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Met Driekoningen wordt duidelijk

dat de kleine Jezus een bijzondere

opdracht in zijn leven heeft. Want

niet iedereen krijgt zomaar kraam-

visite van koningen uit verre lan-

den!

WevierenDriekoningen

op6januari

Ook in andere landen wordt het

driekoningenfeest gevierd. In Span-

je bijvoorbeeld gaat de driekonin-

genoptocht uit en krijgen de kin-

deren geschenken; het feest is daar

een beetje vergelijkbaar met ons

Sinterklaasfeest.

In Italië kennenwedanweer iets an-

ders: op 6 januari brengt Befana,

een heks-achtige figuur, cadeautjes

en snoepgoed voor de brave kinde-

ren. Stoute kinderen ontvangen al-

leenbrokjessteenkool.

Wijzenuithetoosten

Vanwaar komen eigenlijk die drie

koningen? Want – bijbelvast als we

zijn – lezen we nergens iets over

een trio koningen dat een bezoekje

zou gebracht hebben aan de stal in

Betlehem. De evangelist Matteüs

spreekt alleen over ‘wijzen uit het oos-

ten’ (Mat. 2:1-12). Op zoek naar de ‘ko-

ning der Joden’ zouden zij een ster ge-

volgd hebben en kwamen zo terecht

in Betlehem, waar ze het pasgebo-

ren Jezuskind geschenken aanbo-

den.

Tot zover het evangelie van Mat-

teüs, de enige die dit verhaal ver-

meldt. Geen sprake over koningen,

geen woord over hun aantal en nog

minder worden hun traditionele

namen genoemd: Caspar, Melchi-

or en Balthasar. Waar komen die

danvandaan?

Eerst en vooral de datum 6 janu-

ari. De Epifanie of het feest der

drie koningen is in oorsprong een

viering uit de Oosters-Orthodoxe

kerk. Epifanie betekent de Openba-

ring, de publieke verschijning van

Jezus aan de wereld, hier verper-

soonlijkt door de ‘wijzen uit het

oosten’. Dit werd gevierd op 6 ja-

nuari, overigens de datum waar-

op in sommige Orthodoxe kerken

Kerstmis wordt gevierd. De Westers-

Roomse kerk heeft deze datum ge-

woonovergenomen.

Dat de ‘wijzen’ uit het verhaal van

Matteüs in de loop der eeuwen “ko-

ningen” genoemd werden kan ver-

klaard worden door interpretaties

van oude Bijbelteksten, o.m. uit het

Boek der Psalmen, waarin gewag

wordt gemaakt van de koningen

van Tharsis, Arabië en Saba die of-

fers zullen aandragen voor de Mes-

sias (Ps. 72:10). Omdat hier drie ko-

ninkrijken worden vermeld en de

wijzen uitdrukkelijk drie geschen-

ken (goud, wierook en mirre)

aanbieden, hebben we het traditio-

neel over de drie koningen. Noch-

tans wordt in de Orthodoxe kerk

hun aantal soms op twaalf geschat.

In de beeldende kunsten zijn de

drie koningen een populair the-

ma. Ze worden vaak voorgesteld

met drie verschillende leeftij-

den, een jonge man, een man

van middelbare leeftijd en een oude

grijsaard.

Op die wijze omvatten ze àlle leef-

tijden van de mens en dus bena-

drukt dit de universaliteit van Je-

zus Christus, die voor àlle mensen

ter wereld is gekomen. Om dezelf-

de reden zien we ook drie rassen

uitgebeeld, een blanke, een oosters

getinte en een zwarte koning, die

daarmee de hele mensheid verte-

genwoordigen. Dat het alleen maar

mannen zijn, zullen we maar wij-

tenaandetijdsgeestvantoen…

(uit lettergreep)

Over het Driekoningenfeest

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Elk jaar staat poëzie centraal tijdens

de laatste week van januari. Daarom

deze warme oproep: wie voelt zich

geroepen een leuk stukje poëzie te

schrijven voor deze gelegenheid?

Je mag jullie creaties doorsturen

naar priester Pradip (info@groene-

weiden.be). Hartelijk bedankt! Van-

wege de lokale redactie van dit blad.

Week van de poëzie
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Ikbeniemand/niemand

van Guy Didelez en Lieven De Pril

Realistisch relaas over genera-

tiearmoede achter anonieme

gevels.

.

Sedert enkele jaren ben ik samen

met een groep vrijwilligers ac-

tief binnen de welzijnsschakel. Wij

mochten samen met gezinnen met

een beperkt inkomen contacten op-

bouwen, activiteiten organiseren.

Dit werken heeft mijn kijk op deze

doelgroep serieus veranderd. Luis-

teren naar hun verhaal, een stukje

proeven van hun leefwereld is be-

langrijk ommethen opweg te gaan,

om hen het geschenk te geven van

een oprechte vriendschap en hen zo

te laten voelen dat zij erbij horen.

Lieven De Pril, diocesaan coördina-

tor van de welzijnsschakel trok met

ons op weg, om hier in onze ei-

gen streek een welzijnsschakel op te

richten. En hij heeft ons enorm ge-

holpen om samen dezelfde passie te

delen.

Bij het tot stand komen van dit boek

werkte hij samen met auteur Guy

Didelez om zijn ervaringen met een

gezin in armoede in boek te bren-

gen.

Dit boek is een echte aanrader om u

in te leven in de problematiek van

armoede, ook om dit beter te begrij-

pen.

Het is een dik boek, maar eens je het

begint te lezen, word je meegezo-

gen in het verhaal van Emilie, Nico

en de ganse familie. Het is een uniek

en waargebeurd verhaal van Emilie

enhaargezin.

Zij slaagt erin om alles, van bij haar

geboorte tot vandaag, nu ze eenen-

dertig is, neer te schrijven in een

romanoverhaar leven.

Ze heeft het over haar turbulen-

te schoolcarrière, haar wilde uit-

gaansperiode en over haar liefdes.

Maar vooral vertelt ze over een le-

ven in armoede en onze welvaarts-

maatschappij.

Dit boek opent echt de ogen van

mensen die het geluk hebben niet

in armoede te hoeven leven. Besef

echter dit: ook naast mijn deur, in

mijnbuurtkanarmoedezijn.

Net als Emilie leven heel veel Vla-

mingen in generatiearmoede. Alle-

maal mensen bij wie armoede ‘in de

familie’zit.

Anderen zoals Nico, kwamen door

omstandigheden in de armoede te-

recht. Ook voor hen is dit boek zeer

herkenbaar.

Eén op de zeven Belgen leeft in ar-

moede. Emilie en Nico hopen dat

andere mensen in armoede zich ge-

steundwetendoorditverhaal.

Maar ze rekenen vooral op meer

begrip voor mensen in hun situ-

atie. Dit is een roman, maar niets

werd toegevoegd. De realiteit over-

treftvaakdefantasie.

Als maatschappij, parochiegemeen-

schappen kunnen we veel beteke-

nen voor gezinnen die het moei-

lijk hebben. Dit boekmaakt dan ook

zeer veel gevoelens los en brengt

onstotnadenken.

Ik daag jullie uit om deze confron-

tatieaantegaan.

(uit lettergreep)

Lees eens een zinvol boek

Red levens!

Enhelpdaarbij jemedemens.

Het kan op dinsdag 18 januari van

17u tot 19u30 in de Kring in Sijsele..

Het rode kruis heeft momenteel

dringendbloednodig.

Daarom deze warme oproep, maak

een uurtje vrij en help je mede-

mens.

Best vooraf een afspraak vastleggen

op het gratis nummer 0800/777 00.

Kom bloed geven

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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God van liefde, wij danken U

dat U de beste wijn voor ons hebt bewaard;

het is de liefde die geen einde kent

en het leven tot een feest maakt voor iedereen.

Wij danken U om het geloof en de hoop

die in ons leven gestalte krijgen

en kleur geven aan onze dagen,

een leven lang. Amen.

ZONDAGSGEBED

2E ZONDAG DOOR HET JAAR
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Zo’n grote twintig jaar terug

schreef een zekere Barry Adams

vanuit heel wat bijbelcitaten een

liefdesbrief van God aan zijn men-

sen. Die liefdesbrief is ondertussen

in meer dan 120 talen verschenen en

beroert heel wat gelovigen. Je kan de

volledige brief terugvinden via ww-

w.fathersloveletter.com

Hieronder enkele citaten. Elke zin

komt rechtstreeks of samenvattend

uit de bijbel.

Mijn kind

Je kent mij misschien niet, maar ik

ken je door en door (Psalm 139:1). Ik

weet het wanneer je zit en wanneer

je weer opstaat (Psalm 139:2). Alles

wat je doet, is bij mij bekend (Psalm

139:3). Zelfs de haren op je hoofd

zijn geteld (Matteüs 10:29-31), want

je bent gemaakt naar mijn even-

beeld (Genesis 1:27). Voordat je ver-

wekt werd, kende ik je al (Jeremia

1:5). Jij bent geen vergissing (Psalm

139:15), ik heb je prachtig gemaakt

(Psalm 139:14). Ik heb je gemaakt in

de buik van je moeder (Psalm 139:13).

Mijn verlangen is om je te overla-

den met mijn liefde (1 Johannes 3:1),

gewoon omdat ik je Vader ben en

jij mijn kind bent (1 Johannes 3:1).

Ik geef je veel meer dan een aard-

se vader zou kunnen (Matteüs 7:11),

want ik ben de perfecte Vader (Mat-

teüs 5:48). Ik geef je wat je nodig

hebt (Matteüs 6:31-33). Ik denk on-

eindig veel aan je (Psalm 139:17-18).

Ik zal niet stoppen met het goede

voor je te doen (Jeremia 32:40), want

jij bent mijn kostbare bezit (Exo-

dus 19:5). Als je mij met je hele hart

zoekt, zul je mij vinden (Deutero-

nomium 4:29). Ik ben de Vader die je

troost in al je verdriet (2 Korintiërs

1:3-4). Als je terneergeslagen bent,

ben ik dicht bij je (Psalm 34:19). Zo-

als een herder een lam draagt, zo

heb ik jou gedragen (Jesaja 40:11).

Ik ben je Vader en ik houd net zo-

veel van jou als van mijn Zoon, Je-

zus (Johannes 17:23). Hij kwam om

te laten zien dat ik aan jouw kant

sta en niet tegenover je (Romeinen

8:31), en om je te vertellen dat ik niet

meer naar je zonden kijk (2 Korin-

tiërs 5:18-19). Ik gaf alles op waar

ik van hield, zodat ik misschien

jouw liefde zou winnen (Romeinen

8:31-32). Jezus stierf zodat wij weer

bij elkaar kunnen komen (2 Korin-

tiërs 5:18-19). Als je Jezus verwel-

komt, ontvang je mij ook (1 Johan-

nes 2:23), en niets zal je ooit nog

scheiden van mijn liefde (Romei-

nen 8:38-39). Kom thuis en ik geef

het grootste feest dat je ooit beleefd

hebt (Lucas 15:7).

Ik ben altijd Vader geweest en ik zal

altijd Vader blijven (Efeziërs 3:14-

15). Mijn vraag is: “Wil je mijn kind

zijn?” (Johannes 1:12-13). Ik wacht

op je (Lucas 15:11-32),

je Vader

Almachtige God

Liefdesbrief van God aan zijn mensenkind, jij dus...

3P.E. GROENE WEIDEN DAMME

Gedoopt aan de bron van leven

Moerkerke 09/01 Cyriel De Mazière, zoon van Rani Bintein en Cédric De Mazière uit Torhout Moerkerke 09/01 Esmée Verkinderen, dochter van Tessa Olivier en René Verkinderen uit Koekelare

Rozenblaadjes en drijfkaarsjes op de bron van leven Sijsele 09/01 Vince en Olivia Demeester, kinderen van Stephanie Demey en Benny Demeester uit Oedelem

Vanwege

Femma

Sijsele
Met wat vertraging,

maar niet minder oprecht,

voor een gezegend

en gelukkig 2022
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Bij U is de bron van het leven
Het antwoord op de voorbede zingen me met woorden uit Psalm 36.

Tekst Huub Oosterhuis, Psalm 36:10 en muziek Tom Löwenthal.

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Gelukkig nieuwjaar!

Ferm wenst je een schitterend

2022 met veel ritme zonder val-

se noten

Samen swingen we het nieuwe jaar

in met Radio Ferm.

Tot 10 januari kon je een favoriete

plaat aanvragen of een leuke bood-

schap achterlaten in onze babbel-

box via www.RadioFerm.be.

Op vrijdag 21 januari luister je van

8 tot 16 u. via dezelfde link naar de

allertofste radioshow van Ferm. Be-

nieuwd wat die vele Ferm leden uit

verschillende afdelingen ons wen-

sen, luister dan op 21/1 van 8 tot 16u.

Voor iPhonePHONE- en smartpho-

negebruikers met basiskennis. Di-

gitale communicatie is zowat de

standaard geworden maar we wor-

den geconfronteerd met steeds

nieuwe en vernuftige oplichting-

strucs. In drie lessen komen veilig-

heid en privacy aan bod. Voor de

iPphone op woensdagen: 2, 9 en

16 februari. Voor de smartphone op

donderdagen: 3, 10 en 24 februari,

telkens van 9u30 tot 11u30.

We gaan het hebben over: ster-

ke wachtwoorden maken en ont-

houden - de digitale kluis IZIMI

en toepassingen - veilig online ko-

pen en bankieren - digitale nalaten-

schap - Phising herkennen - valse

mail en spam herkennen - niets be-

steld, wel een aanmaning - nepbel-

lers die je zogenaamde computer-

problemen gaan oplossen - werken

met QR code - telefonische oplich-

ting en spoofing...

Als je regelmatig online gaat is

dit iets voor jou. Beperkte groep

(max. 12 deelnemers) Inschrijven

bij magda.keirse@hotmail.com en

overschrijving op rek. KBC22 7381

1006 8447 met vermelding van te-

lefoon en lidnummer en uw keuze

(iphone of smartphone).

Gezinsbond Damme
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Eerstecommunietocht Moerkerke

Op zondag 23 januari kwamen heel wat gezinnen langs in de kerk voor het oplossen van enkele opdrachtjes rond doopsel, eucharistie, bidden, bijbel, enz. Meer foto's via onze website.

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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(c) Eric de Zutter

Begraafplaats Sijsele
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Toccante concerten startte in 2015

met de organisatie van concerten

in Brugge. Niet om gewoon de zo-

veelste organisator te worden, maar

met een drievoudige doelstelling: -

Jonge en plaatselijke muzikanten

de kans geven om hun kunnen te

presenteren aan een Brugs publiek;

- Ook mensen die niet vertrouwd

zijn met concertbezoek de kans te

geven om van livemuziek te genie-

ten en achteraf bij te praten met

oude en nieuwe bekenden; - De op-

brengst van de concerten te schen-

ken aan een goed doel dat in de

buurt actief is (van bij de start van

de werking werd gekozen voor De

Arkgemeenschap Moerkerke/Brug-

ge). Ook wij hebben sinds de uit-

braak van de corona-pandemie al

een aantal concerten moeten afge-

lasten. Daarom hebben we gewacht

op het overlegcomité van vrijdag 21

januari om ons volgende concert

bekend te maken. Het concert gaat

al binnenkort door, daarom willen

we vragen of u ons kunt helpen met

de bekendmaking van dit voorjaars-

concert:

Tickets: 15 euro VVK, 20 euro ADD

Voorverkoop via Toccante Concer-

ten

Voorjaarsconcert

CURRICULUM VITAE VAN INGE

ZUTTERMAN

Inge Zutterman studeerde zang en

lyrische kunst aan het Brugse con-

servatorium bij Stella Pipeleers en

PeterDesmet.

Zij vervolmaakte zich bij Catheri-

ne Vandevelde, Werner van Meche-

len, Lieve Van Haverbeke en Zeger

Vandersteene ennamdeel aanmees-

tercursussen bij ondermeer Emma

Kirkby.

Ze werkt samen met het ensemble

Arco Baleno en treedt als soliste re-

gelmatig op met diverse koren zo-

als het Orlandusensemble, Canto-

res, Currende en Capella Brugen-

sis, waar zij eveneens deel van uit-

maakt.

In 1999 en 2002 behaalde Inge Zut-

terman eervolle vermeldingen tij-

dens het internationale concours

"Musica Antiqua" in het kader

van het Festival van Vlaanderen

Inge

te Brugge. Haar repertoire omvat

voornamelijk muziek uit de 17°

en 18° eeuw: o.a. diverse cantates,

het Magnificat en Matthäuspassion

van Bach, de Messias van Händel

alsook werk van Purcell, Montever-

di, Vivaldi, Carissimi en Pergolesi.

Ook in het hedendaagse repertoi-

re is zij zeer actief. Zij vertolk-

te meermaals de solopartij in John

Rutters Requiem en creëerde werk

van Vlaamse componisten zoals Lu-

cien Posman, Bernard Baert en Dirk

Blockeel.

In 2005 nam ze, met het ensemble

I Brugensi, een CD op met uitslui-

tend muziek van Bach, ten voor-

dele van de Damiaanactie werd een

cd opgenomen met Italiaanse barok-

muziek.

CURRICULUM VITEA VAN PETER

VANSWEEVELT

Peter Vansweevelt werd geboren in

1966 in Kortrijk, maar bracht zijn

jeugd door in Roeselare.Aan de K.U.

Leuven behaalde hij een diploma in

de wijsbegeerte met een masterthe-

sis rond het thema 'Het tragische als

eenesthetischecategorie .́

Daarnaast studeerde hij intensief

muziek in het deeltijds kunston-

derwijs. Zowel aan de stedelijke aca-

demie voor muziek en woord ‘A-

driaan Willaert’ te Roeselare als

aan het stedelijk conservatorium

te Brugge volgde hij de cursus-

sen piano, orgel en schriftuur. Hij

bekwaamde zich verder gedurende

verscheidene internationale Mas-

terclasses voor orgel onder meer in

Roel

Peter

Franse en Brabantse barokmuziek

te Vlaardingen (NL) onder leiding

van Kamiel Dhooge en Jean Boy-

er. In Beaufort-en Vallée (Angers,

F) bij Michel Bourcier en Henri-

Franck Beauperin, werkte hij rond

de Franse componisten Jean-Louis

FlorentzenLouisVierne.

Naast zijn huidige deeltijdse job

als ICT medewerker in de Stedelij-

ke academie voor Podiumkunsten

te Roeselare, is hij actief als kerk-

muzikant op de Emmaüsparochie,

Brugge, in de kerken Sint-Andries,

Sint-Michiels en Sint-Baafs. Hij is

dirigent van het Emmaüskoor. (In

Utrecht -NL- volgde hij bijvoor-

beeld de Kurt Thomas-cursus, spe-

cialisatie koor en klein ensemble).

Verder geeft hij les aan het JMA

Sint-Andries en vormt een duo met

de violist Hoat Nguyen. Hij treedt

ook regelmatig op als pianist-bege-

leider.

CURRICULUM VITAE VAN ROEL

VANSEVENANT

Roel Vansevenant (1990) studeer-

de zang bij Dina Grossberger en

Johan Uytterschaut, aangevuld met

de Specifieke Lerarenopleiding aan

Luca – School of Arts (campus Lem-

mens). In 2018 behaalde hij het

diploma bachelor in de Theolo-

gie en Religiewetenschappen aan de

KU Leuven. Roel bracht zijn passie

voor muziek en theologie samen in

zijn scriptie over kerkmuziek. ‘Lu-

ther Zingt Jubilate’ is een muzi-

kaal-theologische interpretatie van

vier Lutherliederen uit het liedboek

ZingtJubilate.

In de voorbije jaren was Roel te ho-

ren in het ‘Weihnachtsoratorium’,

de ‘Matthäus-Passion’, het ‘Him-

melfahrtsoratorium’ en het ‘Mag-

nificat’ van Bach en zong hij de te-

noraria’s uit verschillende cantates.

Als liedzanger gaat zijn voorkeur

uit naar de liederen van Schuman-

n, Schubert, Beethoven, Vaughan-

Williams,PoulencenBritten.

Als ensemblezanger maakt Roel

deel uit van ‘Vocem Flentium’

(o.l.v. Arnout Malfliet) en zingt

hij regelmatig mee met ‘Currende’

(o.l.v.ErikVanNevel).

Knüpfer&anderen

Van alle muziekmeesters die in de

Leipziger Thomaskirche dienden

als cantor is Johann Sebastian Bach

de belangrijkste, maar ook vóór

hemwerd ermuziek gemaakt onder

meer Sebastian Knüpfer (1633-1676),

Johann Schelle (1648-1701) en Jo-

hann Kuhnau (1660-1721). Alle drie

stonden ze in relatie met Heinrich

Schütz en via hem ook met de mu-

ziekuitNoord-Italië.

Deze cd is een liveopname van een

kerstconcert in Leipzig, twee jaar

geleden. Rode draad door het geheel

is het traditionele koraal Von Him-

mel hoch da komm ich her, een van de

allerbekendste liederen van Luther

uit 1533. Sebastian Knüpfers concer-

to Ach mein herzliebes Jesulein behan-

delt de laatste drie strofen van Von

Himmel hoch. Er zijn twee delen die

telkens aanvangen met een sonate,

waarop dan de strofen van de tekst

aansluiten.

Met Johann Schelle, een leerling

van Schütz in Dresden en Wol-

fenbüttel en later cantor in Eilen-

burg en Leipzig, werd een grote

stap vooruit gedaan. Schelle schreef

vooral geestelijk werk in de volks-

taal. Hij was ook een van de eer-

sten die in zijn koraalcantates Bij-

belteksten verbond met vrije poë-

zie. Van hem staan twee werken

op de cd, de mooie koraalcantate

Vom Himmel kam der Engel Schar en

de Actus Musicus auf Weyh-Nachten,

gebouwd naar Schütz’ model in

de baanbrekende Weihnachtshistorie

SWV435. Waar Schütz zijn kerst-

historie louter Bijbels is, verweeft

Schelle het populaire kerstlied Von

Himmel hoch door de tekst. Er zijn

recitatieven voor de evangelist, mu-

zikale arioso’s voor de engel en Ma-

ria. Schelles muziek heeft een zeke-

re lichtheid in zich, die hij wellicht

inDresdenoppikte.

De cd besluit met een Magnificat

van Johann Kuhnau dat de con-

touren kreeg van een barokcanta-

te. Begin en einde zijn voor koor

en orkest, terwijl de solo-aria’s wor-

den gebracht in combinatie met di-

verse instrumenten. Interessant is

nog dat de vertolkers vier anonie-

me kerstpassages in het Magnifi-

cat citeren, in de Leipziger traditie

naar verluidt gemeengoed. De uit-

voering is correct, maar het koor

misschien iets te machtig voor die

vroegebarok. (jc)

Johann Schelle, Sebastian

Knüpfer& Johann Kuhnau,

Vom Himmel hoch, da komm

ich her, door het koor van

de Christuskirche Karlsruhe &

L’arpa festante onder leiding

van Peter Gortner, Christopho-

rus (distributie Outhere Music),

CHR 77448, 23 euro.

CD OUDE MUZIEK

Leiziger traditie
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Lichtmisviering in de kerk van Sijsele

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Een 'toertje' rond Ryckevelde

We wandelen in een prachtig bos-

rijk gebied met als blikvanger het

kasteel Ryckevelde..

Oorspronkelijk was het kasteel een

versterkte hoeve, afhankelijk van

de heerlijkheid van Male.

Een nieuw kasteel in neo-gotische

stijl werd opgetrokken in 1913-1929,

op korte afstand van de nog bestaan-

de hoeve.

Wij maken een ommetje naar de As-

sebroekse Meersen en komen voor-

bij Hoeve Hangerijn, een ontmoe-

tings- en belevingshoeve met een

sociaal-maatschappelijke functie.

In de prijs is ook een 'opwarmertje'

onderweg begrepen!

Praktische info

Wanneer: Zondag 6 februari om

13u45

Prijs: 2 euro

Vertrek: Parking Ryckevelde

Holleweg 8340 Sijsele

Nog vragen?: dujardin.rejean@g-

mail.com

Winterwandeling

Terug samen zingen

Vanaf 12 februari gaan we terug sa-

men zingen in 2 groepen: de jeugd

zingt van 18u tot 19u25, plussers en

volwassenen zingen van 19u30 tot

21u.

Iedereen vanaf 6 jaar is verplicht

een mondmasker te dragen bij het

binnenkomen en bij het zich ver-

plaatsen binnen het gebouw.

Inschrijvingen zangjaar

Omdat deze maand eigenlijk op-

nieuw een beetje een startmaand

is, mogen jullie zeker en vast nog

nieuwe vriendjes en vriendinne-

tjes mee brengen de komende zater-

dagen. Ook jongeren en volwasse-

nen blijven op elk moment welkom.

Info en contact

www.megajeugdkoor.be

MéGà Jeugdkoor

GEANNULEERD

Tweedehandsbeurs

kinderartikelen.

Omdat de tweedehandsbeurs, die

gepland was op zondag 13 februari

in de Cultuurfabriek niet kan door-

gaan zoals voorzien wegens covid

heeft het bestuur beslist ze af te ge-

lasten.

Maar noteer alvast onze najaarst-

weedehandsbeurs. op zondag 9

oktober 2022.

Bedankt voor jullie begrip. .
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Gedoopt aan de bron van leven

15/01 in Sijsele: Doopsel van Elle-Louise Neirynck, dochter van Gaëtanne Snauwaert en Frederic Neirynck uit

Sijsele

23/01 in Moerkerke: Doopsel van Emile Myncke, zoon van Céline Neyt en Robin Myncke uit Moerkerke

Lichtmisviering kerk Moerkerke
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Eerstecommunietocht Sijsele
Op zondag 30 januari kwamen heel wat gezinnen langs in de kerk voor het oplossen van enkele opdrachtjes rond doopsel, eucharistie, bidden, bijbel, enz. Meer foto's via onze website.
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"Geluk en genade volgen mij alle

dagen van mijn leven." (Psalm

23:6a)

God is liefde. Geliefden vieren die

liefde en geven hun ja-woord in het

sacrament van het huwelijk. Gods

zegen gaat met hen mee, alle dagen

vanhunleven.

