorderd ziek-

testadium waren de lijnen in de

klei zonder bibbers, onberispelijk

en lijken ze continu door te lopen.

Keith is net geen 32 jaar oud ge-

worden, maar hij heeft wel volop

geleefd. Hij zal voor altijd herin-

nerd worden door zijn kleurrijke,

cartoonachtige schilderingen, teke-

ningenensculpturen.

Dit altaarstuk is een samenvatting

van zijn gedachtengoed; hoop, vre-

de en eeuwigheid. Hoe verschrikke-

lijk dit leven op aarde soms ook is,

er is iets dat ons overstijgt, iets dat

naar ons toekomt en optilt naar het

licht.

Komtvanalzohoge

Deze beweging is ook het verhaal

van God en mensen. In de bijbel

gaat het over een God die neer-

daalt, een menselijke gedaante aan-

neemt, alle miserie en lijden onder-

gaat, maar terug opstijgt naar het

hemelse licht en de mensheid eeu-

wiglevengeeft.

Altarpiece The Life of Christ, All Keith Haring Artwork © Keith Haring Foundation Courtesy of Nakamura Keith Haring Collection

Dit kerstkind is de hoop voor deze

wereld, de belofte vanGoddat lijden

en dood niet het laatste woord heb-

ben,maardat liefdeoverwint.

Centraal staan deze symbolen van

geloof (kruis) en liefde (hart) bo-

venaan op het middenpaneel, waar-

bij het kind de hoop veronderstelt.

Armenzowijdalsdehemel

God, vader en moeder tegelijk, is de

barmhartige erbarmer, de liefdevol-

le omarmer. Hij houdt ons de han-

den boven het hoofd. Zijn armen

zijn naar ons uitgestrekt om ons op

tetillenuitalleellende.

“Al verhief ik mij op de vleugels

van de dageraad, al ging ik wonen

voorbij de verste zee, ook daar zou

uw hand mij leiden, zou uw rech-

terhand mij vasthouden.” (Psalm

139:9-10 NBV21)

God schenkt ons de zon (linkerzij-

de middenpaneel) en het licht om

onze duisternis te verjagen. Kerst-

mis valt niet toevallig bij de win-

terzonnewende, waarbij de langste

nacht van het jaar moet wijken voor

hetgroeiendelicht.

Engelenvanmensen

De engel die naar ons toekomt (lin-

kerpaneel) en de engel die opstijgt

(rechterpaneel) doen ons denken

aan de zovele engelen van mensen

die op onze weg komen, die als ge-

roepen komen (omdat ze gezonden

zijn) en de engelen van mensen die

ons voorgaan richting hemel. Zo-

velen zijn reeds opgestegen om als

engelen over ons leven te waken.

Wie zijn wij in die mensenzee (on-

deraan de triptiek)? Zij wij die men-

sen met gebalde vuisten om te pro-

testeren, met de armen in wanhoop

naar de hemel gericht? Of zij wij die

mensen met open armen, hoopvol

uitziendnaarbeteretijden?

Wij weten dat wij leven in het aard-

se tranendal (druppels op het mid-

denpaneel) en tegelijkertijd ook ge-

zegend worden (zelfde druppels)

met zoveel goedheid en liefdedieda-

gelijksoponsneerdalen.

Ook in de donkerste en moeilijkste

perioden blijven wij als christenen

mensen van geloof, hoop en liefde,

veel liefde.

“Dit is wat blijft: geloof, hoop en

liefde, deze drie, maar de grootste

daarvan is de liefde.” (1 Kor. 13:13 NB-

V21)

In dit coronatijdperk van afstand

houden en zorg dragen voor el-

kaars gezondheid, is het een kunst

elkaar te blijven omarmen, op wel-

kemanierook…

Pastoor Pradip Smagge,

Pastorale Eenheid

Groene Weiden Damme

(dit artikel verschijnt in alle edities van

KERK&leven van het decanaat Brugge)

Kerstmis 2021 Omarmen
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KERST- en NIEUWJAARSWEN-

SEN F e r m DAMME

Kersttijd is een mooie tijd van ont-

moeten, van solidariteit, zorgen &

aandacht voor mekaar…maar helaas

ook dit jaar blijft dit bij een kerst-

boodschap van ons bestuur.