In de huwelijksvieringen waarin ik

(priester Pradip) de voorganger mag

zijn draag ik een regenboogsjaal als

stola. Bij de huwelijksbelofte wor-

den de handen van de huwenden

verbonden door die regenboogsjaal.

Het is een verwijzing naar het veel-

kleurige verbond tussen God en

mensen en de kleurrijke schakerin-

geninmenselijkerelaties.

Hier de lijst van aangevraagde hu-

welijken. Wijzigingen onder voor-

behoud.

Damme (15)

03-26om11:00

PaulineCodron

en Laurenz Bonne uit Oostkerke

05-14om11:00

CharlotteSchreurs

enJeroenNeirinckuitBrussel

06-04om11:00

CélinDeZutter

enArnoBonneuitVivenkapelle

06-18om14:30

AnneloesBaert

enWilliamAllyuitDePinte

07-02om14:30

GaëlleStevens

enHannesVermueuitGent

07-09om11:00

EvelienGryspeerdt

en Xavier Danneels uit Roeselare

07-15om14:30

KellyVandenMeersche

enJoeriVandenbussche

uitSint-Kruis

07-29om14:30

StieneTiteca

enJochenVerbrugghe

uitMaldegem

08-05om14:00

NeleDobbelaere

enMichielVienneuitOedelem

08-06om14:00

IsabelleVandeRyse

enFrancisDemanuitVarsenare

08-20om11:00

PalinaSmirnova

enRobbeTermoteuitOostkamp

09-03om11:00

CharlotteMarechal

en Robin Depestel uit Zwijnaarde

09-24om13:00

CélineVanCauwenbergh

enMaximeSmidtuitWilrijk

10-01om13:00

SofieSomnel

enQuintenMonteyneuitEeklo

10-15om15:00

HazelBarthier

enBenGardinuitRoeselare

Hoeke (6)

06-11om14:30

EvelynVanHoutte

en Dennis De Graeve uit Zedelgem

06-24om16:00

ValérieCoucke

enThomasGusséuitMaldegem

07-23om14:30

PaulineVerstraeten

enJensStreuveuitBrugge

08-27om15:00

JillVanRijckeghem

en Pieter Dejager uit Knokke-Heist

09-10om15:00

VictoriaVolcke

enDickD'HooreuitIchtegem

09-24om15:00

LauraHallaert

enTimDeWildeuitWetteren

Moerkerke (6)

03-26om14:30

EmilydeRuijter

en Ruben Vanlangendyck uit Aalter

05-28om15:30

CharlotteNauwelaers

enSebastiaanPolflietuitElsene

06-03om14:00

SarahVerdegem

en Jeroen De Deyne uit Maldegem

07-16om14:30

ElineRosseel

enMichielClynckeuitBrugge

08-20om15:00

LisaBossaert

enGüntherVanaudenaerde

uitDenHoorn

11-26om15:00

SteffiMaes

enTanguyLemeire

uitWaasmunster

Oostkerke (2)

06-11om15:00

JanaCarton

en Brecht Dejaegere uit Zedelgem

07-02om14:30

DelphineStandaert

enIngoAlmeyuitMaldegem

Sijsele (4)

03-05om15:00

MiekeBouillon

enBirgerMatthysuitSijsele

06-11om11:00

AurelieDebaene

enTobenBraeckevelt

uitOostkamp

07-21om13:30

EvySupply

enHarmVerstraeteuitSijsele

08-26om15:00

KellyDierickx

enJensDeclercquitSijsele

God van liefde, wijd en diep als de

zee, wij danken U om de liefde en

vragen uw zegen over de geliefden

die samen de weg van de liefde vol-

gen in lief en leed, in zorgen en ge-

nieten, in ziekte en gezondheid, in

goedeenkwadedagen.Zegende lief-

desweg die zij gaan, zegen de vlakke

wegen, maar wees een extra steun

en zegen wanneer de weg steil en

moeilijk begaanbaar is. Wees een ze-

gen op de zovele verscheidene we-

gen van de liefde. God van liefde,

wijd en diep als de zee, wij danken

U om de liefde en dat geliefden elke

dag mogen ontwaken met een ge-

vleugeld hart en in de avond sla-

pen gaan met een gebed voor de be-

minde in hun hart en op hun lip-

pen een teder liefdeslied. Zegen en

sterk hun liefde voor elkaar in de

naam van de Vader, de Zoon en hei-

ligeGeest.Amen.

Aangevraagde huwelijken 2022

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Proberen te onthouden en

toch vergeten! Professor Mi-
chael Portzky

In deze lezing krijg je meer duide-
lijkheid over wat je van een nor-
maal werkend geheugen mag ver-
wachten.

Onze gastspreker, Professor Mi-
chael Portzky, neuropsycholoog,
verbonden aan het UZGent en aan
het PC Gent – Sleidinge, zal aanto-
nen dat niet elke vorm van vergeten
even erg is en dat het zeker niet aan-
gewezen is om alles op een hoopje te
gooien als het gaat om vergetelheid.

Wanneer: woensdag 23 februari van
20.00 u tot 22.30 u
Inkom: 10 euro
Locatie: Cultuurfabriek
Contact: e-mail:
kristine.roelans@gmail.com

Markant

Baroque Update

Zondag 13 februari van 11u tot 12u

Tied&Nyckled: Twee ongewone in-
strumenten - de Nyckelharpa en
de Theorbe - vertolken Franse ba-
rokmuziek en eigen composities,
die geïnspireerd zijn door de 17de
eeuw.

De Nyckelharpa, ook viola d'a-
more a chiavi genoemd, is een vi-
ool met toetsen, de theorbe is de
grootste broer van de luit.

Werk van o.a. Marin Marais, Robert
de Visée.Uitvoering:Didier Fran-
çois (Nyckelharpa, Viola da Sienna)
en Philippe Malfeyt (luit, theorbe).

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
Mout in Damme. Kijk op www.vi-
sitdamme.be/musicaflandrica voor
tickets en reservatie.

Prijs: 12 euro
Waar: Kerk van Vivenkapelle
Bradericplein 8340 Damme

Vivenkapelle
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Kruis = geloof

Anker = hoop

Hart = liefde

Het hart omvat het kruis en de

hoop, want de liefde is de grootste

vandedrie.

De christelijke liefde is niet licht-

voetig of zweverig, ze hangt niet

als een ballonnetje aan een broos

draadje.

De christelijke liefde is verankerd

en vindt haar fundament in de

hoop. Zonder hoop is de liefde

vluchtig. Het anker houdt haar

vast,geefthaarhouvast.

Het kruis verwijst naar het geloof.

Het mysterie van Jezus’ lijden kan

slechts begrepen worden tegen de

achtergrond van de goddelijke lief-

de en het sterke vertrouwen, de

hoop op voorgoed geborgen te zijn.

Als christenen geloven en hopen

wijdoordekrachtvandeliefde.

Hadden wij de liefde niet, we zou-

den niets zijn. Liefde is alles. Alles

gelooft ze, alles hoopt ze. De liefde

zalnooitvergaan.

PriesterPradip

Geloof, hoop en liefde
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Krokuswandeling in Lapscheure

Zondag 6 maart van 14 u tot 16u

Tussen de waaibomen wandelen we

met de gids door “le plat pays”. We

komen op de plaats van het ver-

zwolgen dorp en de Hollandstel-

lung. Waar vroeger de Dodendraad

stond, bloeien witte krokussen.

Praktische info

Start aan de kerk Heilige Drievul-

digheidskerk, Lapscheurestraat1,

8340 Lapscheure

Gratis en zonder inschrijving

Goede wandelschoenen

Honden aan de leiband

zijn welkom

Afstand 5 km

De Naturen

Blomme
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Gedoopt aan de bron van leven

Sijsele 6 februari: Lotte Sys, dochter van Nina Destickere en Stijn Sys uit Maldegem Moerkerke 6 februari: Elle Naeyaert, dochter van Ine Scherpereel en Pieter Naeyaert uit Lapscheure

Sijsele 12 februari: Lina Van Nevel, dochter van Sarah Lootens en Jochen Van Nevel uit Sijsele Sijsele 13 februari: Noa Taillieu, zoon van Jolien Bulcke en Dieter Taillieu uit Sijsele

Decor Valentijnsvieringen
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Valentijnsontbijt VBS Lapscheure
440 Valentijns-ontbijten zijn op zondagmorgen 13 februari de deur van de kerk uitgegaan. Een welgemeende dank aan alle sponsors, vrijwilligers en chauffeurs...

Alsook dank aan de kerkfabriek voor het gebruik van de kerk. Dankzij jullie konden velen weer genieten van een gevarieerd ontbijt!

VBS Lapscheure en oudercomité (foto's Joke Cattoor)
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Instapviering kerk Sijsele
Op zondag 20 februari was er de eerste instapviering in de kerk van Sijsele.

De eerstecommunicantjes brachten het puzzelstuk dat ze thuis inkleurden mee naar de kerk.

Zij horen bij het geheel. Meer foto's via onze website.

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Café Winket zoekt luisterend oor

voor naastbestaanden van gevange-

nen.

De mensen die op bezoek gaan bij

een familielid of vriend(in) in de ge-

vangenis missen vaak de gelegen-

heid om hun verhaal te vertellen.

Niet enkel het leven van de ge-

detineerden is overhoop gegooid,

ook dat van de naastbestaanden. Be-

staande problemen worden groter

en er komen nieuwe bij. H

et is belangrijk dat zij af en toe eens

hun hart kunnen luchten. Iemand

die er gewoon voor hen is, die luis-

tert zonder oordeel.

Meestal botsen ze op muren van

onbegrip en van oordelen. Ze kun-

nen en durven nergens terecht met

hun verhaal. Praten lost niet met-

een problemen op maar het lucht

wel op. En voor velen betekent dat

al heel wat.

Café Winket wil een ‘onthaal’ zijn

waar bezoekers aan de gevangenis

even op adem kunnen komen, een

tas koffie krijgen en als ze dat wil-

len hun verhaal kwijt kunnen.

Ben jij zo iemand die er wil zijn

voor de bezoekers van de gevange-

nis? Kun jij jezelf, jouw eigen er-

varingen aan de kant zetten om ten

volle te luisteren ?

Dan ben jij misschien wel één van

de vrijwilligers die we zoeken voor

het onthaal in Café Winket.

Wat wordt er precies van jou

verwacht?

Je bent aanwezig gedurende een

shift van 2 uur op één of meerdere

van onderstaande dagen:

Donderdag 28 april, zaterdag 30

april, woensdag 4 mei, woensdag 11

mei, zaterdag 14 mei en dinsdag 17

mei.

Op weekdagen van 12 uur tot 18

uur, op zaterdag van 8 uur tot

18uur.

Info-avond

Als voorbereiding komen we sa-

men met alle geïnteresseerde vrij-

willigers op donderdag 24 maart om

19.30 uur in het landhuis van de Xa-

verianen, Xaverianenstraat 1 Sint-

Andries, waar je alle nodige infor-

matie zult krijgen en ook in ge-

sprek kunt gaan met ervaren vrij-

willigers.

Gelieve in te schrijven via ww-

w.paxchristi.be/caféWinket

Café Winket is een initiatief van

Pax Christi Vlaanderen in partner-

schap met Tralies uit de weg -

Gevangenispastoraal Bisdom Brug-

ge, AVANSA Brugge, AVANSA

Midden- en Zuid-West-Vlaande-

ren, Brugge Plus, de Huizen, de

Rode Antraciet en Without Walls

Een luisterend oor voor gevangenisbezoek?
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Gedoopt aan de bron van leven

13/02 Moerkerke: Doopsel van Noah Gussé, zoon van Valerie Coucke en Thomas Gussé uit Maldegem 19/02 Sijsele: Doopsel van Gust Feys, zoon van Charlotte De Nobele en Wim Feys uit Sijsele

Instapviering kerk Moerkerke

Op zondag 20 februari was er de eerste instapviering in de kerk van Moerkerke.



Storm Eunice heeft vorige vrijdag

met een rukwind de glazen wand

tussen de zijkapel en de kerk om-

vergeblazen. Het puin is inmiddels

opgeruimd, maar zolang de wand

niet hersteld is zal de kerk gesloten

blijven omdat we ook hinder heb-

ben van duiven die anders de kerk

zoudenbinnenvliegen.

STORMSCHADE IN SINT-MARTINUSKERK

Enhelpdaarbij jemedemens.

Het kan op dinsdag 8 maart van 16u

tot 19u te Moerkerke in de sporthal-

le,Meuleweg

Best vooraf een afspraak vastleggen

methetRodeKruisVlaanderen

op het gratis nummer 0800/777 00.

Kom

bloedgeven
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Krokustocht

Zeer landelijke, onbewandelde

streek met monumentale boerderij-

en en het kasteel De Heerlijkheid

vanMoerkerkealsblikvangers.

De 12 en 18 km komen ook langs het

bedevaartsoordvandeH.Rita.

Wanneer: woensdag 2 maart van

08.00utot15.00u

Prijs:3euro( leden-1,5euro)

Waar:SportcomplexMeuleweg

Vissersstraat2,8340Damme

Info: tel :0478281787

e-mail: roger.snauwaert@skynet.be

Levenslijn
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Oefenenin loskomen-van

enhechten-aan…

“Het verhaal gaat over een man die een

kostuum had besteld bij de kleermaker.

Toen hij het kostuum kwam aanpassen,

bleek de jas te wijd in de kraag. De kleer-

maker raadde zelfzeker aan: 'Je moet ge-

woonwat achterover leunen'.Maar… toen

bleek ook de broek te wijd in de lenden.

De kleermaker gaf een tweede tip: 'Steek

gewoon een beetje je buik vooruit'. Tot

overmaat van ramp, was nu ook de ene

broekspijp korter dan de andere. De kleer-

maker spoorde deman tenslotte aan voort-

aan 'scheef te lopen’. De man ging dus -

met zijn nieuwe kostuum aan - in het

park wandelen, nauwkeurig erop lettend,

alles te doen wat de kleermaker hem had

aangeraden: het linkerbeen stijf houden,

zodat de broekspijp paste; een hoge rug op-

zetten en zijn buik vooruitsteken. Toen de

mensen hem zagen, zegden ze: 'Die onge-

lukkige man moet een formidabele kleer-

maker hebben, om op een dergelijk mens

nog zo’n een goed passend kostuum tema-

ken'.”

Loskomen…

Van nogal wat verhalen denken we

vlug dat het over een ander gaat en

helemaal niet of in mindere mate

over mezelf. Een begrijpelijke re-

actie! Elk verhaal is een uitnodi-

ging om in een spiegel te kijken,

om stil te staan bij onszelf, ook het

verhaal van daarnet. De moraal van

het verhaal hebben we door. Deze

40dagentijd wil alle bezit, alle ma-

teriële behoeften, ook ons hebben,

ons mogen en vermogen relative-

ren, d.w.z. op een nuchtere afstand

plaatsen.

Iemand drukt het uit met een trio

van woorden: ‘Bezit, bezet en bezeten’.

Menselijk bezit kan in ons omgaan

ermee, vreemde vormen aannemen.

Op de duur en nog voor we het be-

seffen raken we bezet door ons be-

zit, om nog maar niet te spreken

over een extreme vorm van soms

bijnaziekelijkbezeten-zijn.

Vasten wil loskomen uit wat ons

rare vormen doet aannemen, denk

aandiemaninhetverhaal…

… en vasthechten

De 40dagentijd nodigt uit om ener-

zijds los te komen van wat bij-

komstig is en anderzijds om ons

net omgekeerd vast te hechten aan

wat essentieel is. Essentieel voor

een christen is Gods liefde die

het mensenhart vervult. Weltever-

staan: ‘Gods liefde – zo zegt Anselm Grün

– die er al is en die we niet zelf moeten

uitvinden. Ze is als een bron die nooit op-

droogt!’ Die liefde is mij genoeg en ik

wileraangehechtblijven.

Precies daarom ontmoeten we in

deze sterke tijd het beeld van

de woestijn. Vasten is woestijn,

de plaats waar alles wordt terug-

gebracht tot zijn oorspronkelijke

waarde. Letterlijk voor de Touare-

g, het nomadenvolk uit de Saha-

ra en de Sahel, is de woestijn tot

op vandaag een natuurlijke habi-

tat. Ze kennen alle uitdagingen en

gevaren, ook de schoonheid en de

variatie van de woestijn. De Tou-

areg beseft als geen ander dat ge-

duld een belangrijke, ingebouwde

strategie is. Meer zelfs, geduld is

voor hen een noodzaak-van-overle-

ven in de woestijn. Heel vaak moe-

ten ze een reis uitstellen. Ze schik-

ken hun plannen en dagorde volle-

dig naar de passende weersomstan-

digheden. Van hen komt het spreek-

woord: ‘Geduld is de sleutel tot het pa-

radijs’. Wie in de woestijn geen ge-

duld beoefent loopt verloren en be-

treedt een dood spoor. De woestijn

daagt me uit los te komen van veel

wat soms overbodig is en tegelijk

gehecht te zijn aan wat waarde heeft

enessentieel is.

De essentie van Pasen

Net die woestijn wordt eveneens

onze keuze, onze plaats en ruim-

te om te vasten. Zonder woestijn

geen vasten en omgekeerd. Wij kie-

zen voor de woestijn als ‘habitat’

voor deze vasten, net als Jezus ove-

rigens.

Waarom deze keuze? Denk aan de

Touareg. Woestijn betekent lang-

zaam, 40 dagen (misschien zelfs 40

jaar). Woestijn is geduldig oefenen

in wachten en afwachten; is uit-

stellen en tijd nemen om gedul-

dig te groeien. In alle geval om te

groeien naar de essentie van Pasen.

God communiceert ons zijn lief-

de die leven geeft en volop leven

doet. Onze gehechtheid aan die lief-

de is gemeenschapsversterkend. Ze

doet de onderlinge communio ver-

sterken. Zo beoefenen we solidari-

teit met mensen die elke dag leven

in een gedwongen woestijn. Denk

aan hen die leven in kansarmoede,

hier bij ons én in het Zuiden. Zij

kunnen niet anders dan dag aan dag

het ritme van het leven aannemen

en met veel geduld wachten en af-

wachten wat de dag van morgen zal

brengen.

Broederlijk Delen: vingeroefe-

ning in solidariteit

Zoals ieder jaar zet Broederlijk De-

len ons solidariteit aan te scher-

pen. We willen ons vasthechten aan

hen die minder kansen tot leven en

tot ontwikkeling hebben. ‘Vastentijd

is daarom oefentijd’, schreef priester

Carlos Desoete. Ook in deze vasten

mogen we dit opnieuw samen bele-

ven en elkaar sterker maken: ‘Vasten-

tijd als trainingstijd: hart en handen soe-

pelmaken voor verbondenheidmetGod en

mensen; vingeroefening in solidariteit!’

Senegal, Columbia en Israël/Palestina

zijn de drie landen waarmee we ons

dit jaar verbinden. Broederlijk de-

len zet al ruim 60 jaar in op delen

en verdelen. Delen doet goed. Niet

alleen hier bij ons, maar ook in het

Zuiden. Delen en herverdelen blijft

deboodschap.

Maar… ondertussen blijkt ook dat

als 25% van de mensen dit inzien,

het 100% anders kan. Zo zegt Broe-

derlijk Delen: ‘Straf toch? Of neen, mis-

schien eerder hoopvol, want het moet an-

ders envooral:hetkananders.’

En verder: ‘Ons economisch systeem is

belastend voor mens en planeet. Dat is

geen mening, maar een feit. De vraag is

alleen: hoe ga je daarmee om? Wij wil-

lenwerkmaken van een duurzamewereld

zonder ongelijkheid. Door samen te wer-

ken, overal ter wereld, is dat perfect moge-

lijk.Wantwist je dat als 25% van demen-

sen ervoor kiest om te delen enherverdelen,

dat genoeg is om het 100% anders te doen?

Zet mee de verandering in gang. Doe mee

metde25%-revolutie!’

Broederlijk Delen wil solidair zijn

met mensen die elke dag leven in

een gedwongen woestijn. Tegelijk

houden we de oproep voor ogen om

zèlf werk te maken van een duurza-

mewereldtot iedereenmeeis!

‘Zet dan geen somber gezicht’

Een negatieve boodschap? Integen-

deel, zo horen we op aswoensdag

in het evangelie bij Matteüs: ‘Als je

vast, zet dan geen somber gezicht, zalf je

hoofd en was je gezicht.’ De toon die

we in deze sterkte tijd aanslaan mag

verschuiven van donker naar licht,

van somber naar blij, van eenzaam-

heid naar nabijheid en naar solida-

riteit.

Een gezegende, zinvolle vastentijd

toegewenst!

DekenLievenSoetaert

(ditartikelverschijnt inalle edities

vanditblad inhetdecanaatBrugge)

Vastentijd is trainingstijd

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Maart is de perfecte maand om ro-

zen te snoeien en dus ideaal om

een snoeidemonstratie bij te wo-

nen. Tijdens deze praktische en

leerrijke demonstratie geeft Rudy

Velle van Lens Roses uitleg over alle

aspecten van het snoeien van rozen.

Van welk gereedschap je nodig hebt

tot wat de belangrijkste rozengroe-

pen zijn en hoe ze worden ge-

snoeid. Rudy toont het voor in de

tuin van de bibliotheek van Sijse-

le. Uiteraard is er ook voldoende tijd

om vragen te stellen.

In samenwerking met Regionaal

Landschap Houtland en Polders

vzw,

Stadsbestuur Damme

Begeleider: Rudy Velle

Wanneer:zaterdag 12 maart van 14u

tot 16u30

Plaats: Bibliotheek, Eikelberg 2, Sij-

sele

Email: info@velt.nu

Inkom: gratis

Snoeicursus

Zondag 20 maart van 14u tot 16u30

Wandeling rond Damme met aan-

dacht voor erfgoed en natuur. Tus-

sen het frisse groen laten de eerste

trekvogels zich horen. Na de wan-

deling genieten we van een heerlij-

ke pannenkoek in een gezellige ho-

recazaak.

Praktische info

Start aan de dienst van toerisme,

Jacob van Maerlantstraat 3, 8340

Damme

Inschrijving verplicht door over-

schrijving van 9,50 euro op re-

kening BE32 7360 3899 7502 van

De Naturen Blomme ten laatste op

16/03/22

Prijs omvat een begeleide wande-

ling, een pannenkoek met suiker en

een warme drank

Geschikt voor rolstoelgebruikers

Honden aan de leiband zijn wel-

kom

Afstand: 4 km.

Pannenkoekenwandeling

3P.E. GROENE WEIDEN DAMME

Gedoopt aan de bron van leven

27/02 Moerkerke: Doopsel van Anna-Lou De Vlamynck, dochter van Elina Ingelbrecht en Dries De Vlamynck uit

Moerkerke

27/02 Moerkerke: Doopsel van Juliet Blondeel, dochter van Bo Goethals en Dries Blondeel uit Moerkerke

Ferm Groot Damme
Na een lange tijd zijn wij er klaar voor, onze 1e activiteit kunnen we voorbereiden ! In bijlage vinden jullie de

uitnodiging voor een interessante voordracht die we reeds 2 x hebben uitgesteld in de gloednieuwe locatie : OC De

Lieve in Moerkerke. Vergeet vooral niet dat tijdig inschrijven de boodschap is. Je kan gerust met een buurvrouw,

collega of vriendin komen IEDEREEN is bij ons welkom. We kijken uit jullie te mogen verwelkomen in Moerkerke en

alvast met Ferme groeten, Namens Ferm team Damme 0486 84 30 85 - Mieke
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Vormselcatechese groepen Sijsele en Moerkerke
Op zondag 20 februari was er de eerste catechesebeurt voor de vormelingen groep Sijsele.

Op zaterdag 26 februari was er de aanvraagviering. Op zondag 27 februari was er de eerste catechesebeurt voor de vormelingen groep Moerkerke en de aanvraagviering.

Hier een kleine selectie van de foto's, via onze website kan je alle foto's bekijken...

We wensen de vormelingen, hun gezinnen en de catechisten een boeiende voorbereidingsperiode toe.
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Ferm Troostplek mooi in lente-bloei
De voorjaarsbloemen hebben de stormen goed doorstaan en staan nu mooi in bloei.

Ga er gerust zelf even langs om te kijken en te genieten van de pracht en rust.

Locatie: achter de kerk van Oostkerke bij de sterretjesbank. (foto: Elien Dupon)

P.E. GROENE WEIDEN DAMME

&leven
KERK



Inschrijven kan nog tot en met donderdag 10 maart...

Jezus ik vertrouw op jou

enop jouwgenade,

Jezus ik vertrouw op jou,

vloeienduit jouwliefdevolhart.

tekst: Pradip Smagge

(augustus 2020)

muziek: naar 'Jesus, I trust in You'

(John Michael Talbot)

toonzetting: Pradip Smagge

akkoorden: Marnix Annys

Maria Faustina Kowalska

(°Polen 1905 +1938)

Heilig verklaard op 30 april 2000

In Płock verscheen volgens haar Je-

zus op 22 februari 1931 als de ‘Ko-

ning van Goddelijke Genade’, ge-

kleed in een wit gewaad.

Zijn rechterhand was in een teken

van zegen opgeheven en de andere

wees op de borst. Vanonder het kle-

dingstuk gingen twee stralen uit,

de een rood en de ander wit, waarbij

het rood bloed en het wit water zou

voorstellen.