We zijn onze “trouwe” leden bij-

zonder dankbaar voor het blijvend

vertrouwen en zijn blij met onze 6

nieuwe leden, welkom !

Ondertussen worden de lidkaarten

en het jaarprogramma 2022 ver-

deeld samen met onze wensen en

een zoete attentie.

Overloop zeker ons nieuw aanbod

en noteer meteen op je kalender wat

jou aanspreekt, wat je zeker niet

wilt missen ! Want er zit alvast iets

nieuws, iets leuks, iets leerrijk of

iets sportiefs bij…kortom voor elk

wat wils . Ook F e r m leden uit an-

dere afdelingen zijn tevens welkom

op de bijeenkomsten. “Want in 2022

halenweweerallesuitdekast .”

Aan allen : de beste wensen voor

een jaar lang…de zaligheid van ge-

zondheid, voldoende vriendschap,

creatieve invullingen en vooral

veel mooie deugddoende momen-

ten. Tot blij ontmoeten in ’t Nieu-

we jaar.” We mogen mekaar wel niet

vastpakken, maar we laten mekaar

zeker niet los !

Namens het Ferm team Damme.

Kortingskaarten hernieuwen

Je hoeft niet langs te komen maar

het kan bij Magda Keirse Noorder-

meers 14 - 8340 Sijsele - 050/35 96

66.

Schrijf 6 euro per gezin over op

BE69 7755 0566 6778 (dossierkos-

ten).

Voor 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 stu-

diebewijs of een kopie van de stu-

dentenkaart. Voor nieuwe aanvra-

gen: mail je lidnummer en een do-

cument "gezinssamenstelling".

Méér info: magda.keirse@hotmail.-

com.

Tweedehandsbeurs - inschrijving

Op zondag 13 februari van 8u30 tot

12u is er In de Cultuurfabriek, Sta-

tionsstraat 22 te Sijsele.

tafelverkoop van babyuitzet / kin-

derkledij / speelgoed / fietsjes.......

Deelnemers kunnen zich schrij-

ven in bij Francine Bruynseraede:

(Gsm-nummer: 0485 15 38 25) van-

af maandag 24 januari.

Leden betalen 10 euro en niet-leden

15 euro

Over te schrijven op rek. BE71

7755 1696 6369 van Van Moeffaert-

Bruynseraede met vermelding van

THB, naam en lidnummer.

Let wel het verschuldigde bedrag

staat uiterlijk op 8 februari op de re-

kening, zo niet vervalt de inschrij-

ving.

Er tijdig bij zijn is de boodschap!!!

Gezinsbond Damme
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Gedoopt aan de bron van leven

Moerkerke 28/11 Elena Velghe, dochter van Liesbeth De Muyt en Jo Velghe uit Lapscheure Moerkerke 19/12 Marylou Cornille, dochter van Melissa Di Bono en Dieter Cornille uit Moerkerke
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Eenkloppendhart

omtebiddenentedanken.

Eenvredevol
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(uit lettergreep)

Gelukkig nieuw jaar 2022
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Kanselbijbel NBV21

Tijdens de kerstvieringen werd de nieuwe kanselbijbel

binnengebracht in de liturgie.

De vertalers van de NBV21: “Dit is een nieuwe bijbel, de NBV21.

Het is een vernieuwde en verbeterde versie

van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004.

De hele bijbelvertaling is vers voor vers aan de brontekst getoetst.

Daarbij heeft het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

dankbaar gebruikgemaakt van de opmerkingen

van duizenden bijbellezers uit de breedte van de kerk.

De Bijbel als Gods woord is groter dan een vertaling kan uitdrukken.

Toch hopen we dat de NBV21 eraan zal bijdragen

dat veel mensen de Bijbel nog sterker

als bron voor hun leven ervaren of voor het eerst ontdekken.”

Begin van het Johannesevangelie:

"In het begin was het Woord,

het Woord was bij God

en het Woord was God.

Het Woord is mens geworden

en heeft in ons midden gewoond,

vol van genade en waarheid…"
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