Conform de opdracht welke ze zei

te hebben ontvangen, liet zuster

Faustina een schilderij van dit visi-

oen maken. Eugeniusz Kazimirow-

ski voltooide het in 1934. Met de

hulp van pater Michał Sopoćko, liet

ze de afbeelding vermenigvuldigen

en verspreiden in Krakau en Vilni-

us.

De boodschap die ze bij deze ver-

schijning als opdracht kreeg luidt

als volgt: "Schilder een afbeelding

die overeenkomt met het voorbeeld

dat je ziet, met het onderschrift: 'Je-

zus, ik vertrouw op U'."

Gezongen antwoord op voorbede tijdens de vasten
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De coronapandemie gaat stilaan in

lente/zomermodus en we kunnen

terug genieten van het leven zon-

deraltestriktemaatregelen.

Na een lange corona-stop hervatten

we de activiteiten van het Sint Mar-

tinuskoor.

Vanaf woensdag 16 maart wordt er

terug gerepeteerd in de St. Marti-

nuskerk van 19 tot 20u. Zingen is

tweemaalbidden.

We vinden het belangrijk om de

liturgie op te luisteren en om sa-

men te zingen in een gemoedelij-

ke sfeer waarin iedereen met plezier

kanzingen.

Maandelijks verzorgen we een zon-

dagseeucharistieviering.

Mocht u belangstelling hebben om

aan te sluiten bij ons koor of om

eens een repetitie mee te maken

steedswelkom

PatrickVienne

0492/647930

Goesting

om mee te zingen?

Guy Penson

Vivaldi - de Vier Seizoenen

Op zondag 13 maart van 11 tot 12u in

destadhuisvanDamme.

Het 'arrangeren' van muziek was

een zeer courante praktijk in de ba-

rok, een praktijk waaraan wij ons

dus zonder scrupules durven wa-

gen.De 4 seizoenen. Dit meester-

werk van Vivaldi brengen wij in

een eigenzinnige bewerking voor

blokfluit, klavecimbel en gitaar. De

virtuoze solopartij wordt in onze

bewerking toevertrouwd aan blok-

fluit (verschillende formaten) en

het orkest aan klavecimbel en gitaar.

Uitvoering: Guy Penson (clavecim-

bel), Ruth Van Killegem (blokfluit)

enJonaKesteleyn(gitaar)

Dit concert wordt georganiseerd

binnen de reeks Musica Flandrica

Damme.

Na dit concert kan u genieten van

een heerlijke lunch in restaurant

In De Groene Wandeling in Oost-

kerke. Kijk op www.visitdamme.-

be/musicaflandrica voor tickets en

reservatie.

Tickets

E-ticketbestellen

32(0)50288610

e-mail: toerisme@damme.be

website: http://www.visitdamme.-

be/musicaflandrica

De Vier Seizoenen

3P.E. GROENE WEIDEN DAMME

Beheers je digitale kluis

Op donderdag 17 maart van 9 tot

11u in de Cultuurfabriek zal de Her-

man Vanhaelemeersch ons de mo-

gelijkheden van de super nuttige en

veilige digitale kluis IZIMI bijbren-

gen. IZIMI is een veilige en 100%

gratis dienst van het Belgische no-

tariaat. Bewaar en beheer alle do-

cumenten die voor jou belangrijk

zijn.100% veilig. Toegang tot al je

akten. Duidelijk en eenvoudig. Het

is de bedoeling dat je er daarna, zon-

dervrees,meeaandeslaggaat.

Max. 20 personen kunnen deelne-

men

Voor leden: 6 euro – voor niet-le-

den:9euro

Overschrijven naar Gezinsbond

Damme:BE22738110068447

Bij interesse mail naar magda.keir-

se@hotmail.com

Gezinsbond Damme
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Solidariteitsmaaltijd
Op zondag 13 maart waren we samen in parochiezaal De Kring om Broederlijk te delen via een gezellige solidariteitsmaaltijd.

We delen de opbrengst voor de acties van Broederlijk Delen en deelden de vreugde van het samenzijn.

Dank aan de vele vrijwilligers voor het welslagen van deze editie,

ook dank aan de 72 deelnemers.

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Beste vrienden,

Om na een lange donkere tijd een

beetje kleur te brengen, hebben we

besloten de draad weer op te nemen.

We komen terug samen met Samana

op dinsdag 29 maart om 14 uur in de

Barage nabij de sporthal.

We beginnen om 14 uur met een eu-

charistieviering met ziekenzalving

voor wie het wenst.

Daarna genieten we van een lekkere

koffietafel.

We verwachten ieder die van een

leuke namiddag houdt.

Er moet worden ingeschreven voor

23 maart (050 50 12 09).

Intussen nog veel groetjes van het

bestuur.

De coronapandemie gaat stilaan in

lente/zomermodus en we kunnen

terug genieten van het leven zon-

der al te strikte maatregelen.

Na een lange corona-stop hervatten

we de activiteiten van het Sint Mar-

tinuskoor.

Vanaf woensdag 16 maart wordt er

terug gerepeteerd in de St. Marti-

nuskerk van 19 tot 20 u. Zingen is

tweemaal bidden.

We vinden het belangrijk om de

liturgie op te luisteren en om sa-

men te zingen in een gemoedelij-

ke sfeer waarin iedereen met ple-

zier kan zingen. Maandelijks ver-

zorgen we een zondagse eucharis-

tieviering. Mocht u belangstelling

hebben om aan te sluiten bij ons

koor of om eens een repetitie mee te

maken steeds welkom.

Patrick Vienne

0492 64 79 30

Goesting

om mee te zingen?

Schermtijd-Schermstrijd

In deze digitale wereld groeien kinderen al van de peuterleeftijd op, omringd

door schermen. De tv, tablet, laptop, smartphone of spelconsole is een

toegangspoort naar allerlei activiteiten. Hoe zit dat nu met schermtijd voor

de allerkleinsten? Wat doen ze erop? Wat is veilig? Waarop let je het best als

(groot)ouder? Een organisatie in samenwerking met de Gezinsbond.

Voordracht wordt gegeven door Danny Verlinden. Gratis inkom!

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



De kleine Kroniek, het driemaande-

lijks tijdschrift met boeiende ver-

halen en anekdotes over het Dam-

se polderdorp Oostkerke, is met het

eerste nummer van dit jaar (lente)

aanzijndertigste jaargangtoe.

Die verjaardag is reden genoeg om

deze publicatie die volledig op de in-

zet van vrijwilligers, met een groot

hart voor Oostkerke, draait eens in

dekijkertezetten.

“Het idee is ontstaan bij René De

Keyser – hovenier op het ‘kasteel

van der Elst’ en geschiedkundige

en zijn echtgenote Margriet. Zij

vonden dat er na de fusie Groot-

Damme teweinig aandachtwerdbe-

steed aan wat er leefde in hun dorp.

Maurits Broucke, ook zo’n rasech-

te Oostkerkenaar, was enthousiast

voor het idee om leuke schrijfsels

over Oostkerke in een vlot leesbaar

krantje te bundelen”, vertelt Ghis-

lain Desmet, de man die van bij het

eerste uur instaat voor de coördina-

tie en het secretariaat van deze kro-

niek.

Ook Paul Braet, bekend groenten-

en fruithandelaar, en George De

Bruyckere, onderwijzer sloten zich

aan. “Voor onze redactievergade-

ringen kwamen we samen in de wo-

ning van René en Margriet vlak bij

de kerk. Iedereen bracht zijn hand-

geschreven teksten mee en presen-

teerde die aan de andere redactiele-

den”.

Het idee was - en is op vandaag nog

steeds - omopeen toegankelijkema-

nier leuke en boeiende verhalen te

schrijven over het Oostkerke van

vroegerenvandaag.“

Die eerste jaren moesten we de

handgeschreven teksten nog uitty-

pen op stencils – voor de leerlin-

gen van de middelbare school van

de Frères die de cursus dactylo volg-

den-eenuitstekendeoefening.

Het bundelen van de gestencilde

blaadjes tot boekjeswas ook een kar-

wei die handmatig moest gebeuren,

boekje per boekje voor zo’n 200

abonnees.” Quasi alle redactieleden

van het eerste uur zijn intussen

overleden.

Van die stichters is enkel Ghislain

er nog bij maar er zijn ook nieuwe

mensenbijgekomen.

De vaste medewerkers op vandaag

zijn naast Ghislain ook Freddy

Broucke en Louis De Keyser (bei-

den zonen van één van de oprich-

ters), Frans Tytgat, Georges Storme

enAndréVanBelleghem.

De Kleine Kroniek verschijnt vier

keerper jaar.

Een jaarabonnement kost 20 euro.

Geïnteresseerd? Een proefexem-

plaar?

Alle infovia:

ghislain.desmet@proximus.be

De kleine Kroniek van Oostkerke

wordt 30 jaar

3P.E. GROENE WEIDEN DAMME

Zoals u waarschijnlijk al heeft ver-

nomen heeft Oekraïne het zwaar te

kampen momenteel door de oorlog

metRusland.

Ik sta in kennis met enkele mensen

(van Oekraïnse afkomst) die van-

uit België steun wil bieden aan ge-

zinnen en families in Oekraïne,

met hulp/ondersteuning van Cari-

tasBelgië.

Hierbij werd mij gevraagd of ik het

zie zitten om onderstaand bericht,

betreft het inzamelen van hulpgoe-

deren voor Oekraïne, te versprei-

deninmijnomgeving.

Caritas België begint hulpgoederen voor

Oekraïne in te zamelen in regio Brug-

ge!

Opslagruimte voor hulpgoederen wordt

beschikbaar gesteld in de Kerk van het

Grootseminarie van het bisdom Brugge,

Potterierei72.

VanafDi8.03 t/mMa11.04

Open van Ma – Vrij van 9u tot 17u, Za

van9utot 12u,Zogesloten.

Alles moet apart verpakt worden (dozen

nietzwaarderdan20kgaub)

3 categorieëngoederen:

- Droge voeding (pasta, rijst, conserven

(inblik), suiker…)

- Hygiëneproducten (zeep, shampoo, lui-

ers…)

- Lakens, slaapzakken (nieuw), handdoe-

ken,dekens.

Er zijn nog steeds vrijwilligers nodig.

Indien vragen of interesse om een

handje te helpen --> Contacteer mij

gerust!

Alvast bedankt en vriendelijke

groeten

JensVercruysse

jens.vercruysse@vti.be

Oorlog in Oekraïne

Aan alle vrouwen en in het bij-

zonder aan onze Ferm vrouwen uit

GrootDamme

Damme, 8 maart 2022 een bijzonde-

re dag: Internationale Vrouwendag,

waarop ik een mooie tekst ontving

en deze graag met jullie allen deel.

Mooier kan niet want daags nadien

kwamen we met onze Ferm dames

voor het eerst weer bijeen voor de

voordracht in OC De Lieve over

Mug heli, waar we met een mooie

opkomst van 52 aanwezig waren.

“In Italie kennen ze op deze dag het lie-

ve, sierlijke en zonnige gebruik dat vrou-

wen elkaar een takje mimosa schenken,

als symbool van vriendschap, veerkracht

en vrouwelijkheid en al voorbode van de

lente. Een gebruik dat past voor rijk en

arm, omdat mimosa daar rond deze tijd

weelderig bloeit langs de kant van de weg.

In gedachte schenk ik vandaag alle lie-

ve, krachtige, moedige, kwetsbare, strijd-

lustige, dappere, creatieve en vredelievende

vrouwen die ik ken een takje mimosa. In

mijn verbeelding dragen alle vrouwen die

op de vlucht zijn voor oorlogen, waar ook

ter wereld, of voor huiselijk geweld, ar-

moede, natuurrampen en uitbuiting, een

takje mimosa op hun kleding (zie foto).

Dat de verbondenheid tussen ons vrouwen

een krachtmag hebben diewonderen kun-

nen verrichten.” dr. Magriet Wentinck

Voordracht Mug heli: we waren idd

met een mooie groep enthousiaste

vrouwen uit Groot Damme die al-

len blij waren mekaar weer te mo-

gen ontmoeten, bijpraten, gezellig

samen zijn en dit in de gloednieu-

we locatie OC. De Lieve (zie foto).

Ook onze burgemeester, Joachim,

had even tijd gemaakt om hier naar-

toe te komen en onze dames te ver-

welkomen. Onze spreker voor deze

namiddag was Alain Desmaele, ge-

wezen piloot die zich reeds lange

tijd ten dienste stelde van het AZ

Sint-Jan en zo meerdere opdrachten

metdeMugheliuitvoerde.

Helaas de nieuwe apparatuur in de

zaal liet ons even in de steek, maar

de technieker deed zijn werk en met

een handige Mieke D. kregen ze het

voor mekaar dat we opnieuw kon-

den starten. Ondertussen genoten

we van een lekker stuk taart en kof-

fie.

De voordracht was boeiend en werd

zeer goed en duidelijk gebracht

door Alain. We beseffen allen hoe

levensnoodzakelijk deze interven-

ties zijn en zijn daarom ook blij dat

onze gemeente extra steun voorziet

zodat de verdere werking kan blij-

ven bestaan op grondgebied Dam-

me.

Iemand schreef nadien “Geslaag-

de en boeiende namiddag gebracht

door Alain. Gelukkig was er lekkere

taart enkoffie omdebeamer-leegten

op te vullen. Voor herhaling vat-

baar”.

Onze besturen kijken uit naar een

volgende Ferm samenwerking in

Groot-Damme.
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Instapvieringen 13 maart
Na het thema 'Jezus leert ons luisteren' behandelden we nu het thema 'Jezus leert ons bidden' met extra aandacht voor het Onzevader.

De liedteksten en liedjes zijn te vinden via onze website. Het is de bedoeling dat de gezinnen thuis de liedjes oefenen en de tekst van het Onzevader aanleren...
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Op zondag 20 maart konden we ein-

delijk samen tafelen ter afscheid van

voorzitter Gerard Vermeersch. Hij

ontving het zilveren ereteken van

Sint-Donatianus (patroon van ons

bisdom) als dank voor zijn jaren-

lange inzet voor deze kerkfabriek.

Annemie Snauwaert, de nieu-

we voorzitster, sprak onderstaand

woordjeuit:

"GerardenIvonne

Toen we in 1983 samen starten om

catechese te geven, is de kiem ont-

staan om jarenlang vrijwilligers

werk te doen ten dienste van de

kerk. Pastoor Gaby Goethals heeft

ons daartoe aangezet.Maar zoals dat

gaat in het leven: pastoor Goethals

gaat en pastoor Eric Dewandel doet

zijn intrede. Gerard werd lid van de

kerkfabriek. Als jongste lid in die

tijd, werd je algauw de functie van

secretaris in de schoenen gescho-

ven. En je deed dat heel goed, in na-

volging van onze meester Maurice

VanDamme. PastoorDewandel gaat

met pensioen en we krijgen in zijn

plaats een oudere pastoor, die hier

kwam herderen. Pastoor pater Pol

Vermeersch, kwam terug in België

na de genocide in Rwanda, en wou

zich nog graag verdienstelijk ma-

ken. Samen met zijn collega’s witte

paters Piet en Jules zorgden zij voor

onze parochie en voor Hoeke ; Hij

was dus de grondlegger van het in-

terparochiaal werken. Toen Johan

Loones hen kwam opvolgen waren

de funderingen voor een federatie

gelegd.

Op zeker moment beslist de Vlaam-

se regering van dienst dat mensen

van boven de 75 jaar geen deel meer

mogen uitmaken van de kerkfabrie-

ken. Alle oudere leden moeten wij-

ken voor jongere. Hier in Moerker-

ke dus 3 van de 5: Meester Van Dam-

me, Albert Bouiljon en mijn va-

der dienden vervangen te worden.

Jij werd voorzitter en jouw func-

tie van secretaris ging naar Theo.

Pastoor Loones gaat en Hendrik

De Leersnijder kwam, pastoor De

Leersnijder gaat en Pradip Smagge

kwam. Maar jouw functie van voor-

zitter deed je goed en je mocht blij-

ven.

De functie van voorzitter is in al

die jaren misschien dezelfde, maar

ik weet als geen ander dat dit “ere-

postje” uit mijn grootvaders tijd,

nu geëvolueerd is naar een job

is met een immense papierwinkel,

met van kennis van zaken. Een taak

van inzet en dienstbaarheid. Cha-

peau dat je dit steeds heel correct

te harte nam. Zelfs toen je vorig

jaar reeds aangaf dat deze verant-

woordelijkheid je te zwaar werd,

heb je toch nog een jaar verder ge-

daan. Een laatste, heel intens jaar,

met schilderwerken en bouwwer-

ken die stipt dienden opgevolgd te

worden, en die heel wat tijd in be-

slagnamen.

Dankjewel Gerard, en hopelijk kan

ik in jouw voetsporen, mij dienst-

baar inzetten voor onze kerkge-

meenschap, zodat onze kerk niet al-

leen een huis van God is, maar ook

een thuis, voor al onze parochia-

nen. Dankjewel Ivonne voor de vele

uren dat je alleen thuis bleef en ge-

niet ervan dat Gerard vanaf nu heel

van links naar rechts: Annemie Snauwaert (nieuwe voorzitter), Gerard Vermeersch (ere-

voorzitter) en zijn echtgenote Ivonne Parton

veel meer thuis zal zijn en dat hij

nu meer tijd voor jou zal hebben.

We wensen jullie nog een mooie,

gezondetijdsamen.

vooraan: priester Pradip Smagge, Annemie Snauwaert, Gerard Vermeersch, achteraan: Marc Feys, Marc Mus en Vic Vergauwe

Namens de kerkraad: André Hut-

sebaut, Marc Mus, Marc Feys, Vic

Vergauwe, Pradip Smagge en ikzelf

AnnemieSnauwaert

Ook Gerard bedankte de kerkraad

metdezewoorden:

"Op zondag 12/12 ll. stond mijn af-

scheid als voorzitter van de kerk-

fabriek op de agenda. Het verdom-

de coronavirus stak nog maar eens

stokken in de wielen. Dat nam niet

weg dat een delegatie van de kerk-

fabriek (Marc en Annemie) ons met

een bezoek vereerde en daarbij ons

wist te verrassen met een prachtige

bloementuil voor mijn Ivonne en

voor mij een kist met uitzonderlij-

ke mooie wereldwijnen. Waarvoor

onze bijzondere dank. Mijn dank

gaat in eerste instantie naar Ivon-

ne, die mij heeft toegelaten om mijn

functie in de kerkfabriek naar beho-

ren te kunnen volbrengen. Bij deze

mag ik nog eens onze meer dan der-

tig jarige samenwerking in herin-

nering brengen. Ik ben bijzonder

dankbaar dat ik eerst als secretaris,

daarna als voorzitter mijn bijdra-

ge kon leveren om via de kerkraad

de kerk als gebouw zijn waarde als

hoofdgebouw van de gemeente heb

kunnen bestendigen en mede ook

aan de verschillende pastoors/her-

ders de nodige middelen kon ge-

ven om hun zending volwaardig

te kunnen vervullen. Door Uw in-

zet en enthousiasme voelde ik mij

in dit alles gesteund. Ik wens jul-

lie dan ook veel moed en volhar-

ding om verder uw taak te vervul-

len. Want het werk is nog niet af, er

valt nog veel te doen.Maar ik ben er-

van overtuigd dat jullie met hart en

ziel verder zullen werken aan wat

nog op de planning staat. Doe dit

tot meerdere glorie van God wiens

huis een huis voor iedereen mag

zijn.Dankvooralles."

Afscheid voorzitter kerkraad Moerkerke

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Kom bloed geven - elke donor

telt

Ook in de regio Damme zamelt het

Rode Kruis bloed in.

Op dinsdag 29 maart van 17u tot

19u30 in het parochiaal centrum

"De Kring"in Sijsele

Niet alleen voor heel veel zieke

mensen is dit van levensbelang.

Ook na verkeersongevallen, bij

operaties of na bevallingen is er

vaak heel wat bloed nodig om le-

vens te redden.

Daarom is het belangrijk dat we al-

tijd voldoende bloed in voorraad

hebben.

Donor worden of reeds donor?

Maak nu uw afspraak op het gratis

nummer 0800/777 00.

Kom bloed

geven
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In 2020 en 2021 moest Toccante

Concerten meer concerten annule-

ren dandat er kondendoorgaan.We

lieten ons hierdoor niet ontmoedi-

gen en planden voor dit voorjaar 3

concerten.

Na het succesvolle lenteconcert van

Inge Zutterman, Roel Vansevenant

en Peter Vansweevelt nodigen we

jullie graag uit op ons volgen-

de concert PASSIO DOMINI dat

op PALMZONDAG 10 APRIL OM

15 UUR doorgaat in de HEI-

LIG HART EN SINT-PHILIPPUS-

KERK VAN STEENBRUGGE.

We hopen u (opnieuw) te mogen

begroeten voor u (opnieuw) te mo-

gen begroeten voor het concert en

voor de babbel achteraf, in het Pand.

Tickets kosten 20 euro in voorver-

koop en 25 euro op de dag zelf. Je

kunt op de volgende manier tickets

aankopen:

Bij voorkeur online via https://toc-

cante.bookfast.me/

Via overschrijving op BE87 9734

1967 6594 tot een werkdag voor het

concert, met als mededeling de con-

certnaam+jeeigennaam

Aan de deur (met het risico dat het

concertvolzet is)

CONCERTPROGRAMMA

Onder leiding van Ignace Theve-

lein zal het koor Collegium de Dun-

is een concertprogramma dat stil-

staat bij de gebeurtenissen van Wit-

te Donderdag en Goede Vrijdag.Ro-

de draad zijn 6 meerstemmige zet-

tingen van de Klaagliederen van Je-

remia getoonzet door Tomas Luis

da Vittoria (1548-1611). Deze Spaan-

se componist studeerde 20 jaar in

Rome en publiceerde er in 1585

het ‘Officium Hebdomadae Sanc-

tae’, meerstemmige muziek voor

het triduum sacrum.Deze lamenta-

ties worden afgewisseld met motet-

ten die het verraad van Judas, het

vluchten van de leerlingen en de

kruisdood weergeven. In het pro-

gramma klinken ook enkele psalm-

zettingen die het universele karak-

ter van het lijdensverhaal naar voor

brengen.

Collegium de Dunis brengt, naast

composities van Tomas Luis da Vit-

toria, ook werk van Josquin Des-

prez, Cristobal de Morales, Jacob

Handl Gallus, Alexander Utendal

enThomasTallis.

UITVOERDERS

Het koor Collegium de Dunis werd

opgericht in oktober 1995 en staat

van in het begin onder de artistie-

ke leiding van dirigent Ignace The-

velein. Sedert zijn oprichting stelde

het koor aan zijn publiek een breed

spectrum van concertprogramma’s

voor.

Het Collegium de Dunis heeft ook

een sterke reputatie uitgebouwd op

het gebied van a capella muziek en

dit in een gevarieerd repertoire van

muziek uit de renaissance tot he-

den.

Ignace Thevelein werd na zijn stu-

dies aan het Lemmensinstituut te

Leuven en het Grootseminarie te

Brugge tot priester gewijd. Van

1978 tot 1985 studeerde hij aan

het Koninklijk Muziekconservato-

rium te Gent, waar hij eerste prij-

zen behaalde in notenleer, harmo-

nie, muziekgeschiedenis en koor-

directie.

Hij is diocesaan verantwoordelijke

voor de kerkmuziek van het bis-

dom. Als kapelmeester van de Sint-

Salvatorskathedraal te Brugge diri-

geert hij het Brugs kathedraalkoor.

Meer informatie over het concert

vind je op onze website www.-

toccanteconcerten.com of onze fa-

cebookpagina www.facebook.com/-

toccanteconcertenbrugge

We zijn te bereiken via toccantecon-

certen@gmail.com of +32 479 235

444

Toccante concerten
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Gedoopt aan de bron van leven

06/03 Sijsele: Zoë Elisabeth Vanbelleghem, dochter van Tina Den Tijn en Philippe Vanbelleghem uit Sijsele 19/03 Moerkerke: Jules Bauwens, zoon van Virginia Van Staey en Thomas Bauwens uit Zeebrugge

Zondag 1 mei 2022 starten we de

Mariamaandmet eenbedevaart naar

de Maagd der Armen in Banneux

N.D,nabijLuik.

We vertrekken vanaf 6.30 u. met

de bus vanuit verschillende op-

stapplaatsen tussen Gistel en Oost-

kamp.

In Banneux nemen we deel aan

de plechtige opening van het bede-

vaartseizoen.

De eucharistieviering, De kruisweg

of diavoorstelling/, Het lof en de

ziekenzalving

We verwachten weer thuis te zijn

rond20.30u.

Voor de prijs van 30 euro kan u

met ons mee. Betalen kan op reke-

ningnummer: BE88 7755 8325 3341

van Diocesaan Comite Brugge-Ban-

neux met vermelding: “Naam van

de bedevaarder – Banneux 1 mei

2022”.

Inschrijven tot 15 april bij Wilfried

Dumarey, Coppietersdreef 43, 8200

Sint-Andries. Tel: 050 / 67 09 29. š

wilfried.dumarey@telenet.be.

Voor inlichtingen kan u daar ook

terecht of via de website: www.brug-

ge-banneux.be.

Geldende covid-maatregelen zijn

vantoepassing.

Nuttig om nu al te noteren: de vijf-

daagse bedevaart naar Banneux gaat

dit jaar door van vrijdag 19 t.e.m.

dinsdag 23 augustus met daarin de

ééndagsbedevaart op zondag 21 au-

gustus.

Bedevaart naar Banneux
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UITNODIGING

Geachteheer/mevrouw,

BesteOKRA-lid,

Het is met overtuiging dat wij je

uitnodigen voor de jaarlijkse be-

zinningsdag van de regio Brugge.

Net zoals vorige jaren hopen we

ook dit jaar weer op jouw belang-

stellingtemogenrekenen.

De werkgroep heeft er alles aan

gedaan om jullie een voortreffe-

lijk dagprogramma aan te bieden.

De bezinningsdag gaat dit jaar

door in het parochiaal cen-

trum en de kerk van West-

kapelle (Knokke-Heist), Dorps-

straat 106 - Pastoor Deneve-

plein op dinsdag 19 april 2022

(3de paasdag).

Hoeziethetprogrammaeruit?

We onthalen je graag vanaf 09.00 u.

metkoffie.

Om 09.45 u. is er het welkomwoord

en opent pastor Eric De Rous de dag

met een inspirerend woord en een

gebed.

Om 10.00 u. beluisteren we Charles

Lommens.

Hij werd geboren in 1973 in Izegem

en in 2001 priester gewijd. Na zijn

seminarietijd ging Charles enkele

jaren studeren aan de KU-Leuven.

Op vandaag is hij, na een periode

van parochiepastoraal in de Pasto-

rale Eenheid Koekelare, verbonden

aan het AZ Damiaan in Oostende.

“Ikkomeenskijkenhoehetmetjegaat”.

Charles Lommens Dit is de “entrée” van Charles bij be-

zoek aan een zieke. Daarover zal

Charles

onsvertellenvanuitzijnwerkalszieken-

huispastor en ombudsfunctionaris in

het

ziekenhuis.Watzijndekansen?Watzijn

debeperkingen?Welkevragenzijner?en

wat zijn de antwoorden ?

Gelegenheidtotvraagstelling.

Om 12.00 u. schuiven we aan tafel

vooreenwarmemaaltijd.

Om 14.00 u. : Dominiek Segaert

heeft de namiddag met stip geno-

Dominiek Segaert

teerd in zijn agenda. Hij brengt een

getuigenis rond rituelen en gebrui-

ken, sacramenten en gebaren van-

uiteenchristelijkperspectief.

Als kind van de zee, geboren en ge-

togen Knokkenaar, heeft Dominiek

van jongs af aan altijd al een open

kijkgehadopdewereld enbredeho-

rizonten verkend. Dat hij na zijn

middelbare studies aan het Sint-Jo-

zeflyceum te Knokke koos voor een

lerarenopleiding was de logica zel-

ve. Na zijn opleiding krijgt hij de

kans les te geven aan het Sint-Ber-

nardusinstituut van de Broeders

XaverianenteKnokke.

Veelzijdig als hij is, blijft hij de

gedreven acteur in het ‘Konink-

lijk Toneelgezelschap Knokke-

Heist’ en de dynamische voorzit-

ter van Volksontwikkeling Knok-

ke-Heist. Na zijn kennismaking

met de Filipijnen en na zijn huwe-

lijk met zijn Filipijnse Leah start

hij in 2002 een onderwijsproject :

“Vriendschap voor de Filippijnen”.

Sterk verbonden in de pastoraal

van de lokale kerkgemeenschap van

Knokke, inspireert hij altijd en

overal…

Om 15.30 u. sluiten we de dag af met

een ‘ Dienst van Woord en Gebed’.

16.15u.welthuis.

Praktische informatie:

Wanneer?

Dinsdag19april2022

Voorwie?

Voor alle geïnteresseerde leden en

niet-leden

Waar?

Parochiaal centrum en de kerk

van Westkapelle (Knokke-Heist),

Dorpsstraat 106 - Pastoor Deneve-

plein

Deelnameprijs:

De deelnameprijs bedraagt 25 euro

perpersoon.

Wil je inschrijving graag voor 5 april

laten toekomen op het OKRA-regiosecre-

tariaat, Oude Burg 23, 8000 Brugge, tel.

050/44 03 81 of via mail: ilona.degrae-

ve@okra.be

IlonaDegraeveLionelCoppens

Educatief medewerker Regiovoor-

zitter

NamensdeWGZingeving

Eric De Rous – pastor, Anita Van

Ammel, Paul Beernaert, Yvan Faict,

Gilbert Timmerman, Marleen Van-

dewoestijne, Maria Wittewrongel

Bezinningsdag Regio Brugge

De Paashaas is verdwenen.

Zaterdag2aprilvanaf9u

Saartje Vandendriessche en de paas-

haas nemen je mee op luistertocht

Zin een portie paaspret? Grijp je

wandelschoenen en smartphone,

en ga met familie of vrienden op

pad voor een leuke Qr-Luistertocht,

met de stem van Saartje Vanden-

driessche.

Kwb Sijsele laat met dit paasavon-

tuur haar buurt bruisen van ple-

zier!

De luisterwandeling in paasthema

is een leuke uitstap voor jong en

oud. “Naast de verhalen zijn er tij-

dens de wandeling ook verschillen-

devragenenopdrachten.

Zo is er een leuke afwisseling tus-

sen wandelen, luisteren en spelen.

Ideaal voor kinderen van -8 en +8

jaar !”

Waar:Vredsplein ,8340Damme

Info:Tel:0485/45.14.30

kwbsijsele<@skynet.be
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Zondag 10 april van 14u30 tot

16u30.

Afspraak aan het bezoekerscentrum

"De Pulse". Onder begeleidng wan-

delen we naar het Verbrand Fort (te-

gen het Schipdonkkanaal aan) in

Damme. Van 14.30 tot 16.30 uur. We

controleren de fuiken die de avond

voordien zijn uitgezet en determi-

neren de vondsten: salamanders,

larven van libellen, waterkevers, ...

Gratis voor natuurpunters, niet-le-

den betalen 3 euro per persoon of 6

euro per gezin.

Info en stand van zaken i.v.m. co-

ronamaatregelen, raadpleeg steeds

de website www.natuurpuntdam-

me.be .

Verplichte inschrijving op: stads-

wallenvandamme@natuurpunt.be.

Speuren naar watermonsters

Wandeling in Oostkerke

Zaterdag 9 april van 9u30 tot 11u30

In het witte polderdorp is de tijd

blijven stilstaan.

Onze gids neemt u mee door het

historisch landschap en vertelt on-

derweg boeiende weetjes over erf-

goed en natuur.

Praktische info

Afspraak aan de kerk van Oostkerke,

Sint-Kwintensstraat 11, 8340 Oost-

kerke

Gratis en zonder inschrijving

Geschikt voor rolstoelgebruikers

Honden aan de leiband zijn wel-

kom

Afstand 4 km

De Naturen blomme
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Vogels in Ryckevelde

Donderdag14april

van9u30tot11u30

In april zijn de meeste trekvogels

al terug. Ook de standvogels laten

zich nu horen. Het ideale moment

om met onze gids de vogelsoorten

vanRycke-veldeteontdekken.

Praktische info

Start aan de parking hoofdingang,

Hollewegte8310Sint-Kruis

Gratisenzonder inschrijving

Honden aan de leiband zijn wel-

kom

Afstand4km

De Naturen Blomme
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Even nadenken

GEWELDLOOS

De palmprocessie, met Jezus op een

ezel, is een vertrouwd beeld. Mis-

schien wat lachwekkend… de ko-

ning van de Joden op een ezel! Een

koning rijdt toch op een strijdros?

Maar herkennen wij de verborgen

zin ervan? Het diepste geheim van

onzeverlossing?

Jezus toont ons dat Hij niet de weg

heeft gekozen van de macht, het el-

lebogenwerk, deweg van de geweld-

dadigheid, de drang naar bezit. Hij

roept de hulp van legioenen enge-

lenniet in.

Hij laat Petrus ook niet toe er met

een zwaard op in te hakken. Jezus

steunt enkel opdemacht vande lief-

de. Hij heeft de weg gekozen van de

eenvoudenmachteloosheid.

Niet de Heer wilde Hij zijn, maar de

dienaarvananderen.

Dat is de weg die Jezus zijn Kerk en

ons wilde leren. Dit geldt voor alle

mensen, maar zeker voor christe-

nen. Laten wij zelfzeker, met de vre-

despalm in de hand, ook de weg van

Jezusvolgen...

(uitLettergreep)

Palmzondag

Voordracht over het klimaat

door Patrick Meire

Donderdag 14 april van 14:00 tot

18:00

Neos Damme is bijzonder blij dat

prof.dr.Patrick Meire, een expert uit

eigen stad inzake klimaat en water-

beheer, bereid is een lezing hier-

overtebrengen.

Patrick Meire woont in de deelge-

meente Damme. Hij is professor

dr. In de biologie aan de Universi-

teit Antwerpen en onderzoeker. Hij

is ook voorzitter van Natuurpunt

Damme.

Hij komt ons een lezing geven over

klimaat en waterbeheer, in het bij-

zonder over de gevolgen voor onze

regio aan de Noordzee. De klimaat-

opwarming is een uitdaging voor

onsallen.

Hoe kunnen we voorbereid zijn op

de veranderingen in het klimaat?

Welke gevolgen hebben de veran-

deringen voor onze regio ? Hoe

kunnen we bijdragen aan een even-

wichtig en duurzaam ecosysteem

vooronzekinderen?

Prijs 10euro. Iedereenwelkom

Uiterste datum van betaling: 8 april

opreknr:BE23736048813191

De inkomsten worden aan Natuur-

puntgeschonken.

Graag namen noteren van de perso-

nendiemeegaan.

Jebetalinggeldtals inschrijving

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Maria Magdalena stond erbij, die

vrijdagnamiddag toen Jezus te-

rechtgesteld werd. Duisternis op

aarde en in haar hart. De verdriet-

geesten halen het weer, denkt ze,

die zwarte depressie. Is de nacht

tochkrachtigerdanhet licht?

“Vroeg op de eerste dag van de week, toen

het nog donker was, kwam Maria uit

Magdala bij het graf” schrijft Johan-

nes. Magdalena wil rouwen bij Je-

zus, die vroeger Licht in haar duis-

ternis bracht. Nu ziet ze tot haar

ontzetting dat de steen voor de ope-

ning van het graf is weggerold. Het

graf is leeg. Haar laatste bedevaarts-

plaats is gestolen. “Ze liep snel weg,

naar Simon Petrus en Johannes, en zei:

Ze hebben de Heer uit het graf wegge-

haald en we weten niet waar ze hem

nu neergelegd hebben.” Petrus en Jo-

hannes rennen naar het graf. Ze

zien dat het graf leeg is, maar dit is

geen grafschennis of lijkroof. Het

is alsof de persoon die dit slaapver-

trek verliet, alles netjes heeft opge-

ruimd. De zwachtels van de dood

liggen opgerold. Dan herinnert Jo-

hannes zich: Had Jezus niet zoiets

gezegd over een Derde Dag na Goe-

de Vrijdag? Och God, mooie dro-

men van vroeger. Maar dood is dood

en dat zagen we vrijdagmiddag en

nu ook. Petrus en Johannes keren

terug naar de zaal waar ze het Laat-

steAvondmaalnamen.

Magdalena gaat niet naar huis. Ze

blijft bij het graf staan en weent.

Het evangelie zegt het zo: “Huilend

boog ze zich naar het graf, en daar zag

ze twee engelen in witte kleren zitten.”

Witte kleren in een graf, feestkleur?

“Waarom huil je?” vroegen de witte

kleren. Ze zei: “Ze hebben mijn Heer

weggehaald en ik weet niet waar ze hem

hebben neergelegd.” Ze draait zich om.

Daar staat iemand in jeans, net een

tuinman. Hij leunt op zijn hark.

De paaslelies bloeien. “Waarom huil

je?”, vraagt de tuinman, “Wie zoek

je?” “Tuinman, als u hem hebt wegge-

haald, vertel me dan waar u hem hebt

neergelegd, dan kan ik hemmeenemen”…

en opnieuw begraven. Daar kan ik

danwenen.Dedoodenhaardode Je-

zus, meer rest er Magdalena niet.

De tuinman kijkt haar aan en zegt

één enkel woord: “Myriam”, Maria

haar voornaam in haar eigen taal.

Het is de stem die haar verdrietgees-

ten vroeger verdreef. Het is diezelf-

de stem! Het is de Stem die verloren

schapen terug bij de kudde roept.

Het is de Stem die tegen het graf

van Lazarus riep: “Kom eruit”. De

Stem van levend water, levend Licht

en Leven uit de dood. Uit Myriams

hart welt een naam op: “Rabboeni”,

lieve Meester, Meester over duivels

endood,Rabboeni,Heelmeester”.

De zon gaat op over dit nieuwe

aards paradijs, het is de tweede

tuin van Eden. Hier staat de andere

Adam, Jezus, Verrezen uit de dood.

Daar staat een nieuwe Eva, Myriam,

voorgoed verlost van verdrietgees-

ten. Net als in het Hooglied, dat oude

gezang van de joden: “Ik vond mijn

zielsbeminde in de donkere nacht. Ik vond

hem en greep hem vast. Nooit laat ik

hem nog gaan”. Myriam uit Magda-

la omhelst Jezus, klampt zich vast.

“Je bent terug! Het was een kwade

droom dat ik jou verloor!” “Neen,

Myriam, geen kwade droom, geen

illusoire projectie van je verlangen.

Ik ben echt terug, dwars door de

dood heen. Ik ben herschapen, ver-

nieuwd,opgestaan.”

“Maar houd me niet vast. Ik ben nog niet

opgestegen naar mijn Vader.” Klamp je

niet vast. Laat me los. Laat me gaan.

Je zult me niet opnieuw verliezen.

Tot nog toe was ik naast je, licha-

melijk. Als je me loslaat, kan ik naar

mijn Thuis. Dan put ik kracht bij

de Vader en ik kom terug naar jou

en naar jullie allemaal. Ik zal dan

niet meer bij je zijn, naast je, licha-

melijk, maar ik zal in je hart komen

wonen, daar waar al die geesten van

verdriet hokten. Daar zal een Nieu-

weGeestwonen. Ikkomsteeds dich-

terbij, in-wezig, dieper dan het diep-

ste van jezelf. Tussen lichamelijke

af-wezigheid of aan-wezigheid is er

In-wezigheid. Mijn naam zal Hoop

zijn, voortaan. En jij ook, als je mij

laat in-leven, dan word jij Espérance,

Vrouw van hoop voor anderen. Tot

nu leefde je van espoirs, korte hoop,

van vandaag op morgen, niet ver-

der. Espérance is uitzicht, per-spec-

tief,Hoop,toe-komst.

Myriam-Espérance laat Jezus los.

Ze gelooft dat Hij in haar leeft.

Ze rent naar Petrus en Johannes:

“Ik heb de Heer gezien.” Maar ze ge-

loven haar niet. Volgens de jood-

se wet kunnen vrouwen immers

niet rechtsgeldig getuigen voor een

rechtbank voor futiliteiten. Her-

ders evenmin, zoals bij de geboor-

te van Jezus. Hoe zou Magdalena’s

getuigenis dan geloofwaardig kun-

nen zijn bij het doorbreken van de

dood?Entoch.

Kunnen Petrus, Johannes, Andreas

en Thomas het dode lichaam van Je-

zus loslaten en niet langer op her-

inneringen zuigen? Op weg gaan

(hodos). Jezus is al op weg. Hij wil in

jullie hart komen wonen, in-wezig

als een krachtige Geest. En als jul-

lie genezen zijn van herinnerin-

gen en al te kortzichtige espoirs, ge-

nees dan anderen uit zijn Geest die

in jullie leeft. En ga samen op weg.

De apostelen schudden het hoofd:

“Onmogelijk”.

Ja, mannen zijn soms trager dan

vrouwen. Het zal nog 50 dagen du-

ren, een Pentekostè, een Vijftigdagen-

tijd, meer dan een Veertigdagentijd.

Dan komt de Pinkstergeest in-wezig

inonsallemaal.

Zalig Pasen, en dan vooral Zegen

voor Oekraïne, Mali, Oost-Congo,

Zuid-Soedan, Syrië, Somalië, Je-

men, Myanmar, Ethiopië, Afgha-

nistan, en alle Goede-Vrijdagverha-

lendieblijvenduren.

KrisDepoortere

(ditartikelverschijnt

inalle editiesvanditblad

inhetdecanaatBrugge)

Pasen op synodale wijze (Joh. 20:1-18)
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Erfgoedwandelig in Damme

Zondag 24 april van 14 tot 16u

De mix van erfgoed en natuur geeft

Damme een aparte charme.

We wandelen langs historische re-

licten en zoeken de sporen van de

geschiedenis van de stad.

Hoe zag Damme er vroeger uit?

Praktische info

Start aan de dienst van toerisme,

Jacob van Maerlantstraat 3, 8340

Damme

Gratis en zonder inschrijving

Geschikt voor rolstoelgebruikers

Honden aan de leiband zijn wel-

kom

Afstand 4 km

De Naturen

Blomme

Dagfietstocht Damme, Cad-

zand-bad, 't Zwin, nieuwe

Zwindijk

We vertrekken gezamenlijk uit

Damme voor een dag fietstocht , via

Sluis, Cadzand bad, Knokke Heist

leggen we ongeveer 55km af.

We fietsen op de nieuwe dijk : na

3 jaar werken kan iedereen van-

af nu ten volle genieten van het

uniek grensoverschrijdend getij-

dengebied van 333 hectare.

Het nieuwe 4 meter brede fiets- en

wandelpad biedt je een weergaloos

zicht op de Zwinvlakte en het om-

ringende polderlandschap.

Het brengt je van Cadzand-bad via

het Zwin Natuur Park tot in Knok-

ke-Heist . Op de Zwindijk houden

we een panoramische stop, zodat je

van het landschap eens rustig kan

genieten.

In het retranchement wordt een

lunch voorzien, daarna richting

Damme parking, waar wij om-

streeks 18u afsluiten.

In de morgen doen we een koffie-

stop, dit zit in de prijs inbegrepen.

Drank bij maaltijd en de koffiestop

in de namiddag niet inclusief in het

inschrijvingsgeld.

Keuze maaltijd doorgeven bij in-

schrijving. Liefst via mail naar Ma-

rijke Valcke.

Uitsmijter met 3 spiegeleieren met

groenten

Croque monsieur van boerenbrood

4 boterhammen met groentensalade

van geitenkaas

Praktisch

Wanneer; zaterdag 23 apr om 10u

Prijs : 25 euro (Leden - 21 euro)

Vertrek : Parking Oude Sluissedijk

6

Contact :0486 564 134

e-mail : valcke.marijke@telenet.be

Dagfietstocht
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Moerkerke, 23 maart: Quint en Qyano Craeye, zonen van Tamara Martens en David Craeye uit Moerkerke Sijsele, 27 maart: Max Kerckhof, zoon van Charlotte Van de Sompele en Frederik Kerckhof uit Sijsele

Sijsele, 9 april: Cyriel Calsijn, zoon van Kaat Standaert en Stijn Calsijn uit Maldegem Sijsele, 10 april: Amaris Vu Bailleul, dochter van Eva Bailleul en Tien Vu Truong uit Brugge
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Palmzondag en Witte Donderdag
Volgende week de foto's van Goede Vrijdag en Pasen.... meer foto's via onze website.

Decor Palmzondag in de kerk van Sijsele Decor Palmzondag in de kerk van Moerkerke

Processie met het sacrament op Witte Donderdag in de kerk van Moerkerke Aanbidding van het sacrament aan het hoogaltaar op Witte Donderdag in de kerk van Moerkerke
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Dit weekend is het beloken Pasen,

zoals men vroeger zei: de afsluiting

van het grote Paasfeest.

Het feest wordt weliswaar afgeslo-

ten maar de betekenis van Pasen

wordt nooit afgesloten.

Jezus leeft verder, dat is de eigen-

lijke betekenis van Pasen. En als je

zegt te geloven in Jezus, dan heb

je de opdracht om het elke dag een

beetje Pasen te doen zijn, om elke

dag te zorgen dat Jezus tot leven kan

komen in de manier waaop wij sa-

men vieren en in de manier waarop

we omgaan me elkaar.

In de diverse paasverhalen horen

wij hoe zijn apostelen verschillen-

de ontmoetingen hadden met de le-

vende Heer, hoe zij hem herkenden

aan zijn manier van spreken, zijn

manier van doen.

Dat zou ook nog het geval moeten

zijn in onze tijd. Ontmoeten zoe-

kende mensen hem in onze kerk,

in het instituut kerk of in het kerk-

volk zoals wij dat zijn? Of is de le-

vende Heer in deze tijd onvindbaar,

en dat zou een slechte zaak zijn.

(uit lettergreep)

Beloken Pasen
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Lentegroene, jongetakken

bijhetoude,dodekruishout

tijdensdekruisverering

opGoedeVrijdag

indekerkvanMoerkerke

Ik heb in de periode 1997 tot 2001,

veel gesprekken gevoerd met Jan

Hoet. Professioneel was ik actief bij

Van Lanschot Bankiers, en verant-

woordelijk voor de opstart van de

bank in België (met Frank B. en wij-

len Gaetan B.). Ik heb toen Jan ge-

vraagd om curator te worden van

een nieuwe kunstprijs nl. de FvL

onderscheiding voor de Lage Lan-

den, gekoppeld aan een tentoon-

stelling in het SMAK. Ik heb ont-

zettend goede herinneringen aan

die vele gesprekken met hem. De

kunstkenner pakte wel vaker uit

met markante overwegingen, maar

wat hij toen eens zei is mij bij-

gebleven. Wellicht omdat hij het

die keer over iets anders had dan

zijn dada, het artistieke wereldje.

Gewichtig was het onderwerp wel,

Jan Hoet sprak over zijn afscheid

van dit bestaan. Een fel betoog, zo-

als je dat van de alweer acht jaar ge-

leden overleden kunstpaus kon ver-

wachten. Een boodschap, zo leek

het, aan al wie om één of andere

reden neerkijkt op kerkelijke tradi-

ties. Als ik doodga, aldus Jan, wil ik

dat ze afscheid van mij nemen in een

kerk. Kerken, zo meende hij, zijn

veel meer dan alleen plekken waar

een gemeenschap volgens een vast-

geroest stramien met geloof bezig

is. Want ook los van dat godvruch-

tige, zag hij in de westerse cultuur

het kerkgebouw als ankerpunt bij

de sleutelmomenten van het leven.

In dat traditionele denkpatroon ko-

men wij keer op keer bijeen in dat

ene gebouw. Bij een geboorte, bij

het kiezen voor een levenspartner,

en tenslotte om voorgoed afscheid

te nemen. En vooral, hij zag geen

enkele andere plaats die weerkeren-

de taak op zich nemen. Een rouw-

dienst in zo’n afgepoeierd uitvaart-

centrum? Jan huiverde bij de ge-

dachte.

Die lijn waarop Jan Hoet wees, vind

ik tot nu toe ook terug in dat le-

ven van mij, van bij het prille be-

gin. ‘k Heb het van horen zeggen,

maar toch kan ik vertellen van mijn

kerkbezoek in mijn eerste levensda-

gen. ’t Was zo’n november maand

zoals ze er geen meer maken. Het

vroor dat het kraakte en in het al-

tijd al koele plattelandskerkje was

het zo koud dat de meid van de

pastoor in de sacristie het doopwa-

ter een weinig opwarmde boven een

gasvuurtje. Waar een bazige pas-

toorsmeid goed voor is. En ergens

in een stoffig fotoalbum kijkt deze

jongen, in een ongemakkelijk kos-

tuumpje, ernstig voor zich uit, hij

houdt een ferm boek in zijn hand.

Zijn ‘plechtige communie‘. Andermaal

een ijkpunt, de kindertijd voorbij.

Ook ’t moment waarop Hilde en

ik op gewichtige toon verklaarden

dat we iets serieus van plan waren,

trouwen namelijk, stonden wij twee

braaf vooraan in een kerk. Dat “ferm

boek”, heeft mij en Hilde, de weg

proberen te wijzen. Ik probeer diep

in de verhalen te duiken, en jaar

na jaar, ontdek ik meer en meer

de vreugde van het Evangelie. En

we hebben dat kerkbezoek, een vas-

te plaats gegeven in onze agenda.

Waar het goed is, kom je graag te-

rug.

En mochten wij op het laatste Jan

Hoet’s gedachtegang doortrekken –

graag nog even tijd om daarover na te

denken, dank u – worden wij ook dan

nog één keer in een kerkgebouw

binnengebracht. Dus ja, Hoet had

een punt. Traditioneel is een kerk de

plaats waar we samenkomen bij wat

er in ’t leven echt toe doet. Laten wij

dus samen -pleitte felle Jan - ookwie

het christendom achter zich laat, of

nog zoekende is, onze kerken die

rol laten vervullen. En misschien

vinden bezoekers wel een bijbel op

een stoel achtergelaten...? Zet je dan

neer,enbegintelezen…

P.S. Jan Hoet is begraven in de Sint-

Pauluskerk in Gent op 5 maart 2014.

Er waren meer dan 1600 aanwezi-

gen.

GuidoVerhaeghe

Afscheid in de kerk
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Paaskaarsen Den Hoorn, Moerkerke en Sijsele
Jezus is voor ons de boom van het leven, het dode kruishout kwam tot leven, groene takken tonen de kracht van het leven op de dood.

Dit mooie symbool op onze nieuwe paaskaars verwijst naar Psalm 1, naar de gelovige die als een boom geplant staat aan levend water.

Op Goede Vrijdag hebben we tijdens de kruishulde lentegroene takjes neergelegd bij de gestorven Jezus

als een aanklacht tegen zinloos geweld… en de onverwoestbare hoop dat alleen liefde overwint.

Het jonge groene hout bij het oude dode kruishout…

Een oud kerklied zingt: ‘Met de boom des levens wegend op zijn rug…’

Door ons verrijzenisgeloof wordt het kruishout een boom van leven.

Dwars tegen alle geweld, haat, lijden en oorlog van deze wereld blijven wij als gelovigen oproepen tot vrede en het beoefenen van naastenliefde.

Jezus deed het ons voor, Zijn liefde overwint alles.

(volledige paasboodschap van priester Pradip Smagge is te lezen op de website www.groeneweiden.be)

Lentegroen, het kruishout komt tot leven... Op de paaskaarsen staat het symbool van de levensboom...
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17 april Sijsele: Doopsel van Lucas de Witte, zoon van Laura Descheemaecker en Wouter de Witte uit Torhout 17 april Sijsele: Doopsel van Lily de Witte, dochter van Laura Descheemaecker en Wouter de Witte uit Torhout

23 april Moerkerke: Doopsel van Giovanna en Chloe Kenis, dochters van Sheilah Cherotich en Eric Kenis uit

Oostkerke

Foto's paaswake
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Vormseltocht Moerkerke

Op paasmaandag 18 april stapten we met 34 vormelingen en enkele ouders van de kerk van Lapscheure naar de kerk van Hoeke.

Daarna ging de tocht verder naar de kerk van Oostkerke. In elke kerk was er een bezinning, zangmoment en uitleg over de heilige Geest en het sacrament van het vormsel.

In de kerk van Oostkerke sloten we af met een gebedsmoment samen met hun ouders. Het was een zonnige, gezellige en heel geslaagde editie. Alle foto's en filmpje via onze website.
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Naar jaarlijkse gewoonte organise-

ren we tijdens de noveen van Sint-

Rita een geloofsavond. Dit jaar is

het op donderdag 19 mei om 20 uur

en op locatie. We zijn uitgenodigd

om te luisteren naar uitleg over

het orthodoxe christendom. Aarts-

priester Bernard Peckstadt geeft ons

een rondleiding in de orthodoxe

kerk in de Ezelstraat 85, 8000 Brug-

ge. Omwille van praktische rede-

nen (o.a. regelen van vervoer) is

het noodzakelijk om je in te schrij-

ven via info@groeneweiden.be of

via 0473 71 12 01 (gsm Priester Pra-

dipSmagge).

Enkele fragmenten uit het inter-

view met vader Bernard Peckstadt:

Hoe ontstond de orthodoxe

parochie van Brugge?

Reeds lang bestond het verlangen

voor het bestaan van een ortho-

doxe parochie in Brugge. Concreet

brengt ons dat terug naar het jaar

1983, toen op initiatief van mijn va-

der, Aartspriester Ignace Peckstadt,

en Stelios Bois de toen pas-verko-

zen Metropoliet Panteleimon van

Belgie (Oecumenisch Patriarchaat)

er een Goddelijke Liturgie kwam

celebreren in de toenmalige «Oe-

cumenische Kapel» in de Boeverie-

straat (nabij het Zand). Vader Ignace

celebreerde er ook een tweede God-

delijke Liturgie. Gebrek aan tijd en

energie voor een goede organisa-

tie lieten niet toe dat er regelmatige

Diensten konden worden gevierd,

met als gevolg dat er geen parochi-

aal leven mogelijk was. Eind de ja-

ren tachtig groeide bij mijn broer,

die toen theologie studeerde in

Thessaloniki en nu Bisschop Athe-

nagoras is, en mezelf een diepere be-

wustwording dat er in het Brugse

een orthodoxe parochie zou moe-

ten zijn. Wij beslisten dat we enke-

le orthodoxen van Brugge en om-

streken zouden opzoeken om met

hen over deze zaak te praten. In 1992

zochten we opeenvolgend de gezin-

nen Stelios Bois en Nikolaos Vene-

tis op (de families van de 2 Griekse

restaurants van Brugge). Beide ge-

zinnen vertoonden zonder aarze-

len een belangstelling, niet alleen

voor het bestaan van een orthodoxe

parochie in Brugge, maar evenzeer

voor het meebouwen eraan! On-

dertussen waren mijn broer en ik-

zelf reeds begonnen met het ver-

zamelen en opslaan van namen en

adressen van orthodoxen van de re-

gio «Brugge – Oostkust». Op de

dag van het Feest van de Heilige

Theofanie van het jaar 1993 heeft

mijn broer dan officieel de zegen

gevraagd aan Metropoliet Pantelei-

mon, om aan de organisatie van een

orthodoxe parochie in Brugge te

werken. Het is met deze zegen en

goedkeuring dat begin 1995 dit pro-

ject langzaamvormkreeg.

Waarom is de Parochie toege-

wijd aan de Heiligen Konstan-

tijn en Helena?

Vooreerst zal dit ons steeds herin-

neren aan onze band met de «Hei-

lige en Grote Kerk van Christus-

», (het Oecumenisch Patriarchaat

van Konstantinopel) gezien wij het

voorrecht hebben tot haar juris-

dictie te behoren. De Heilige Kon-

stantijn was die Byzantijnse Keizer

die het christendom erkende als of-

ficiele godsdienst. Hij liet Kerken

bouwen in het ganse Rijk. Het was

hij ook die de eerste Oecumenische

Concilies bijeenriep, die gehouden

werden in de omgeving van Kon-

stantinopel en tot doel hadden het

orthodox geloof te behoeden tegen-

over de ketterijen. Vergeten we wel-

iswaar ook zijn moeder niet, de

Heilige Helena, die te Jeruzalem het

Kostbare Kruis waar Christus aan

gestorven was terugvond. De Hei-

ligen Konstantijn en Helena zijn

Heiligen uit het christendom. In

alle landen van orthodoxe traditie

hoort men al te vaak de naam «Kon-

stantijn» of «Helena». Komt daarbij

dat ons Aartsbisdom tot op heden

geen kerk had toegewijd aan deze

Heiligen – gelijk aan de Apostelen.

(bron: http://brugge.orthodoxia.be/paro-

chie/interview-met-de-rector/)
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Op maandag 18 april kwamen we

met het hele koor samen voor een

leuke paasactiviteit. Eerst zochten

we paaseitjes die de paashaas had

verstopt. Daarna speelden we in ver-

schillende groepjes leuke volkspel-

letjes. We namen het tegen elkaar

op en verzamelden per groep zoveel

mogelijk punten. We werden ach-

teraf beloond met heerlijke pannen-

koeken. Alweer een superleuke acti-

viteit met de hele groep!

Onze volgende repetities zijn op

7, 21 en 28 mei:

18.00 - 19.25 samenzang jeugdkoor

19.30 - 21.00 samenzang pluskoor en

àdults

telkens in de Rostune.

Meer info over het

MéGà Jeugdkoor kun je vinden

op www.megajeugdkoor.be

Wil jij ook graag

met ons meezingen?

info@megajeugdkoor.be

MéGà Jeugdkoor
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De werkgroep 'Maria 2020' van de Pas-

torale Eenheid Sint-Trudo Assebroek had

een heel gevarieerd programma samenge-

steld naar aanleiding van het jubileum-

jaar ‘300 jaar verering miraculeus Maria-

beeld in Ver-Assebroek’ . Pas eind 2021 kon

eindelijk een aanvang genomen worden

metdeactiviteitenvoorhetpubliek.

Wat oorspronkelijk voorzien was als

openingsconcert voor het feestjaar (mei

2020), krijgt nu een plaats op de kalender

opvrijdag13mei2022:

Concert op het mobiele Keerman-caril-

lon met medewerking van het plaatselij-

kekoorCantateDomino.

Ere-stadbeiaardier van Brugge

Frank Deleu bespeelt het carillon en

Marnix Tack leidt het 20-koppige

koor Cantate Domino. Voor de ge-

kende Marialiederen wordt samen-

zangvoorzien.

René Keerman (Sijsele) liet het caril-

lon bouwen in 2014: de Nederland-

se klokkengieters Petit & Fritsen uit

Aarle Rixtel en Eijsbouts uit Asten

bij Eindhoven goten respectievelijk

de 35 grotere klokken en de 14 klei-

nere. De zwaarste klok weegt 265 kg

de lichtste ongeveer 5 kg. Het hele

carillon - goed voor 3000 kg - is op-

gehangen in 3 ‘wagonnetjes’ en is

daardoorheelvlotverplaatsbaar.

Het carillon wordt met een stok-

kenklavier (4 octaven) bespeeld dat

niet verbonden is met de klokken

door draden, maar dat elektrome-

chanisch wordt aangestuurd door

aanslaggevoelige hamertjes. De aan-

sturing kan ook via computer, maar

van die mogelijkheid wordt op

de concertavond geen gebruik ge-

maakt.

Het carillon toerde in coronatijd

langs woonzorgcentra in de Brug-

se regio, waar de bewoners hun

bekende deuntjes herontdekten op

een verrassend instrument. Dit ini-

tiatief wordt deze zomer hernomen.

Praktisch:

Kerkplein Ver-Assebroek (Pas-

toorVerhaegheplein)

Vrijdag 13 mei 2022 - 19 uur (het

concertduurt1uur)

Gratis

Info: 050 35 89 34 - secretari-

aat@sinttrudo.net

Openbaar voervoer: De Lijn – lijn 1

vanaf station of centrum; Ver-Asse-

broek is eindstation. Laatste bus te-

rugnaarstationom20.23uur.

Auto: voldoende parkeergelegen-

heid in de omgeving van de kerk.

Uilenspiegelwandeling in

Damme - Zondag 8 mei van 14u

tot 16u

Volgens de legende is Tijl in Dam-

me geboren. We stappen in zijn

voet- sporen door de stad en ontdek-

ken met de gids het boeiende ver-

haal van de schelm en vrijheids-

strijder.

Praktische info

Start aan natuurreservaat ‘De

Schaapskooi’, Damse Vaart West

2-6,8340Damme

Gratisenzonder inschrijving

Geschikt voor rolstoelgebruikers

Honden aan de leiband zijn wel-

kom

Afstand4km

De Naturen Blomme
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Na 2 stille jaren konden we dit voor-

jaar opnieuw starten met de organi-

satie van concerten met lokale en/of

jongetalenten.

We sluiten onze voorjaarsreeks af

met een harpconcert met Fran

Vancoillie.

Het concert past volledig binnen de

filosofie van Toccante Concerten:

We presenteren een beloftevolle

muzikante die aan het begin van

eenbeloftevollecarrièrestaat.

Achteraf kunnen alle aanwezighe-

denbijpraten.

De opbrengst van het concert gaat

naar de Arkgemeenschap in Moer-

kerkeenBrugge.

OVER HET CONCERTPRO-

GRAMMA

Fran Vancoillie was in september

2019 al te gast bij Toccante concer-

ten.

In het kader van haar masterproef

en thesisonderzoek, heeft ze zich

het laatste jaar verdiept in het leven

en oeuvre van componiste en har-

pisteHenrietteRenié.

Henriette Renié was een wonder-

kind maar ook een virtuoze en ex-

cellentpedagoge.

Enkele werken uit Reniés oeuvre

bevatten een expliciete link met de

literatuur.Als literatuurliefhebster

onderzocht Fran Vancoillie deze

band, waarbij ze zowel het mystieke

als het programmatische aspect van

Reniésoeuvreinvraagstelde.

Het programma van het Toccante-

concert staat dan ook in teken van

dezeliteratuurgerichtewerken.

OVER FRAN VANCOILLIE

In 2017 werd ze toegelaten op de

LUCA School of Arts Campus Lem-

mens te Leuven waar zij dit jaar af-

studeert.

Deze brede horizon vulde zij ver-

der aan met diverse masterclasses.

Na haar artistieke master wil zij

haar master in de kamermuziek ha-

len.

Tot slot combineert Fran haar mu-

zikale studies met Taal-en letter-

kundeaandeKULeuven.

Toccante concerten organiseert
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Vormselcatechese groep Sijsele
Op zondag 24 april was er terug catechese voor de vormselgroep Sijsele. We hebben een mooie wandeling gemaakt naar en door Ryckeveldebos. Tijdens de haltes

stonden we stil bij de symbolen van het vormselsacrament. In parochiezaal De Kring knutselden we een olielampje en in de kerk zongen we nog enkele liedjes. Alle foto's via onze website.
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Bezoek in de meimaand eens één

van de vele Mariakapelletjes die

Dammerijkis.

Damme is een streek waardoor er

door de volksdevotie vele kapelle-

tjes in het landschap zijn terug te

vinden. We tellen er meer dan 40

over de verschillende deelgemeen-

tes. Deze kapelletjes zijn niet alleen

een uiting van spontane volksdevo-

tie, maar het zijn ook echte monu-

mentjes.

Hieronder een greep uit het divers

aanbod.

(c) Ignace Dobbelaere

Onze-Lieve Vrouwkapel

in de Zwinstraat in Sijsele

Ze werd gebouwd in 1954 onder im-

puls van pastoor Berten. Ze werd ge-

bouwd met oude stenen, afkomstig

van de Oude hoeve Bresende (Don-

k).

Onze-Lieve Vrouwkapel op de

hoek van de Antwerpse Heir-

weg en Stoofstraat in Sijsele

Ze werd gebouwd door de familie

August De Deyne en dit voor de be-

houden thuiskomst van hun zo-

nen Laurent en René, van de 18

daagse veldtocht van het Belgisch

leger in1940.

De kapel op de hoek Antwerp-

se Heirweg en de Zwaanstraat

in Sijsele

Deze kapel werd opgetrokken onder

impuls van pastoor Dejonghe als

dank voor de bescherming die Sijse-

le genoot tijdens de Tweede Wereld-

oorlog.

De kapel van Scheewege

in Moerkerke

Ze werd in 1900 gebouwd naar aan-

leiding van een genezing. De bron-

zen plaat naast de deur herinnert

aan de bevrijdingsstrijd tussen de

Canadezen en de terugtrekkende

Duitsers. De plaat draagt het em-

bleem van de weerstandsgroep “La

Sarcelle”.

Onze Lieve Vrouwkapel in de

Middelburgsesteenweg

in Moerkerke

Het is een herinnering aan het

overlijden van Werner Marreyt na

eenvliegtuigongeval in1957.

Kapel van de Waterhoek

in Moerkerke

Dit eenvoudige, witgeschilderde

kapelletje met rode dakpannen op

het schuine dak is wellicht het

oudste nog bestaande straatkapelle-

tje van Damme. Het werd gebouwd

als bescherming tegen de moeras-

koorts, die de streek tot het midden

van de 19e eeuw regelmatig teister-

de.

Onze Lieve Vrouwkapel in Oost-

kerke

in de Spegelweg

Ze werd gebouwd ter gelegenheid

van de viering “25 jarig bestaan van

deboerinnenbondOostkerke".

Onze Lieve Vrouwkapel

in Oostkerke

in de Westkapellesteenweg

Ze werd opgericht in 1876 door de

familie Tilmans uit dankbaarheid

voor de genezing van een familie-

lid.

Onze Lieve Vrouwkapel

in de Zuiddijk in Damme

Dit kapelletje staat op een histo-

rische dijk die de bevolking te-

gen overstromingen behoedde (14e

eeuw).

Onze Lieve Vrouwkapel

in de Legeweg in Vivenkapelle

Ze werd gebouwd in 1954 onder im-

pulsvanE.H.VanDenBroucke.

Onze Lieve Vrouw van Fatima

in Den Hoorn (achter de kerk)

Vroeger stond het aan het school-

gebouw en is er geplaatst door E.H.

Vandesompele. In november 1947

werd het beeld van Fatima gewijd

door monseigneur Lamiroy, bis-

schop van Brugge, en naar Den

Hoorngebracht.

Onze Lieve Vrouw van Genade

in de Krinkeldijk in Hoeke

Deze kapel is deels verborgen achter

beplantingen. Het is geen openbare

kapel.

Bron: Heemkundige Kring

VZW ’t Zwin

Waar men gaat langs Vlaamse wegen…..

P.E. GROENE WEIDEN DAMME

&leven
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Naar jaarlijkse gewoonte organise-

ren we tijdens de noveen van Sint-

Rita een geloofsavond. Dit jaar is

het op donderdag 19 mei om 20 uur

en op locatie. We zijn uitgenodigd

om te luisteren naar uitleg over

het orthodoxe christendom. Aarts-

priester Bernard Peckstadt geeft ons

een rondleiding in de orthodoxe

kerk in de Ezelstraat 85, 8000 Brug-

ge. Omwille van praktische rede-

nen (o.a. regelen van vervoer) is het

noodzakelijk om je in te schrijven

via info@groeneweiden.be

of via 0473 71 12 01

(gsm Priester Pradip Smagge).

Geleide wandeling op Zondag

15 mei van 9u30 tot 11u30

Ooievaars in kunst en natuur

Damme is in enkele jaren tijd uit-

gegroeid tot een ooievaarsdorp dat

het Zwin kan evenaren. We stappen

langs de nesten in de stad en belich-

ten het boeiende leven van de “kin-

derbrenger”.

De gids geeft ook duiding over de

ooievaar in historisch perspectief.

Praktische info

Start aan de dienst van toerisme,

Jacob van Maerlantstraat 3, 8340

Damme

Gratis en zonder inschrijving

Geschikt voor rolstoelgebruikers

Honden aan de leiband zijn wel-

kom

Astand 4 km

De Naturen blomme
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Parochiaal Centrum De Kring Sijsele
Met de opbrengst van het concert van Dana Winner, werden de gordijnen in het parochiaal centrum vervangen. Het

resultaat mag gezien worden. Ook het buitenschilderwerk is ondertussen voltooid. Doordat we de winst van deze

concerten integraal kunnen gebruiken voor de inrichting en onderhoud van de zaal, kunnen de verenigingen de zaal

verder huren aan een democratische prijs. Bekijk ook onze vernieuwde website: https://dekring-sijsele.be

Het volgend optreden is op zaterdag 5 november in de Cultuurfabriek.

Dan komen Luc en Bart met hun nieuwe zaalshow.

Noteer alvast de datum.

3P.E. GROENE WEIDEN DAMME

Gedoopt aan de bron van leven

30 april in Sijsele: Doopsel van Remi Vanhauter, zoon van Marjolein Lippens en Wim Vanhauter uit Sijsele 30 april in Moerkerke: Doopsel van Cilou Pollet, dochter van Julie Speybroeck en Hugo Pollet uit Moerkerke

Instapvieringen zondag 24 april
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Elk jaar opnieuw bezinnen we ons

op roepingenzondag over onze roe-

ping als christen en het volgen van

Jezus. Jezus roept ons elke dag op-

nieuw om Hem te volgen, te luis-

teren naar zijn woorden en te le-

ren van zijn daden. De heilige Geest

helpt ons bij het volgen van Je-

zus. In zijn inspiratie kunnen we

iets van Gods liefde voelen en door-

geven aan anderen. Jezus volgen

is een boeiende uitdaging. Je geeft

Hem alles (of toch veel) en je krijgt

er zoveel voor terug. Of eigenlijk

is het omgekeerd. Wij krijgen alles

van Hem en daarom geven we Hem

ookietsterug…

Op de website van overheid.vlaan-

deren.be lezen we over de wervings-

actie voor het onderwijs: “De nieu-

we campagne ‘Lesgeven is alles ge-

ven’ daagt mensen die het verschil

willen maken uit om leraar te wor-

den. Het onderwijsveld wil nu de

instroom versterken met een ima-

gocampagne die de fantastische en

unieke aspecten van de job in de kij-

ker zet. De campagne wijst mensen

ook de weg naar het lerarenberoep.”

Durven ook wij als christenen ver-

kondigen ‘Jezus volgen is alles ge-

ven’? Uiteraard krijgen we als on-

middellijke reactie (net zoals op de

campagneslogan voor het onder-

wijs): ‘Ja, maar wat krijgen we er-

voorterug?’

Jezus volgen is alles geven, omdat

wij alles van Hem hebben gekregen.

Wijmogen elke dag leven omdat het

leven, de liefde, het geluk, ons ge-

geven zijn. Wie dankbaar is om al-

les wat hij krijgt, kan ook alles ge-

ven.

Straks ben ik 22 jaar gewijd als

priester. 28 jaar geleden koos ik er-

voor om Jezus te volgen en dat als

priester. Priester zijn is alles ge-

ven, is Jezus’ woorden spreken,

zijn liefde voor mensen zichtbaar

maken. Ik krijg door mijn geloof

en het volgen van Jezus zoveel

terug; dankbaarheid, vreugde, le-

vensmoed, hoop en vertrouwen…

Natuurlijk is het niet altijd zon-

neschijn en bloemenpracht. Jezus

volgen is ook het kruis helpen dra-

gen; de pijn, de zorgen en het ver-

driet van zovele mensen, maar ook

de eigen onzekerheden. Leerling

zijn van Jezus in 2022 is niet an-

ders dan toen het dat voor de eerste

leerlingenwas.

Als priester ben ik niet alleen, ge-

lukkig maar. Er zijn velen die de

geloofsgemeenschap een warm hart

toedragen en ondersteuning bie-

den op allerlei vlak. Het moet wel

vermeld (en dat weten en merken

we allemaal) dat de geloofsgemeen-

schap veranderd is in de loop van

de tijd. De geloofsgemeenschappen

zijn kleiner geworden, alsook het

aantalgewijdevoorgangers.

In het jaarboek van het Bisdom

Brugge 2022 kunnen we volgende

gegevens over de priesters opsom-

men:

Aantalpriesters=374

Aantal jongst gewijde priesters

(vanaf 1999) = 34, waarvan de ge-

middelde leeftijd 47 jaar is (de jong-

ste is 29 jaar, de oudste is 71 jaar

en op rust). 4 in het onderwijs, 2

als aalmoezenier, 1 op rust, 21 in de

parochiepastoraal. 3 zijn priester in

de Gemeenschap Moeder van Vrede

(Gistel), 1 salesiaan, 2 scheutisten.

Tussen 1999 en 2021 zijn er 8 jaren

geweest waarin er geen wijdingen

waren.

Ik ben met m’n 46 jaar de jongste

pastoorvanonsbisdom.

8 priesters zijn onder de 40 jaar,

16 priesters tussen 40 en 49 jaar, 10

priesters zijn 50 of boven de 50 jaar.

Aantal priesters benoemd en werk-

zaam in de parochiepastoraal = 103

De gemiddelde leeftijd = 59 jaar (7

onder de 40 jaar, 46 Tussen 40 en 60

jaar, 50 boven de 60 jaar, zie cirkel-

diagram)

1 salesiaan, 3 scheutisten en 2 bene-

dictijnen

4 zijn pastoor van twee pastorale

eenheden

Er zijn momenteel 3 seminaristen

in de eerste drie jaar van de priester-

opleiding. Dus zijn er in de eerst-

komende vier jaar geen priesterwij-

dingen… Dringend gezocht: arbei-

dersomvoorGodtewerken!

“Jezus zei tegen zijn leerlingen:

‘De oogst is groot, maar er zijn wei-

nig arbeiders. Vraag dus de eigenaar

van de oogst of Hij arbeiders wil

sturen om de oogst binnen te ha-

len.’” (Matteüs9:37-38NBV21)

De 11 decanaten en aantal pastoors per decanaat

In de bovenstaande opsomming

gaat het natuurlijk maar om cijfers

endrogegegevens.

Belangrijker dan aantallen en leef-

tijden is hoe de gewijde voorgan-

gers samen met hun medewerkers

(gewijde en niet-gewijde, bezoldig-

de en vrijwilligers) enthousiast en

inspirerend Jezus volgen, voorle-

venenverkondigen.

Verdeling per leeftijdscategorie

Jezus is ooit met een klein aantal

leerlingen gestart. Die eerste leer-

lingen gingen ervoor en hebben al-

lesgegeven!

PriesterPradipSmagge

Bij Roepingenzondag 2022
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Bij uitvaarten ontmoet ik mensen

die pas afscheid hebben moeten ne-

men van personen met wie zij zo-

veel lief en leed gedeeld hebben: een

vader, een moeder, een man, een

vrouw, een kind, een vriend... Nu

deze geliefden er niet meer zijn,

overvalt hen een eindeloze leegte

en een oorverdovende stilte. Iets in

hen is mee afgestorven. Ook al heelt

de tijd de wonden, het leven zal niet

meerzijnzoalshetwas.

Zo zal het ook geweest zijn in die

hechte groep rond Jezus van Naza-

reth. Jezus was voor hen een gewel-

dige, fantastische, hartverwarmen-

de aanwezigheid. Zijn woorden in-

spireerden hen, maar ook vele ande-

ren. Zijn daden gaven hoop. Maar

toenwerdHij - eenman inde kracht

van z’n leven – ter dood veroor-

deeld, gekruisigd. Hij stierf. Ein-

de van een mooi verhaal, moeten

zijn vrienden gedacht hebben. Een

antwoord op hun vraag waarom dit

Hem en hen overkomt, vinden ze

niet. Er is enkel die eindeloze leegte

endieoorverdovendestilte.

En toch… Die leegte, die stilte

spréékt. Herinneringen aan wie je

zo sterk mist, zijn immers vers en

zo levend. Je komt allerlei voor-

werpen tegen waardoor, je stuit op

omstandigheden waardoor je met

haar en hem geconfronteerd wordt,

soms heel onverwacht en op de

gekste plaatsen. Er komen nog brie-

ven met erop zijn of haar naam. Je

kunt je gemakkelijk voorstellen dat

zij of hij opeens de kamer binnen-

stapt zoals voorheen. Ook al is hij

of zij er lichamelijk niet meer is,

tochblijf je de bandmethemofhaar

voelen. Die band troost je, geeft je

kracht.

Tijdens de viering van Hemel-

vaartsdag horen wij in de eerste le-

zing: ‘Aan hen heeft Hij veertig dagen

lang herhaaldelijk bewezen dat Hij na

zijn lijden weer in leven was. Hij ver-

toonde zich aan hen en sprak over het

koninkrijk van God.’ Moeten we dat

letterlijk nemen? Is dat echt zo ge-

beurd?

Voor mij is duidelijk dat Jezus’ leer-

lingen na Zijn dood op uiterst in-

dringende wijze opnieuw met Hem

te maken hebben. Hij was nog zéér

aanwezig, Hij gaf hen zelf aanwij-

zingen wat hen te doen staat. Wat

precies de aard van die aanwezig-

heid en dat zien geweest zijn, we-

ten we niet. We waren er natuur-

lijk niet bij. En eigenlijk interes-

seert mij dat ook niet echt. Mijns in-

ziens kunnen we dat zelfs gerust in

hetmiddenlaten.

Ik denk dat het verhaal van He-

melvaart goed de situatie weergeeft

waarin de leerlingen verkeerden,

kort nadat ze Jezus moesten losla-

ten. Ongetwijfeld hebben ze zich

eenzaam en verlaten gevoeld. Ver-

langens en verwachtingen die ze tot

dan toe gekoesterd hadden, werden

de bodem ingeslagen. Maar precies

© Falco via Pixabay.com

in die leegte en stilte kan zich - te-

gen alle verdriet in - een warm en

veilig gevoel openbaren. Een gevoel

kwam er telkens de leerlingen te-

rugdachten aan Jezus’ leven, aan de

woorden die Hij sprak, aan de din-

gendieHijdeed.

Een periode van rouw en stilte kan

trouwens een kracht in zich dra-

gen. Door eenzaam te zijn, word je

teruggebracht tot jezelf en ervaar je

diep in je wat de overledene voor

jou betekend heeft… en blijft bete-

kenen. Je ziet immers ten volle hoe

rijk je geworden bent door je relatie

methemofhaar.

Dietrich Bonhoeffer – een protes-

tants predikant en theoloog uit de

vorigeeeuw–schreefooit:

“Zolang de leegte blijft, blijf je daardoor

met elkaar verbonden. Het is fout te zeg-

gen: God vult die leegte. Hij vult haar he-

lemaal niet. Integendeel. Hij houdt die

leegte leeg en helpt ons zo de vroegere band

met elkaar bewaren, zij het ook in pijn. De

mooie dingen van vroeger zijn geen doorn

in het vlees, maar een kostbaar geschenk

dat je meedraagt. Je moet zorgen dat je niet

in je herinnering blijft graven en je daar-

in verliest. Een kostbaar geschenk bekijk

je niet elke dag maar alleen op bijzonde-

re ogenblikken. Buiten die ogenblikken is

het een verborgen schat, een veilig bezit,

en dan wordt het verleden een blijvende

bron van vreugde en kracht.”

In de leegte ontdekten de leerlingen

geleidelijk aan wat Jezus werkelijk

voor hen betekende, meer nog wat

Hij voor hen blijft betekenen. In de

leegte begonnen ze zijn ‘testament’

langzaam maar zeker te begrijpen.

In de stilte en de verlatenheid hoor-

den ze zijn stem: ‘Wanneer de heili-

ge Geest over jullie komt, zullen jullie

kracht ontvangen en mijn getuigen zijn

in Jeruzalem, tot het uiteinde van de aar-

de.’

De fysieke aanwezigheid van Jezus

verdwijnt naar de achtergrond, ver-

dwijnt naar de hemel. Uit het oog

dus, maar niet uit het hart. Jezus

zit diep in de leerlingen, maar ook

in ons. We dragen Hem steeds met

ons mee. En dat is ook zo voor ie-

mand die je ontvallen is. De leerlin-

gen worden op Hemelvaartsdag met

hun neus op de aardse werkelijk-

heid geduwd. ‘Wat staan jullie daar

toch naar de hemel te kijken?’, klinkt het

in de eerste lezing. Stil blijven sta-

ren is niet aan de orde. Ze moeten

terug de draad van het leven opne-

men.

Net als de leerlingen moeten ook

wij na elk afscheid nemen die draad

opnieuw opnemen, al zal het an-

ders zijn dan vroeger. Stilaan leven

we verder met een blijvend dubbel

gevoel: we missen onze overlede-

nen heel hard én we zijn dankbaar

om wat ze voor ons hebben bete-

kend. Meer nog, hun manier van

leven, hun woorden kunnen ons

inspireren. Ze leven verder in en

doorons.

En ons geloof verzekert ons hierbij:

hij of zij leeft ook verder bij God.

Niet de dood krijgt immers bij God

het laatste woord. Jezus leeft verder

bij God. En dat wordt ook ons toe-

gezegd. Elk jaar verwoordt Hemel-

vaartsdagdit.

De leerlingen zetten het verhaal

van Jezus verder. Ook wij zetten

dit verhaal verder. Als we Jezus’

opdracht tot dienstbaarheid aan el-

kaar, tot zorg en aandacht voor de

mens aan de zijlijn, als we die bood-

schap doorgeven en voorleven, ie-

der naar zijn eigen mogelijkheden,

dan leeft Jezus voort in en door ons.

Een zalige hoogdag van Hemelvaart!

Carmino Bohez, pastoor P.E. Effeta

(dit artikel verschijnt in alle edities

van dit blad in het decanaat Brugge)

HEMELVAART

Een afscheid?

P.E. GROENE WEIDEN DAMME

&leven
KERK



Op zondag 5 juni (Pinksteren)

kan je in het kerkje van Hoeke

even op adem komen

tijdens een kort muzikaal moment

(orgel en gregoriaanse zang,

10 – 15 min) om

14.30u,

15.30 en

16.30u.

Een spiritueel momentje,

op Pinksteren, om even je

(fiets)tocht te onderbreken…

Wie zou daar niet

be-geest-erd door worden?

Van harte welkom!

Openkerkendag in Hoeke

Samana Damme

Op 24 mei nodigen we u allen uit

voor een bijeenkomst van Samana

in de Barage om 14 uur.

Een ontspanningsnamiddag op het

programma.

We verwachten alle mannen en

vrouwen die van een leuke namid-

dag houden.

Nog veel lentegroetjes van het be-

stuur en tot dan.
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Gedoopt aan de bron van leven

8 mei in Moerkerke: Bo Van Damme, dochter van Bieke Deblauwe en Michael Van Damme uit Den Hoorn 15 mei in Sijsele: Lars Van Accoleyen, zoon van Stefanie Van Damme en David Van Accoleyen uit Sijsele

Dit jaar zijn er door bijzondere om-

standigheden geen vieringen geor-

ganiseerd door de landelijke vereni-

gingen (Landelijke Gilde en Ferm)...

maar dat belet niet dat wij, als ge-

lovigen en begaan met Gods schep-

ping, niet kunnen bidden in de da-

gen voor Hemelvaart om zegen en

voorspoed voor de vruchten van de

aarde.

Nog meer dan anders zijn we allen

die direct of indirect werken in de

landbouwsector dankbaar om hun

harde werk, om hun talenten zorg

te dragen voor de voeding van zo-

velen. De vruchten van de aarde ko-

men niet zomaar op ons bord te-

recht. Het is een lange weg van het

zaaigoed, de akker, de oogt, de dis-

tributie en de handel... Dank God en

de vele mensen die zorgen voor de

vruchtenvandeaarde.

PriesterPradipSmagge

Vruchten van de aarde

Na een onderbreking van twee jaar zal

op Hemelvaartsdag 2022 de wereldberoem-

de Heilig-Bloedprocessie opnieuw door de

straten van de Brugse binnenstad trek-

ken. Ongetwijfeld zullen veel Bruggelin-

gen weer uitkijken naar deze feestelijke

dag. Zowel doorsnee-inwoners als promi-

nenten stellen er prijs op aan de processie

deel te nemen of aanwezig te zijn op het

parcours. De internationale faam van de

processie is algemeen erkend: sinds 2009 is

de Heilig-Bloedprocessie opgenomen op de

representatieve lijst van immaterieel cul-

tureel erfgoed van de mensheid (UNES-

CO-werelderfgoed).

Op Hemelvaartsdag, dit jaar op 26

mei, herdenkt de Kerk dat de Ver-

rezen Heer Jezus Christus defini-

tief aan onze waarneming is ont-

trokken. Hij blijft bij ons aanwezig

in de Eucharistie en via de verha-

len en getuigenissen in het Nieuwe

Testament. Bedevaarders naar het

Heilige Land vinden in Jeruzalem

en de overige Heilige Plaatsen her-

inneringen aan zijn reële aanwe-

zigheid, zijn optreden, zijn Lijden

en Dood bij het begin van onze

jaartelling. Verspreid over Europa

is er ook een aantal relieken be-

waard, die verwijzen naar Zijn Lij-

den en Dood. Deze tastbare objec-

ten, eeuwenlang bewaard en vereer-

d, confronteren de gelovigen met

het reële verhaal van Jezus’ Lijden

en Dood. De Brugse reliek van het

Heilig Bloed, bewaard in een 11de-

eeuws kristallen flesje, afkomstig

uit Constantinopel, verwijst naar

het bloed dat door Jezus bij Zijn

dood is verloren. Authentieke do-

cumenten bewijzen dat het Heilig

Bloed in Brugge zeker al in het mid-

den van de 13de eeuw de kostbaarste

religieuzeschatvandestadwas.

De Heilig-Bloedprocessie: een

stedelijke traditie

Op 3 mei 1304, het feest van de H.

Kruisvinding, droegen de Brugge-

lingen voor het eerst hun belang-

rijkste reliek, het Heilig Bloed van

Jezus Christus, in een plechtige

processie rond de stad. Het toen-

malige stadsbestuur organiseerde

de ommegang en nodigde de hoge

geestelijken van de omgeving uit

om de processie bij te wonen. De

processie, die samenviel met de jaar-

markt, nu de Meifoor, gaf vanaf

1304 een religieuze toets aan de fees-

telijke drukte in de stad. Op 1 juni

1310 erkende paus Clemens V op ver-

zoek van het stadsbestuur de vere-

ring van het Heilig Bloed in Brug-

ge. Hij hechtte zijn goedkeuring

aan de jaarlijkse processie, die toen

al zeven keer was uitgegaan. In de

geest van die tijd kregen de gelovi-

gen die het Heilig Bloed kwamen

vereren ook allerlei aflaten en ze

konden in de twee weken na 3 mei

allerlei plechtigheden bijwonen in

de Sint-Baseliskerk, waar de reliek

nu nog steeds wordt bewaard. De

Sint-Baseliskerk kreeg in 1923 de ti-

tel van basiliek. Bruggelingen heb-

ben het nog steeds over ‘de Heilig-

Bloedkapel’.

Sinds 1970 wordt de processie niet

meer begin mei maar op Hemel-

vaartsdag georganiseerd. In de pro-

cessie vloeien religie, geschiedenis,

overlevering en legende samen in

één stedelijke traditie. Traditie be-

tekent niet dat de organisatoren

steeds hetzelfde tonen. Geen enke-

le editie is dezelfde als die van het

vorige jaar. En na een onderbre-

king van enkele jaren zijn bijna

vijfhonderd figuranten volledig in

het nieuw uitgedost! Hier kan nog

worden aangestipt dat de organisa-

tie in 2022 een waar huzarenstuk-

je is geworden: de voorbereiding

van de processie kon door de CO-

VID-maatregelen pas laat van start

gaan en de zoektocht naar figuran-

ten liep door de langdurige inacti-

viteit niet van een leien dakje. De

organisatoren en meer bepaald de

coördinator en de regisseur van de

processie hadden het dan ook niet

gemakkelijk!

De Edele Confrérie van het Heilig

Bloed is verantwoordelijk is voor

de instandhouding van de proces-

sie. De Confrérie ontstond in de late

middeleeuwen vanuit het stadsbe-

stuur om de verering van het Hei-

lig Bloed te verzekeren. Het stads-

bestuur bleef dan ook steeds be-

trokken bij de Heilig-Bloedproces-

sie. Vanaf 2018 heeft het stadsbe-

stuur zich geëngageerd binnen de

VZW Heilig-Bloedprocessie om sa-

men met de Confrérie de continu-

ïteit van de processie materieel te

waarborgen.

De Heilig-Bloedprocessie: ook

een sterk religieus getuigenis

De toeristische aantrekkingskracht

van de Heilig-Bloedprocessie mag

niet doen vergeten dat de proces-

sie essentieel een religieus gebeu-

ren is. De processie toont met mu-

ziek, zang en straattoneel Jezus’ le-

ven, Zijn Lijden, Dood, en Ver-

rijzenis. Taferelen uit het Oude

Testament vertolken eerst nog de

oude verhalen die de christelijke

visie op de plaats van de mens in

de Schepping, zijn relatie tot God

en de voorafbeelding van Chris-

tus’ komst illustreren. Het kostba-

re schrijn met het Heilig Bloed,

tastbare herinnering aan Jezus’ Lij-

den en Dood, vormt het hoogte-

punt van de processie. De duizen-

den toeschouwers zijn steeds sterk

onder de indruk. In de belangrijk-

ste straten zal het Passieverhaal nog

worden uitgebeeld op speciaal ont-

worpen vlaggen. Alles is gekaderd

in een laatmiddeleeuwse setting,

een halve eeuw geleden ontwor-

pen door priester-historicus An-

toon Viaene. Kort na de eeuwwis-

seling heeft Koen Seynaeve, ook

(c) www.brugge.be/heiligbloedprocessie’

priester en historicus, het concept

van Viaene gemoderniseerd. Hon-

derden vrijwilligers brengen de bij-

belse en middeleeuwse verhalen in

de Brugse straten tot leven brengen.

Veel anderen bieden logistieke en

materiële steun. We zijn hen dank-

baarvoorhunengagement.

26 mei 2022:

9 u.: Eucharistieviering in de basiliek

10.30 u.: Ochtendprocessie: Overbrenging

van het Heilig Bloed naar de Sint-Salva-

torkathedraal

11 u.: Pontificale Eucharistieviering in

de kathedraal, voorgegaan door Mgr. Lode

Aerts, bisschop van Brugge, gevolgd door

verering van het Heilig Bloed

14.30 u.: Heilig-Bloedprocessie door de

Brugse straten

17.45 u.: Slotceremonie op de Burg, ge-

volgd door verering van het Heilig Bloed

in de basiliek tot 19 u.

Meer info: www.bloedprocessiebrugge.be.

In de Brugse brievenbussen is uit-

zonderlijk nog een gratis krantje in

verband met de processie verspreid.

Noël Geirnaert

BRUGGES SCHOONSTE DAG

De Heilig-Bloedprocessie - Hemelvaartsdag, 26 mei 2022
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Jeugdviering vormselgroep Sijsele
Op zaterdag 14 mei was er een viering met vormelingen, hun gezinnen, meters en peters. De viering werd muzikaal ondersteund door het MéGà Jeugdkoor.

Tijdens de viering werden de vormselkruisjes gezegend en door de meters en peters gegeven aan hun vormeling.



FERM dames uit Groot Damme

gaan de sportieve toer op…

Ferm Damme nodigt jullie allen,

jong en iets ouder, uit voor een

sportieveactiviteit :

Ontdek de drummer in jezelf en waag je

aan“DrumsFit”,

een vrolijke work-out voor een boost van

jehumeuren je conditie.

Drums Fit is een groepsfitnessles

waarbij je op het ritme van de mu-

ziek allerlei pasjes uitoefent en in-

tussen met drumsticks op een zitbal

trommelt. Je verbrand heel wat ca-

lorieën, oefen de spieren en verbe-

ter je je coördinatie tussen ogen, ar-

menenbenen.

FermDamme biedt deze workshop aan op

woensdag8 juniom19.30u

in het O.C. De Lieve te Moerkerke, Moer-

kerkebrug10

Onze lesgever, Dirk Blanchaert,

zorgt voor alle materialen en toffe

muziek ; jullie voor gemakkelijke

zittendekledijenschoenen…

Heb je zin om je een avond volledig

te laten gaan, dan mag je dit zeker

niet missen. Kom gerust samen met

je vriendin, buurvrouw of dochter

mee, want ambiance is verzekerd !!

Inschrijven kan ten laatste tot 25

mei bij Lieve van afdeling Damme

: 050 37 59 21 ofmail naar lieve-

leyts@skynet.be.

Niet twijfelen of wachten maar

doen, want het maximum aantal

deelnemers is beperkt tot 22 perso-

nen en staat open voor ALLE Ferm

damesuitGrootDamme.

WIJ ZULLEN JULLIE ALLEN

SPORTIEF VERWELKOMEN.

2121
WEEKKRANT

25 MEI

JAARGANG 83

EDITIE 1180

2 0 2 2

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

Op de laatste dag van de meimaand,

dinsdag 31 mei, sluiten we de Maria-

maand af met een Mariale viering in

openlucht.

Afspraak aan de kapel van de Hek-

hoek,Zwinstraat inSijsele.

De viering wordt opgeluisterd door

het Sint-Martinuskoor en organist

MarnixAnnys.

Iedereenwelkom.

Afsluit Mariamaand

Mand met rozen voor Sint-Rita

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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De tuinen van het kasteel van

Oostkerke

Zondag 29 mei van 14u tot

16u30

De tuinen van dit kasteel zijn tot

ver in het buitenland bekend om-

wille van het unieke ontwerp en

de prachtige sfeer. We genieten van

deze sublieme locatie en vernemen

meer over de geschiedenis ervan.

Praktische info

Afspraak aan de kerk van Oostkerke,

Sint-Kwintensstraat 11, 8340 Oost-

kerke

Inschrijving verplicht door over-

schrijving van 13 euro voor niet-le-

den en 11 euro voor de leden op reke-

ning BE32 7360 3899 7502 van dNB

ten laatste op 27/05/22.

Honden aan de leiband zijn wel-

kom

Afstand 2 km

De Naturen Blomme

Kringloopnamiddag @debij-

entuin

Stad Damme zet de biologische

kringloop extra in de kijker.

Zaterdag 11 juni van 14 tot 16.30 uur

zullen onze kringloopkrachten to-

nen hoe u kunt composteren en

informeren u over de juiste plan-

tenkeuze. Een imker vertelt alles

over de bij en haar leefomgeving.

De groendienst leidt u rond in de

mooie tuin.

De kinderen kunnen zaadbommen

maken, er is een schminkster, een

zoektocht en andere animatie.

Maak een fietstochtje (de biebabe-

loela fietsroute) en kom genieten

van de bijentuin met een ijsje, een

drankje en wat muziek.

Volg het volledige programma op

onze website!

Zaterdag 11 juni van 14 u tot

16.30 u

Bibliotheek Sijsele, Eikelberg 1

Kringloopnamiddag

Geleide wandeling door het Vloet-

hembos in Zedelgem.

Op zaterdag 11 juni 2022 om 13.45u.

op Parking 2 Campus politieschool,

Diksmuidse Heirweg 6 in Zedel-

gem.

Vloethemveld: Een verborgen

parel in Zedelgem en Jabbe-

ke...

Wie vandaag in Zedelgem/Jabbeke

rondwaart en aan het Vloethem-

veld passeert, kan het zich amper

voorstellen, maar deze plek speel-

de een belangrijke rol in beide we-

reldoorlogen. In de Eerste Wereld-

oorlog verbleven in deze contreien

een 18.000 Duitse militairen. Ze lie-

ten er de bomen kappen en de stam-

men gebruikten ze voor de loopgra-

ven aan de IJzer.

Na de Tweede Wereldoorlog werd

het Vloethemveld omgebouwd tot

een immens geallieerd krijgsgevan-

genenkamp. Tussen januari 1945

en halfweg 1946 verbleven hier on-

geveer een 100.000-tal gevangenen,

van vooral Duitse en Baltische oor-

sprong. Engelse soldaten, versterkt

met Belgische dienstplichtigen, na-

men de beveiliging voor hun reke-

ning.

Het Vloethemveld is tevens een plek

vol Europese topnatuur. Het be-

hoort tot het Natura 2000-netwerk

van beschermde gebieden in Euro-

pa. Onder meer de drie heidesoorten

(struikheide, gewone dopheide en

rode dopheide) zijn uitzonderlijk,

net zoals de vele zeldzame insecten,

waaronder de dagvlinder het groen-

tje, de heidesabelsprinkhaan en de

smaragdlibel.

In het gebied worden ook geregeld

roofvogels waargenomen, zoals de

buizerd, de sperwer, de boomvalk,

de slechtvalk en de torenvalk. De

wandeling start om 14.00u.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk!

Dit kan via mail info@davidsfonds-

sijsele.be of voicemail 0477 55 57

28 Pas NA bevestiging en ontvangst

van betalingsuitnodiging kunt u

overschrijven op ons rekening-

nummer, BE96 7775 9632 9505,

met mededeling: Vloethem + naam

+ aantal personen. Deelnameprijs

(gids): € 8,00 (€ 5,00 voor Davids-

fonds leden)
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Waarzijnonzevurigetongen?

Parochieassistent Lien Lecompte

getuigt…

Lien Lecompte is een van de jongst aan-

gestelde parochieassistenten van het de-

canaat Brugge. Vanuit haar vroegere les-

opdracht in de middelbare school Ma-

riawende - huidige school MIA - te

Sint-Kruis heeft ze zeker haar ge-

drevenheid bewaard om haar pas-

torale werk te kruiden. Voor jonge

mensen heeft Lien een boontje en

durft ze vooral vandaag moedig ge-

tuigen van haar geloof en haar ker-

kelijk engagement. Een mooi ver-

haal naar Pinksteren toe, vol geest-

krachtengeestdrift!

Lien getuigt...

Tot voor enkele decennia was mijn

geloof zo ingebakken in het leven.

Het was gewoon niet nodig om er-

over te praten, gezien ons leven al-

leen al een getuigenis was: bidden

aan tafel, kruisje voor het slapen

gaan, wekelijks naar de mis, zin-

gen in het kerkkoor, kunst, gods-

dienst op school, … Vele kennissen

van mijn ouders deden dit ook en in

onze vrienden- en familiekring za-

ten tantes nonneke of nonkels pas-

toor.

Meer en meer ondervinden we dat

het geloof niet meer evident is en

het wordt moeilijker en moeilijker

om van ons geloof te getuigen in

eenwerelddiemeer enmeerprofaan

is. Geloven wordt meer een inwen-

dig geloven en de woorden om hier-

over te getuigen, kennen we niet of

spreken we met enige bedeesdheid

uit.

Ervoor uitkomen

dat je gelovig bent,

is niet 'cool'

Tijdens de chrismaviering in de ka-

thedraal zag ik een aantal jongeren

die misdienaar waren. Dit op zich

is al een getuigenis, want als jonge-

re in deze tijd, ervoor uitkomen dat

je gelovig bent, is niet “cool”. Een

kennis vertelde me dat hij in zijn

middelbare schooltijd gepest werd

omdat hij ervoor uitkwam misdie-

naartezijnentegeloven.

Tot voor enige jaren getuigde ik als

catechist voor de gezinnen van toe-

komstige vormelingen. Ik voelde

me trots toen ik gevraagd werd om

vooraan te staan. Daar kwam veran-

dering in toen de ouders meer en

meer bekenden waren omdat hun

kinderen de leeftijd van de onze

hadden. Wanneer ik vooraan stond

om te getuigen, leek het me alsof ze

dachten: “Ben jij zo iemand?” Het

werd moeilijker voor mij om te ge-

tuigen. Tegelijk begon ik aan mijn

eigen geloof te twijfelen. “Is mijn

geloof wel ok? Is het naïef om te ge-

loven? Geloof ik uit angst voor de

dood? Geloof ik uit angst voor het

leven? Geloof ik omdat mijn ouders

geloven?” Van tijd tot tijd spoken al

deze vragen nog door mijn hoofd

en bij momenten heb ik er nog al-

tijdgeenantwoordop.

Ook geloven is niet evident

Meer en meer besef ik dat, voor vele

gelovigen in onze streken, praten

over het geloof niet gemakkelijk is.

Sommige zaken zijn ook moeilijk

om te geloven. Bovendien heeft de

gelovige mens in de geschiedenis

veel regeltjes opgesteld en bij enke-

le van die regels worden veel vra-

gen gesteld. Vaak krijg ik te horen

van: “Waar staat dat in de Bijbel?

Is dat echt gebeurd?” Uitspraken

van de kerk over euthanasie, abor-

tus, voorbehoedsmiddelen, homo-

huwelijken, huwelijk voor pries-

ters, genetica, ethiek, … blijven de

moderne westerse mens met ver-

stomming slaan. Geloven betekent

dat je kiest voor het leven, maar een

gelukkig leven, betekent niet nood-

zakelijk hetzelfde voor iedereen. Je-

zus leerde dat het belangrijkste ge-

bod de Liefde is, de liefde van vader

of moeder voor de kinderen en om-

gekeerd. Als basis voor alles wat je

doet in het leven is dat er eentje dat

kantellen.

Geloven ervaren

als een soortkriebel

Jezus beschreef God als een Vader

voor alle mensen. Beseffen dat een

vader niet alles in handen heeft,

is moeilijk voor een kind. Zo is

het ook met Onze Vader. Hij laat

ons, als een goede vader, onze eigen

keuzes in het leven maken. Het le-

ven zelf is niet perfect en wanneer

wij lijden, lijdt Hij met ons mee,

net zoals een vader liefst het lijden

van zijn eigen kind zou overnemen

wanneerhetziekis.

Geloven betekent ook dat je ervan

uitgaat dat iets waar is. Eigenlijk is

het, net zoals bij de apostel Tho-

mas, niet evident om te geloven wat

je niet zelf hebt gezien. Hij moest

eerst Jezus’ wonden zien en voelen

om te geloven dat Hij er echt was.

Als je iets gelooft, houdt dat met-

een ook in dat je het niet kunt be-

wijzen. In de wiskunde is iets wat

je niet kunt bewijzen een axioma,

iets dat je aanneemt. Zelfs de we-

tenschap geeft dus toe niet alles te

weten, maar dat sommige zaken zo

evident zijn dat ze als waar worden

aangenomen. Met geloven is het net

zo. God is een axioma voor gelovi-

gen. Hij is zo evident dat Hij als

waar wordt aangenomen. Hem be-

wijzenluktonsniet.

Hoe kun je aan mensen uitleggen

wat geloven is als ze niet eerst zelf

ervaren hebben dat Hij er is? Hij is

er gewoon…dat voel ik,maar ik kan

het niet anders uitleggen dan dat

ik het voel als iets dat van binnen

uit komt. Ik ervaar een soort kriebel

dat opborrelt telkens als ik Zijn aan-

wezigheid ervaar. Bovendien moet

je die kriebel ook eerst ervaren als

een teken dat Hij er is. Sommige

mensen ervaren die kriebel zeker

ook, maar herkennen Hem daarom

niet noodzakelijk. Misschien heeft

het ook te maken met de soort bril

waarmee je naar dingen kijkt. Ik er-

vaar die kriebel dan ook als Gods ge-

schenk aan mij. Mijn bril geeft mij

ook de mogelijkheid om het stukje

God in andere mensen te zien en te

herkennen.

Wat gelovige mensen doen in het

leven is niet veel anders dan wat

mensen doen die beweren niet ge-

lovig te zijn. Daarom is het ook zo

moeilijk om te getuigen in het le-

ven. Wat maakt het aan ons zicht-

baar dat we gelovige mensen zijn?

Onze getuigenis leeft in ons, maar

dat is moeilijk toonbaar. Iemand

uitleggen wat geloven betekent is

dusheelmoeilijkvoormij.

Wat is de saus in je leven?

Ooit vertelde iemand aan onze kan-

didaat vormelingen (ik weet niet

meer wie) dat zijn lievelingseten

frietjes zijn. “Vele mensen vinden

frietjes lekker, maar ik vind frietjes

met een sausje nog veel lekkerder.

Vele mensen genieten van frietjes.

Het leven is zoals frietjes, maar het

sausje geeft de frietjes dat extraatje.

Het sausje in mijn leven, is mijn

geloof. Het geeft dat leven net dat

ietsje meer.” Volgens mij zoekt ie-

dereen naar een of ander sausje in

zijn leven. Voor mij is dit ook het

geloof.

Ergens hoop ik dat mensen veel

meer getuigen over de saus in hun

leven. Het ene sausje vindt iemand

lekkerder dan iemand anders.Wat is

de saus in jouw leven? Wat geeft het

leven voor jou net dat tikje meer?

Daarover getuigen is niet gemakke-

lijk, want we kennen dikwijls wel

de smaak van verschillende sausjes

… Wat je lekker vindt en wat niet,

hoe leg je dit uit? Het is algemeen

geweten dat over smaken niet te dis-

cussiëren valt, dus hoe kun je dan

getuigen?

Getuigen is aanmoedigen

om te proeven

Mensen zien het als anderen met

smaak eten. Het doet aanzetten tot

proeven … Wie weet smaakt het lek-

ker, wie weet krijg je een rare na-

smaak. Ik heb thuis geleerd dat je

iets tien keer moet proeven alvorens

je iets lekker vindt. Ik kan hier ge-

tuigen dat dit klopt, want pas in

mijn 30ste levensjaar ben ik mos-

selen lekker gaan vinden. Getuigen

is dus niets anders dan aanmoedi-

gen om te proeven en te laten erva-

ren dat je wat moeite moet doen om

iets te kunnen appreciëren. Je kunt

een smaak niet herkennen als je

iets nog nooit geproefd hebt, gepro-

beerd hebt. Wie weet komt de krie-

bel na tien keer proeven? Misschien

hebben we daarvoor goede tongen

nodig, om te proeven, te proberen,

tesmaken,…

Getuigen is voor mij niet meer dan

dat: iemand laten ervaren dat wat jij

lekker vindt, ook voor hen lekker

kan zijn en hopen dat zo de kriebel

opborrelt. Ik wens het iedereen toe,

want het smaakt zo heerlijk en voelt

zozalig.

Ik wens ieder van jullie vurige ton-

gen!

ParochieassistenteLienLecompte,

parochiefederatieSint-KruisBrugge

Relaas van een parochieassistente
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Concert ten voordele van

parochiezaal De Kring

Van vrijdag 19 tot dinsdag 23 augus-

tus is er opnieuw een bedevaart van

het bisdom Brugge naar Banneux

nabij Luik.

Het is ondertussen al de 78ste keer

dat deze bedevaart plaatsvindt.

Het worden weer vijf mooie dagen

van gebed, rust, bezinning en ont-

spanning bij de Maagd der Armen,

te midden van het vele groen.

Op zondag 21 augustus is er een

ééndagsbedevaart. Die vertrekt op

verschillende plaatsen in ons bis-

dom.

Wie hetzij de meerdaagse hetzij de

eendaagse bedevaart wil meemaken

als zieke of gezonde bedevaarder of

als medewerker, kan contact opne-

men met

Wilfried en Anne Dumarey-Leblic-

q, tel. 050 67 09 29 - wilfried.duma-

rey@telenet.be.

Op bedevaart

Namiddagfietstocht

Wat is het heerlijk fietsen op een

mooie namiddag ! Je ruikt de len-

te en de zomer, de mooie dagen

zijn terug in aantocht. Er even tus-

senuit, wat tijd vrijmaken, wat kan

mooier zijn dan genieten.

Genieten van de mooie natuur,

soms kan het eens echt deugd doen.

Neem daarom deel aan de fietstoch-

ten van KWB en FEMMA.

Op de donderdagmiddagen in juni

starten we telkens om 14u. op het

Lindeplein en rijden aan een deugd-

doend tempo, langs rustige wegen,

over een afstand van ± 25 km. Er is

telkens een stop voorzien om iets te

nuttigen voor wie het wenst. Ver-

zekering is inbegrepen voor iedere

deelnemer.

Prijs

€ 3,00 (Leden KWB en Femma - 1,00

euro)

Contact : 0485/451430

KWB en

Femma
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Gedoopt aan de bron van leven

22 mei, Sijsele: Doopsel van Ibe Verrecas, zoon van Sylvia Vandevelde en Niels Verrecas uit Sijsele 28 mei, Moerkerke: Doopsel van Noélie Borra, dochter van Jana Hillewaert en Tom Borra uit Maldegem

Proficiataande30kinderen

dievoorheteerst

decommunieontvingen!

BreyneMaurice

D'hoopMaxine

DeDeckerMadeleine

(c) moedersmooiste.be (via deze website zijn de foto's te bestellen)

deWitteLucie

DecuyperLayton

DenysSeppe

DevischElisabeth

DumontElias

ErasmusEmma

HamerlinckJoppe

HamerlinckThijs

HuygheSiebe

LenoirJerôme

Lippinois Inez

LippinoisAxelle

LootensFéline

MaenhoutKato

MaertensKayne

MeyersElise

SchepensAméline

SnauwaertLizzie

TaelmanBriek

TourlouseAxelle

VanBiervlietRoxane

VanDammeElla

VandenBroeckAlice

VandenBroeckAchille

VandeursenLaurens

VandeursenArthur

VerguchtStan

Groepsfoto eerste communie kerk Moerkerke 22 mei
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Proficiataande37kinderen

dievoorheteerst

decommunieontvingen!

BuylaertPauline

CoensMylan

CoudevilleAnouk

(c) moedersmooiste.be (via deze website zijn de foto's te bestellen)

CrulLias

D’HooreAudrey

DaeninckMats

DauwensGeorges

DeMeulenaereSanne

DePrestThias

DemeesterVince

DesmidtFiorella

DevosAaren

FeysEmiel

HelewautJack

LampoCécile

LamoteBent

LauwersFien

LauwersJuline

LefevreKarlijn

MeireLotte

ProotAchile

RyckaertMatthieu

SioenElly

SnauwaertFiebe

SneppeLouise

TallirZoé

VanPouckeMattis

VandeVeldeHelena

VandenbergeFleur

VandenbergheQuinn

VandermoereRäven

VanhollebekeHéloïse

VanhollebekeMarie-Lou

VermeerschLuca

VerstraeteSydney

WallaertBabs

WallaertLou

Groepsfoto eerste communie kerk Sijsele 26 mei

(c) moedersmooiste.be
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Waar men gaat

langs Vlaamse wegen...

Het was een meer dan geslaagde vie-

ring met zon na regen, een goede

opkomst, een koor, een mooie sym-

boliek bij het meegebrachte Maria-

beeld.

Bloemenhulde aan Maria

met bloemen

die verwijzen naar haar

Als eerste bloem plaatsen we een

roos in de vaas bij het Mariabeeld.

De roos is de belangrijkste bloem

die verwijst naar Maria, denk maar

aan de rozenkrans, een krans van

rozen, het mariale gebed rond het

leven van Jezus en Maria. De roos is

het symbool van schoonheid, zui-

verheid en liefde. Eén van de be-

schrijvingen van Maria uit de Lita-

nie van Loreto is de mystieke roos. Ver-

wijzend naar de Onbevlekte Ont-

vangenis, geboren vrij van erfzon-

de, noemen theologen Maria soms

de doornloze roos. Zoals de roos de

meest edele bloem is, overstijgt ook

Maria de engelen en heiligen. De

roos staat soms symbool voor het

aardsparadijs.

De tweede bloem is een blauwe

lis, of zwaardlelie. De zwaardvor-

mige bladeren herinneren aan het

zwaard van verdriet en pijn dat

symbolisch het hart van Maria

doorstak. Bij de toewijding van Je-

zus in de tempel sprak Simeon

deze profetische woorden tot Maria:

‘Weet wel dat velen in Israël van-

wege Hem ten val zullen komen

of juist zullen opstaan. Hij zal een

teken zijn dat weersproken wordt,

en zelf zult u als door een zwaard

doorstoken worden.’ (Lucas 2:34b-

35a NBV21) Het blauw van de bloem

verwijst ook naar Maria als konin-

ginvandehemel.

Als derde bloem plaatsen we made-

liefjes in de vaas bij het Mariabeeld.

Het madeliefje doet denken aan Ma-

ria omdat het bloeit in mei en om-

dat het wit en nederig is. Maar even

wit en nederig zijn de gelijkaardi-

ge bloemetjes van de margriet, het

moederkruid, de kamille en sommi-

geasters.

Als laatste bloem plaatsen we een

potje met meiklokjes bij het Ma-

riabeeld. Het lelietje-van-dalen of

meiklokje heeft alles in zich om

zich Mariabloem te mogen noe-

men: het is wit (zuiverheid, maag-

delijkheid), het bloeit in mei (Ma-

riamaand) en het geurt heerlijk

(schoonheid, heiligheid). Volgens

een legende zijn de neerhangende

klokjes ontstaan uit de tranen die

Maria weende bij het graf van Jezus.

Om diezelfde reden wordt ook het

gebroken hartje (Dicentra spectabi-

lis) somsmariatranengenoemd.

Mariaviering op de laatste dag van de meimaand
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Proficiat aan allen die

vader, grootvader of

overgrootvader zijn!
Maar ook zij die op de een of andere manier vader zijn voor een ander willen

we zeker en vast eens in de bloemetjes zetten of met iets anders verrassen.

Afspraak aan bezoekerscentrum

Dammesteenweg 2 in Damme. op

zaterdag 11 juni.

Start om 14 uur, terug omstreeks 17

uur.

Gidsen nemen je mee op een fiets-

wandeling van ongeveer 30 km in

Damme, Oostkerke, Hoeke en Lap-

scheure.

Tel mee het aantal bewoonde nes-

ten.

Gratis voor Natuurpunters, niet-le-

den betalen 3 euro per persoon of 6

euro per gezin.

Verplichte inschrijving via stads-

wallenvandamme@natuurpunt.be

Bezoekerscentrum Natuurpunt

Dammesteenweg 2, 8340 Damme

Contact: stadswallenvandamme@-

natuurpunt.be

Fietstocht "ooievaars op het nest"

Wandelen op de grens tussen

Oedelem en Damme

zondag 12 juni van 14 tot 16u

Een wandeling in een glooiend

landschap met mooie natuur en

prachtige vergezichten.

Op de bergflanken doen een paar

wijngaarden denken aan zuiderse

streken.

Na de wandeling genieten we van

een natje en droogje aan Hoeve De

Bergvallei.

Praktische info

Start aan de Hoeve De Bergvallei,

Weg naar Sint-Kruis 7, 8730 Oede-

lem

Inschrijving verplicht door over-

schrijving van 6,00€ (niet-leden),

5,00€ (leden) p.p. op rekening BE32

7360 3899 7502 van dNB ten laatste

op 9/06/22.

Honden aan de leiband zijn wel-

kom

Afstand 5 km

De Naturen Blomme
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Vormselwake groep Moerkerke
Op zaterdag 28 mei was er om 19 uur de vormselwake met de vormelingen, hun gezinnen, meters en peters. Meer foto's via onze website.
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Proficiataande40gevormden

die het sacrament van het vormsel

hebbenontvangen

opzaterdag4juni

indekerkvanMoerkerke.

Foto’skunnenbesteldworden

viawww.moedersmooiste.be

(c) moedersmooiste.be

BensaâdSimon

BijloosLilly

BrandersMelany

CampeJosefien

CrulLona

D'HespeelMilan

DeMuynckThéo

DeSmetElise

DervauxMarise

DeswarteShane

DevischLouis

DevynckRobbe

DeweerClément

FeysJulie

GoudeseuneIsa

HoestlandtBo

LamoteJana

Lanckriet Jenson

LattrezEmiel

MeyssemanArnaud

NoteMayté

ProotNora

PyckLouis

PynenbrouckNoor

QuintensHelena

RonseBrent

SchapdryverFleur

SchauvliegeJuliette

SimoenJoey

SimoenJason

SinnesaelNaya

SinnesaelYana

SnauwaertLia

StevensHenri

TroubleynPierre

VanHolmKyan

VandaeleJolein

VercruysseNora

VerhaestLouise

WarlopFerre

Groepsfoto gevormden kerk Moerkerke
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Op pinkstermaandag waren we met

het team al vroeg op pad. We wer-

den om 9 uur verwacht in Groen-

hove te Torhout voor een teamdag.

Het was al van in het najaar 2019

geleden dat we als team een zes-

tal avonden opleiding volgden, om

dan op 18 oktober 2020 als Pasto-

rale Eenheid Groene Weiden Dam-

me te worden aangesteld. Door co-

rona werd de teamdag echter elke

keer uitgesteld.

Samen met nog een drietal andere

aangestelde teams mochten we eerst

luisteren naar onze bisschop Lode

Aerts. Hij vergeleek het team en ook

elke medewerker in de Kerk met een

grote groep ganzen. Tijdens hun

lange vluchten vliegt degene met

de meeste energie een tijdje voor-

op. Deze taak wordt op tijd over-

genomen door anderen, zodat nie-

mand uitgeblust raakt. De zwakke-

ren vliegen achterin, maar worden

onder de vleugels genomen door

enkele meetrekkers. Af en toe wordt

er gewisseld van positie, rekening

houdend met elkaars sterktes en

zwaktes. Op tocht leer je elkaar ken-

nen… Een heel mooi beeld om voor

ogen te houden.

Het is niet altijd makkelijk om

het doel voor ogen te houden in

een maatschappij waar de Kerk een

steeds kleinere rol speelt. Hier greep

de bisschop terug naar het verkeers-

bord waar de bebouwde kom op af-

gebeeld staat. Het silhouet van een

kerk met daarrond enkele huizen.

De kerk staat er nog, maar wordt

steeds kleiner ten opzichte van de

huizen errond. Een realiteit die we

moeten onder ogen zien, zonder de

moed te verliezen.

Als dank voor onze inzet kregen

we als team een klein geschenkje:

3 schaaltjes waar we een theelicht-

je kunnen in plaatsen en tijdens

een vergadering op tafel kunnen

zetten. In het tweede deel mochten

enkele teamleden van de pastorale

eenheid Sint-Trudo uit Assebroek

ons te woord staan. Een boeiende,

leerrijke uitleg van een team dat al

wat langer aan het werk is als pas-

torale eenheid. Er werd meer ver-

teld over: hoe ze tot stand kwamen,

de structuur van de verschillen-

de werkgroepen, hun aanpak om

nieuwe initiatieven vorm te geven,

de klemtonen die zij belangrijk vin-

den…

Uit de reacties tijdens de vragenron-

de merkte ik op dat elk team toch

wel met dezelfde vragen zit, dezelf-

de moeilijkheden tegenkomt: hoe

vind je nieuwe vrijwilligers, hoe

de jongeren betrekken bij wat we

doen,…

Ook hier denk ik dat het belang-

rijk is om het beeld van de vlucht

ganzen voor ogen te houden. Allen

samen op weg, elkaar steunend, de

weg zoekend.

We sloten af met een kleine receptie

en een maaltijd. Blij om weer eens

bij elkaar te mogen zijn!

Parochieassistente Hilde Pauwaert

Teams uit de startblokken
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Gedoopt aan de bron van leven

29 mei, Sijsele: Hailey Hubreght, dochter van Anouchka Lefevere en Bart Hubreght uit Sijsele 5 juni, Sijsele: Gérard Geernaert, zoon van Ilse Dendooven en Thomas Geernaert uit Sijsele

Proficiataande28gevormden

die het sacrament van het vormsel

hebbenontvangen

opzondag5juni

indekerkvanSijsele.

Foto’skunnenbesteldworden

viawww.moedersmooiste.be

(c) moedersmooiste.be

BaesSeppe

BockstaeleMaxine

BonteThias

BouteHannelore

CabooterLouis

ClaerhoutMaarten

CodronEstée

DaeseVidar

DebbautElias

DelaereRaphael

GrammensWarre

GruźlewskiBartłomiej

HuwelManon

KempinckAlexander

LalemanYana

LamoteCharlotte

LaridonAchiel

MassantElla

MestdaghMargot

MeulebroeckJorben

MisseeuwJenne

SarazijnJoppe

VanAsscheGilles

VandeVyverFien

VanPouckeKeano

VancompernolleLouise

VandenbusscheArjen

VerbekeAndress

Groepsfoto gevormden kerk Sijsele



Jubileumviering op zaterdag 11 juni in

de kerk en in De Kring Sijsele
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Actie bij Ferm Damme

DRUM JE FIT

Woensdag 8 juni OC De Lieve

Samen drummen, fun, dance… en

veel leute verzekerd was een ex-

tra uitnodigende noot die aandacht

trok! En ja met het maximum aan-

tal deelnemers gingen we vorige

woensdag aan de slag “drum je fit”

– een vrolijke work-out met een

boost voor je humeur en conditie.

Wist je dat drummen goed is voor

je brein, goed is om je emoties en

spanningen kwijt te geraken, het je

coördinatie verbetert en… je wordt

er fitter van ! Dus, wie wilt dit niet

meemaken?

Dames tussen 71 en 32 jaar waren

we van de partij en klopten er heftig

of los onder deskundige leiding. Als

afsluiter trakteerden we de sportie-

velingen op een lekker gezond ap-

peltje. Met ondertussen een gezel-

lige babbel, nieuwe contacten (af-

delingen Groot Damme)… daarvoor

doen we het toch bij Ferm? Reac-

ties: dit mag nog komen, het mocht

best nog wat langer duren en heel

watdameskwamenonsextrabedan-

ken voor deze SUPER avond omdat

ze hier zo van genoten hebben. Op

naareenvolgendekeer?

Houd jullie goed, we gaan nu de zo-

mer tegemoet en wensen jullie een

rustige periode, namens Ferm team

Damme

Ferm Damme
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‘Vakantie!’ Het is een bijzonder

mooie tijd voor heel wat gezin-

nen. Het strakke tijdsprogramma

van het school- en werkjaar kan in-

geruild worden voor een meer ont-

spannen en rustige aanpak. Kinde-

ren en ouders fleuren tijdens de

vakantie vaak letterlijk op. Genie-

ten, buitenlucht, sporten en spe-

len, zon, tijd om gezellig te eten,

samen fijne activiteiten doen… Ge-

zinnenknappenervanop.

Ook met het gezin op reis gaan is

een deugddoende ervaring. Zeker

wanneer we zenuwachtige toestan-

den tijdens lange files, op overvol-

le stranden en in volgeboekte mas-

sahotels aan ons voorbij laten gaan.

Het is een waardevol aandachts-

punt om de stress en de drukte van

het werkjaar te vermijden op reis.

Intens van vakantie genieten kan

zonder ‘kilometers vreten’ en zon-

der mee te draaien in de doldraaien-

decommerciëlevakantiemolen.

Vakantieweken bieden ook kansen

om spiritueel bij te tanken en zich

gelovig te herbronnen. Enkele tips

hiervoor:

1. Op de vakantiebestemming deel-

nemen aan de zondagsviering in

de plaatselijke kerk en proeven hoe

mensen elders hun geloof vieren.

2. Een bezoek plannen aan een pel-

grimsplaats, abdij of kathedraal. Of

in een kerk speciaal bidden voor

geliefden en voor hen een kaarsje

branden.

3. Lees en mediteer over een frag-

ment uit deHeilige Schrift.

4. Tussen de vakantieboeken kan je

een gebedenboek en een goed spi-

ritualiteitsboek stoppen, ook voor

de kinderen kan een ‘geloofsboek’

meegenomenworden.

5. Tijdens een boswandeling kan je

het een half uur stilmaken.

6. Voor tieners en jongeren zijn er

heel wat eigentijdse vakantieactivi-

teiten.

Wegwijzersvoordevakantie

Neem tijd om te genieten. Houdt

daarbij rekening met de anderen.

Vakantie is leven in vrijheid, maar

dit betekent niet dat we zelf-zuchtig

leven.

Je neemt nooit vakantie en afstand

van je dierbaren; zorg voor mooie

momentenmethen.

Laat ook God niet terzijde. Blijf

Hem ontmoeten in de eucharistie

eninmomentenvangebed.

Leg de stress af; neem eens een an-

der ritme aan dat je weer bij jezelf

brengt.

Ontdek de schoonheid van Gods

natuurinalzijnaspecten.

Blijf aandacht hebben voor concre-

te mensen. Neem tijd voor ontmoe-

tingendieuitbleven.

Het gebod ‘Bemin uw naaste als

uzelf’ geldt ook in de vakantieperi-

ode.

Doe niet mee aan het opbod van de

duursteenverstevakantie.

Blijf Gods kracht en genade vragen

voorjezelfendeanderen.

Laat de stralen van de zon ook neer-

daleninjeeigenhart.

Eengebedindevakantie

God, geef mij een hart dat vakantie

kan nemen, een hart dat zich laat

drijvenopdewolken.

Geef mij een hart dat kan luisteren

naar de vogels en kan glimlachen

bij de verre geluiden van dieren als

demorgenbegint.

Geef mij een open hart en open han-

den om naar de mensen toe te gaan,

te luisteren naar hun verhalen en

te snoepen van hun vriendschap als

deavondvalt.

Geef mij een hart dat vakantie kan

nemen, God, en dan is het feest al

begonnen.

Vakantie

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Stad Damme zet graag samen de

zomer in.

Het is hoog tijd om elkaar weer

meer te ontmoeten en om even on-

bezonnen te onthaasten.

Op donderdag 30 juni 2022 om

19 uur plaatst de stad een nieuwe

wensboom op de Markt.

Daarna trakteert het stadsbestuur al

haar inwoners in de Zustertuin aan

de Burgstraat.

van 19.00 u tot 22.00 u

Stad Damme

Dijkenwandeling in Damme

Zondag 3 juli van 14 tot 16u.

In de Middeleeuwen werd de zee in

Damme steeds verder teruggedron-

gen door aanleg van dijken. De ver-

zanding van het Zwin was er het

gevolg van. We wandelen langs de

oude dijken terwijl de gids uitleg

geeft over de geschiedenis van de

streek en de mooie natuur.

Praktische info

Start aan de Dienst voor Toerisme,

Jacob van Maerlantstraat 3, 8340

Damme

Gratis en zonder inschrijving

Goede wandelschoenen

Honden aan de leiband zijn wel-

kom

Afstand 5 km

De Naturen Blomme
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Gedoopt aan de bron van leven

12 juni in Moerkerke: Michelle Decroix, dochter van Tine Veys en Korneel Decroix uit Sint-Agatha-Berchem 18 juni in Sijsele: Jeanne Roelandts, dochter van Laure Buysse en Seba Roelandts uit Sijsele

In de Verklaringen van de bisschop-

pen van België nr. 44 “Het kerkge-

bouw - Betekenis en toekomst”, no-

vember2020, lezenweopblz. 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 afdoen-

de reden om de kerk dan maar ge-

sloten te houden... Men mag het be-

lang van open kerken niet onder-

schatten. Het is een volwaardig pas-

toraal project dat als zodanig alle

waardering en steun verdient. Zon-

der veel woorden laten we zo ver-

staan dat de Kerk een open en gast-

vrij huis is waar iedereen welkom

is.”

Sinds jaar en dag is de kerk van

Den Hoorn (Sint-Rita) elke dag

open, sinds vorige zomer is ook

de gerenoveerde kerk van Moerker-

ke (Sint-Dionysius) elke dag open

en sinds 21 juni is nu ook de kerk

van Sijsele (Sint-Martinus) elke dag

volledigopen.

Men kon er al jaren terecht in de

zijkapel om een kaarsje aan te ste-

ken, maar toch bleven velen voor

gesloten (glazen) deuren staan, be-

zoekers die graag de volledige kerk

willenbezichtigen.

Dankzij de inspanningen van de le-

den van de kerkraad, koster en pas-

toor kunnen we de kerk openen

voor de gemeenschap, ook buiten

de liturgische diensten. Er is came-

rabewaking voor ieders veiligheid.

Er is stemmige achtergrondmuziek

en de kerkbezoeker kan tot rust ko-

menbijdebronvanleven.

We zijn tevreden dat we de kerken,

waar er wekelijks liturgische dien-

sten zijn, ook open kunnen hou-

den wanneer er geen diensten zijn.

Zo wordt een stuk van het kerken-

patrimonium het hele jaar door toe-

gankelijk gemaakt voor de ruimere

gemeenschap.

We danken bij deze voor de inzet

van velen om ook andere kerken tij-

denshetseizoenopentestellen.

De kerken van Den Hoorn, Moer-

kerke en Sijsele zijn het hele jaar

door elke dag open tussen 8 uur en

18uur.
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Van Minnewater tot De Bron

Bespiegelingen bij Brugse wateren

Water is een van de kenmerken van

de goede stad. Er zijn weinig ste-

den waar geen water door of langs

stroomt. De meeste werden immers

gebouwd aan oevers, van rivier of

zee. Dat water was nodig voor het

transport, de reden trouwens waar-

om de stad ontstond: hier was han-

del mogelijk, ruil op grote afstand.

Meestal werd het water verder door

de stad getrokken in grachten, rei-

en en kanalen, om de wol en de wijn

naar de pahuizen en het laken en

het bier naar de haven te brengen.

De stad staat met haar voeten in het

water endankthaarkarakter aanhet

water. De roeping van water is te

stromen, de roeping van de stad is

te bewegen. Stadslucht maakt vrij.

"Wanneer stad en rivier elkaar ont-

moeten, plant de mensheid de wor-

tels van de beschaving", schreef de

Britse journalistBernardLevin.

De wortels van de beschaving rei-

ken dus tot in het water, zoals die

van de bomen langs de reien en de

Damse Vaart. Zoals een boom heeft

de beschaving veel tijd - veel water

- nodig om te groeien.. Langzaam

zoekt de cultuur haar weg in de

samenleving, zoals het water lang-

zaam stroomt door de stad. Die tra-

ge trek van het water is een wijs ge-

baar naar de haastige drukte van de

stedeling.

Laten we dan ook even de tijd ne-

men om het water van onze stad

langs te gaan. Maar start gewoon

thuis. Ook daar is er water. In

Gemene water werd Minnewater

overvloed. 'On command': draaitje

aan kraantje, waterkoker loopt vol;

duwtje tegen hendeltje, spoelbak

trekt door; druk op knopje, wasma-

chinebegintespinnen.

We staan er nooit bij stil, maar op

vele plaatsen op aarde is dit niet zo.

In de Sahel is water schaars. In de

stukgeschoten steden van Oekräine

kwam er geen water meer uit de lei-

dingen.

En zeggen dat al dat water be-

gint met een regendruppel die neer-

valt, opgevangen wordt, samen-

stroomt met andere druppels, plas-

sen vormt, zijn weg zoekt, beekjes

vormt, weer samenstroomt in bed-

dingen die schuren in de bodem en

rivieren kerven in het landschap...

Of het begint met een regendrup-

pel die in de bodem dringt, tussen

de aardlagen meandert, steeds die-

per tot hij met andere druppels on-

deraardse meren vormt waaruit hij

tienduizenden jaren later weer naar

boven wordt geduwd, uit een bron

druppelt, zijn weg zoekt, beekjes

vormt...

Al die druppels met een lange

geschiedenis stromen uiteindelijk

Pomp met Zwaan (Groeninge)

ook naar de stad waar ze met lief-

de welkom worden geheten. Heb-

ben we daarom in de loop der tijden

de naam van de plek waar al dat wa-

ter Brugge binnenstroomt, veran-

dert van "gemene water" in Minne-

water?

Een uitnodiging om water te koes-

teren en niet onnodig te verspil-

len. Water is kostbaar. Zonder water

is geen leven mogelijk: geen plant,

geen bloem, geen gras, geen graan,

geen voedsel, geen vee, geen mens.

Als water niet langer kostbaar is

maar wel kostelijk wordt, kan een

strijd om het water losbarsten. Wa-

terkanoorlogworden...

We vinden het normaal dat water

uit de kraan stroomt, maar dat was

eeuwen lang niet zo. Tot ergens in

vorige eeuw had niet elke Brugse

woning leidingwater. Eerst moest

je bij de pomp op het gemene erf of

op het pleintje, zoals we het in het

kinderliedje nog zingen, "Twee em-

mertjes water halen, twee emmertjes pom-

pen". Op enkele plaatsen in Brugge vind

je nog een openbare pomp, zoals de Pomp

met de Zwaan (uit 1857) in Groeninge.

Je krijgt er geen water meer uit, maar je

kunt er wel over mijmeren. Precies omdat

hij droog staat. "Iedereen die dit water

drinkt zal weer dorst krijgen," zei

De Bron (Beursplein)

Jezus, "maar wie het water drinkt

dat ik hemgeef, zal nooitmeer dorst

krijgen. Het water dat ik geef, zal in

hem een bron worden waaruit wa-

ter opwelt dat eeuwig leven geeft."

Proberen wij voor anderen een

bron te zijn "waaruit water op-

welt", een bron van leven, van

hoop, van vrede, van verzoening,

van liefde...? Soms zoeken mensen,

zonder het te vragen, bij ons een

antwoord op hun diepste nood, zo-

als de psalmist (Psalm 143) zijn han-

den ten hemel strekte: " Ik strek

mijn handen naar U uit, dorstig als

drogeaarde."

Vaak beseffen we het niet dat we

een bron van leven waren. Mee-

stal weten we ook niet dat onze

woorden dorstlessend waren en in

het hart van onze gesprekspartner

neervielen als verfrissende drup-

pelsopdorstigegrond.

Soms lukt het ook niet, omdat

woorden net als water hun weg

moeten vinden. Die weg is meest-

al niet rechtstreeks. Zoals de nieu-

we bronzen sculptuur van Philip

Aguirre y Otegui op het Beursplein

laat zien. De Bron heet het werk. Uit

schots en scheef gestapelde schalen

stroomt water naar beneden dat zijn

wegzoektoverhetplein.

Soms stroomt er geen water uit De

Bron op het Beursplein, zoals ook

ons de woorden wel eens in de keel

blijven steken als onze diepere bron

is uitgedroogd. Dan moeten we mis-

schien eerst spiritueel "twee emmer-

tjes water halen, twee emmertjes pom-

pen".

Mark Van de Voorde

(inweek29:deel2)
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Avondwandeling in Damme

Woensdag 13 juli van 20u tot

22u

Als de avond valt, is Damme op zijn

mooist.

Het is dan bijzonder aangenaam om

te wandelen langs de oude gebou-

wen en in de natuur.

De gids neemt u mee langs unieke

plekjes.

Praktische info

Start aan de Dienst voor Toerisme,

Jacob van Maerlantstraat 3, 8340

Damme

Gratis en zonder inschrijving

Geschikt voor rolstoelgebruikers

Honden aan de leiband zijn wel-

kom

Afstand 4 km

De Naturen Blomme

Kom bloed geven in Sijsele.

Op dinsdag 19 juli van 17u tot

19u30 in het Parochiaal Cen-

trum "De Kring"

Bloed, plasma of plaatjes ge-

ven.

Dat doen we voor elkaar.

Voor wie het nodig heeft. Op een

dag is dat misschien jouw buur-

man, je teamgenoot of je moeder...

Help ook mee en maak uw afspraak

op het gratis nummer: 0800/777 00

Bloedgeven
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Gedoopt aan de bron van leven

Sijsele 25 juni: Finn Bisschop, zoon van Jannetine Maene en Jonas Bisschop uit Maldegem Sijsele 25 juni: Ellie Bisschop, dochter van Jannetine Maene en Jonas Bisschop uit Maldegem

Sijsele 25 juni: Chloé Sidelka, dochter van Monika Farbarova en Marek Sidelka uit Oedelem

Affiches Nocturnes in de kathedraal en Feest van de H. Godelieve
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Van 't Stil Ende tot de zee

Bespiegelingen bij Brugse wateren

Als water stilvalt, valt ook het leven

stil. In Israël is een groot meer daar-

voor gekend, de Dode Zee. Het eni-

ge wat het water van de Dode Zee

kan doen, is verdampen. Verdwij-

nen dus. Daardoor is het zoutgehal-

te er zo hoog dat je in die zee niet

kunt verdrinken, je blijft drijven.

Het water is er zo dood, dat het je

niet eens in zijn dood mee kan ne-

men.

Of je laten drijven in dat zoute wa-

ter gezond is, weet ik niet. Wel dat

het dodelijk is voor de omgeving: er

groeit geen plant, geen bloem, geen

grasspriet op de oevers. In het wa-

ter zwemmen geen vissen. Doods is

het er. Morsdood. Het leven is in

de Dode Zee aan een stil einde geko-

men.

Ook Brugge kent een Stil Ende, dat

strookje gedempte gracht die van-

af de Bloedpunt doodloopt tegen de

Ezelpoort. Er figuurlijk én letter-

lijk doodloopt. De reden waarom

zowel er in de Dode Zee als in 't Stil

Ende geen leven is, is dat het wa-

ter er niet doorstroomt. Er stroomt

geen water in en er stroomt geen

water uit. Als water niet kan door-

stromen, zit er geen beweging in.

Zonder beweging geraakt water in

ademnood. Het valt zonder zuur-

stof. Water is een beetje als de mens:

ook de mens die niet beweegt, lijdt

aan zuurstofgebrek. Zonder zuur-

stofgeenleven.

Zuurstof voor 't Stil Ende

Het stadbestuur weet dat. Daarom

heeft het op verschillende plaatsen

in het midden van de bedding van 't

Stil Ende pompen geplaatst die het

water doen opspatten in forse fon-

teinen die als een paraplu opbollen

boven het watervlak. De waterbo-

gen nemen in het zwier uit de lucht

zuurstof mee dat de gracht weer le-

venschenkt.

Ik zag hoe het water opleefde. Het

was een openbaring. Ik dacht met-

een aan Openbaringen, hoofdstuk

22: "Hij liet me een rivier zien met

water dat leven geeft. De rivier was

helder als kristal en ontstond aan

de troon van God en het lam en

stroomde dwars door de stad..." Le-

vengevendetoekomst.

Ga ook eens op een bankje zitten

naast de oever van 't Stil Ende, kijk

en luister naar dat spattende wa-

ter dat als van blijdschap klatert.

En merk: het water was dood en

het leeft weer. Heb jij ook soms

dat doodse gevoel in je lichaam, dat

niets nog zin heeft om te bewegen?

Of die gedachten in je hoofd die lij-

ken opgesloten te zitten in je brein

en je grijze cellen in een houdgreep

houden?

Dan is het tijd om weer zuurstof

te geven aan je leven, letterlijk en

figuurlijk. Letterlijk door te bewe-

gen, zodat je spieren weer zin krij-

gen om te werken en je hersencel-

len om te denken. Figuurlijk door

mentaal te bewegen, zodat je hoofd

leeg wordt gemaakt en gevuld kan

De duif naast het water

worden met frisse gedachten. Een

verstoft brein is als een zolder:

met wat er opgestapeld ligt, kun je

niets meer aanvangen. Jaag er nieu-

we zuurstof doorheen: lees, blader,

zoek,bid,bezin...

Nu we verfrist op kunnen staan,

gaan we even buiten de stad. Om

uit Brugge te geraken moet je al-

tijd het water over. Je merkt het

niet altijdmeteen, omdat op sommi-

ge plaatsen het water ondergronds

gaat. Vanuit de lucht of op een stads-

plan zie je het wel. Misschien is het

geen toeval datdeoude staddevorm

van een ei heeft, symbool van leven.

Of mag ik haar een eeuwige foetus

noemen, zwemmend in het water?

Toch een mooie gedachte: altijd

weer moet de samenleving tot leven

komen, altijdweermoet de stadher-

boren worden, gaan door het water

van de doop, het water van genezen

en geboren. Genezen van het kwaad

en opstaan tot het goede, is niet al-

leen een individuele opdracht van

de mens maar ook een collectieve

noodzaakvoordesamenleving.

Lopend langs de ringvaart rond

Brugge, schieten mij de woorden te

binnen van de apostel Petrus (uit

zijn eerste brief): "Dat water is een

voorafbeelding van het water van de

doop, die niet het vuil van uw li-

chaam wast maar een vraag is aan

Alle water naar de zee

God om een zuiver geweten." Hoe

ishetmetuwgewetengesteld?

Aangekomen in Assebroek, neem ik

je graag mee naar een gekende plek,

het Leenhof De Zeven Torentjes,

beter bekend als de 'Kinderboerde-

rij'. Ooit stond hier een kasteelhoe-

ve waarvan enkel de omwalling en

de duiventoren, ooit symbool van

hoge standing, zijn overgebleven.

Het mooie is dat de toren naast de

oude slotgracht staat. Landschappe-

lijk pittoresk maar ook mentaal pic-

turaal.

De duif woont er immers naast het

water. Duif is Geest, water is leven.

Meteen moet ik denken aan de eer-

ste twee Bijbelverzen: "In het be-

gin schiep God de hemel en de aar-

de. De aarde was woest en doods,

duisternis lag over de oervloed, en

over het water zweefde Gods Gees-

t." Ook onze opdracht als gedoop-

ten die door het water heen Gods

Geest hebben ontvangen : duister

licht doen worden, wat doods is op-

wekken...

Uiteindelijk stroomt alle water naar

de zee. Aan de einder gaat de aarde

over in de hemel. Dat de hemel onze

aarde raakt, zegt dat wij die hemel

ooknaarhiermoetenbrengen...

Mark Van de Voorde
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13e Grenskrekentocht

Donderdag 21 juli van 7u tot

15u

Wandelen op de grensstreek tussen

Lapscheure en Nederland. Nieuw

parcours!

Vanaf 15 km ga je naar Sluis, de

meest Vlaamse stad in Nederland.

De 4-9-12 km ontdekken de polder-

natuur rond Lapscheure en Hoeke.

Overzet over Damse Vaart is extra

troef.

Poldertocht

Zaterdag 23 juli van 7u tot 15u

Tocht door de polders tussen Lap-

scheure, Middelburg en Moerker-

ke.

Veel onbewandeld gebied door de

velden en op de grens met Neder-

land.

Verzorgde rustposten.

Praktische info

Prijs: 3 euro (leden:1,5 euro)

Vertrek:

Zaal Helderwijs

Hoogstraat 17, 8340 Damme

Contact :

Telefoon: 0478 28 17 87

e-mail: roger.snauwaert@skynet.be

Wandelen met LevenslijnFerm Damme
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Gezongen mis = 15 euro
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Gedoopt aan de bron van leven

Moerkerke 3 juli: Rhune Blondeel, dochter van Iris Bulcke en Tom Blondeel uit Moerkerke Sijsele 3 juli: Camiel Keereman, zoon van Eva Lagrou en Jens Keereman uit Sijsele

Sijsele 3 juli: Eléna Laisnez, dochter van Stephanie Daneels en Geoffrey Laisnez uit Sijsele

Affiches Nocturnes kathedraal Brugge en Expositie Damme
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Voor het feest van halfoogst,

feest van onze parochie, willen

we een oproep doen om bloemen

en welriekende kruiden naar onze

kerk te brengen (misschien het mo-

ment om te snoeien in je tuin?). Je

kan deze naar de kerk brengen op

vrijdag tussen 13 en 17 uur. Wil je

graag een handje helpen om deze te

schikken in de kerk dan ben je wel-

komopzaterdagvanaf9uur.

Hoogdag 15 augustus = feestelij-

ke Mariale misviering O.L.Vr He-

melvaart met kruidenwijding om

10u30. Een mooie traditie die we

graag in ere houden op de parochie.

Breng een boeketje kruiden mee uit

je tuin of van langs de bermen, deze

worden gezegend door priester Pra-

dip.

Vorig jaar (zie foto, maakten

we kruidenwissen met 7 soorten

waaronder kruiden, veldbloemen,

graangewassen.Zoals :

Boerenwormkruid (geel) heeft de

kwaliteit demonen en wormen te

verjagen

Duizendblad (wit) verjaagt dui-

vels, heksen & onweer, verleent

moed&kracht

Koninginnekruid, leverkruid

(roze) staat voor liefde en bescher-

ming

Kamille (wit) beschermt tegen boze

geesten, staat voor affectie en liefde,

rustigeslaap,rijkdom

Korenstaatvoorrijkdom

Oregano, wilde marjolein (roze)-

brengt vriendschap, vrede en vreug-

de

Citroenkruiden /of salie Ci-

troenkruid beschermt tegen kwaad

en gevaar en staat voor levenslust,

succes, genezing, geluk en liefde

terwijl salie zorgt voor een scho-

ne energie in het huishouden en

houdt ongewenste gasten buiten de

deur, staat voor wijsheid en lang le-

ven.

Benieuwd wat de natuur ons dit

jaar zal opbrengen aan weldoen-

de en geurende planten / bloemen?

Straks gaan we hiervoor op stap,

op zoek en knippen waar het kan…

Meen je kruiden in je tuin te heb-

ben die hiervoor schikken geef een

seintje.

Met velen ben je welkom om deze

hoogdag te vieren in onze kerk te

Damme.

Kruidenwijding

15 augustus Damme
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Kapellenfietstocht in Damme

Maandag 15 augustus van 14u tot

16u30

Mariadag is wel een geschikte tijd

om langs de vele kapellen in Groot

Damme te fietsen.

De kapelletjes zelf zijn vaak parel-

tjes van volksdevotie maar het Dam-

se landschap is ook prachtig.

Praktische info

Start aan de kerk van Oostkerke ,

Sint-Kwintensstraat 11, 8340 Oost-

kerke

Deelname : Gratis en zonder in-

schrijving

Afstand 20 km

De Naturen Blomme

En help daarbij je medemens.

Het kan op dinsdag 23 augustus

van 16u tot 19u te Moerkerke in De

Lieve

Wil vooraf een afspraak vastleggen

met het Rode Kruis Vlaanderen

op het gratis nummer 0800/777 00.

OPGEPAST!

NIEUWE LOCATIE

Bloedgeven
Heb jij kennis over de Damse deel-

gemeenten en wil u deze delen met

het grote publiek?

Ben jij bezorgd voor ons erfgoed en

bang dat het “verloren” gaat?

Heb je oude foto’s en/of ander mate-

riaal die streekgebonden is en wil je

dit laten “bewaren voor later”?

Wij van de heemkundige kring

’t Zwin Rechteroever Damme

zijn op zoek naar vrijwillige

medewerkers.

Wenst u meer inlichtingen of een

kijkje komen nemen in ons lo-

kaal, dat kan, stuur een mail-

tje naar philip.debusscher@gmail.-

com of op gsm. nr. 0495/46.72.90

Geen verplichtingen!

OPROEP

Aandacht

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
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

Gedoopt aan de bron van leven

10 juli: Noah Callebout, zoon van Nathalie Vandekerckhove en Christophe Callebout uit Moerkerke 17 juli: Louis Vnahaecke, zoon van van Annelies Vande Velde en Nico Vanhaecke uit Maldegem

17 juli: Léona Vanhaecke, dochter van Annelies Vande Velde en Nico Vanhaecke uit Maldegem 17 juli: Emile Vanhaecke, zoon van Annelies Vande Velde en Nico Vanhaecke uit Maldegem

21 juli: Febe Demuynck, dochter van Benedicte Decock en Koen Demuynck uit Oedelem 30 juli: Féline Brauwers, dochter van Davinia De Jaeghere en Djarno Brauwers uit Maldegem

4 augustus: Marie Meire, dochter van Steven Meire en Jessica Valcke uit Sijsele 7 augustus: Levy-Jai Steyaert Dedeene, zoon van Steffi Dedeene en Tim Steyaert uit Sijsele



“Het land van melk en choco is
soms dichterbij dan je denkt…In
deze melkweg op aarde vallen we
met ons gat in de boter en eten we
rijstpap met houten lepeltjes “G. De
Kockere

Deze boodschap vonden we aan een
boerderij op onze tocht en is spreek-
woordelijk van toepassing op onze
Ferm uitstap op zondag 24 juli
naar het Baliehof in Zerkegem. Eén
van onze enthousiaste leden maak-
te van de uitstap een verslagje, die
ons veel plezier deed, vandaar dat
we dit ook aan jullie laten lezen. Om
13h30 stipt stonden we met een 20
tal deelnemers goed ingesmeerd en
vertrekkensklaar aan de afspraak-
plaats. Na een moeizame start (ver-
loren zonnebril) kwamen we al
vlug op dreef en met een gezapig
tempo en de haren in de wind was
het aangenaam fietsen langs de Oos-
tendse vaart.Aangekomen op onze
bestemming "het Baliehof", waar
nog 4 personen onze groep com-
pleet maakten, werden we heel goed
ontvangen door de gastvrouw Kris-
ta. Er werd ons een huisgemaakt ijs-
je geserveerd, wat uiteraard door ie-
dereen zeer gesmaakt werd! Daarna
kregen we een enthousiast verhaal

over het ontstaan en evolutie van
de kaasmakerij op het melkveebe-
drijf.Na de gestelde vragen konden
we de kazen in wording bewonde-
ren alsook de productieruimte met
alle bijhorende "machinerie". Im-
pressionant en zeer interessant.Na-
dien konden we ons tegoed doen
aan een zeer verzorgde kaasscho-
tel heel mooi versierd met vers en
gedroogd fruit, nootjes, een glaas-
je wijn & vers gebakken broodjes en
wij konden aldus uitgebreid proe-
ven van het ruime assortiment ka-
zen van het Baliehof, bv Hout-
landse, Zerkegems stinkerdje, kaas
met Provençaalse kruiden, met ak-
kerhoningklaverkruid etc. En of
het smaakte... We wensen de ge-
dreven familie Callemeyn-Stroo al-
vast nog veel succes met hun on-
derneming!Ondertussen werd het
hoog tijd omde terugweg aan te vat-
ten en met onze uitstekendefiets-
loods Daniel zijn we daar vlot in
geslaagd, na nog een pitstop aan
de St Pietersplasvoor een groepsfo-
to zijn we moe maar voldaan terug
in Damme gearriveerd.Een zeer ge-
slaagde namiddag en hartelijk dank
aan de organisatoren! Een enthou-
siastedeelneemster.

Zomertoer Ferm Damme
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De oudste Europese belofte-
processie trekt opnieuw door

Brugge

Het valt natuurlijk niet met vol-
ledige zekerheid te bewijzen dat
de Bruggelingen sedert 1304 na
de uitspraak van een belofte jaar
na jaar een kaars van zesendertig
ponden offerden aan Onze-Lieve-
Vrouw. Ook wie de belofte ooit uit-
sprak, staat niet honderd procent
vast: angstige vrouwen die zich be-
kommerden om het heelhuids te-
rugkeren van hun mannen en zo-
nen die vochten op de Pevelenberg
of de soldaten zelf die bij de Moeder
Gods toevlucht zochten in die ban-
ge uren tijdens de veldslag op deze
uiterst warme zomerdag van 18 au-
gustus.

Historisch bleven te weinig ar-
chiefstukken bewaard om hier cor-
recte en concrete antwoorden te ge-
ven. Misschien werd er te weinig
genoteerd. Maar in elk geval gin-
gen vele documenten door bran-
den, ondeskundig beheer en ande-
re calamiteiten voorgoed verloren.

Maar ondanks oorlogen, pandemie-
ën en godsdiensttwisten bleven de
Bruggelingen trouw aan hun ge-
geven woord: jaarlijks gaan we be-
devaarten naar de Potterie en bren-
gen we uit devotie een bijenwassen
kaars mee die daar plechtig wordt
geplaatst, aangestoken en een jaar
blijft branden ter ere van de Moeder
Gods.

Tradities kunnen eeuwenoud zijn,
soms te mooi om waar te zijn, maar
er zijn er weinig in Europa die al
meer dan zevenhonderd jaar stand-
houden.

De ‘Brugse Belofte’ is een oerau-
thentieke Brugse aangelegenheid,
ontstaan, gegroeid en volgehouden
door Bruggelingen, kaderend in
een strijd voor onafhankelijkheid,
waarbij zeker ook sociale, economi-
sche en culturele aspecten een im-
portante rol spelen. In Brugge is ze
mooi,waarenbestendigd!

De ‘Brugse Belofte’ inhoude-
lijk

In de processie die de stilte van
de ochtendstond telkens op 15
augustus doorbreekt met hemel-
se klanken wordt niet alleen door
twaalf maagdekens de met mariale
bloemen opgesmukte kaars meege-

bracht, maar ook het miraculeuze
Onze-Lieve-Vrouwebeeld uit de ka-
pel van Blindekens wordt door acht
vrouwenmeegetorst.

De draagsters zijn geselecteerd op
basis van hun schouderhoogte. Ze
vertonen zich in een nederig grijs-
blauw kleed om niet op te vallen ten
opzichte van de hemelse koningin.
Ook hebben ze plat schoeisel aange-
trokken om het schokken door de
kasseien op te vangen uit eerbied
voordeeeuwenoudesculptuur.
Ze hebben de dag voordien flink
geoefend om de draagbaar met het
beeld, waarrond een krans met zil-
veren florale motieven staat, te on-
dersteunen. Aan weerszijden hangt
een blauw velum waarop terecht het
stadswapenschild is geborduurd.

En ook hier zijn op deze blank
geschilderde processietroon witte
bloemen tussen fris zomergroen
niet vergeten. Kaars en Mariabeeld
vormen de essentie van de proces-
sie. Ze vormen de krachten waar-
rond alles draait, waarrond het ge-
heel is opgebouwd, de kern van
dezereligieuzeoptocht.

Kaars en beeld worden echter om-
ringd. Muzikanten leiden in, de
stadsomroeper vergeet nooit de ge-
schiedkundige essentie te vertel-
len terwijl ruiters, schutters van
de Sint-Jorisgilde, die ooit op het
slagveld meevochten, en een op het
Franse heir buitgemaakte oorlogs-
wapen, de springaal, de veldslag
van de Pevelenberg van 18 augustus
1304evoceren.

Deze processie dient meer dan een
andere historisch te worden ge-
duid. Tijdens die veldslag werd
de bewuste belofte uitgesproken.
De confrérieheren van Onze-Lie-
ve-Vrouw-Blindekens met blauwe
toga’s begeleiden de processiegan-
gers. Hun gonfalon is opgesmukt
met een afbeelding van het Maria-
beeld, ook hun toga. Het wapen
van de stad ontbreekt evenmin op
dit processievaandel. Dan volgen
hoofdzakelijk vrouwen en kinde-
ren, rijk en minder bedeeld, ko-
mend uit alle bevolkingsklassen die
al biddend kaars en beeld begelei-
den.

Mevrouw Filippa van Milly, gravin
van Guardiagrele, offerde mogelijk
als eerste de kaars, eeuwen geleden.
Zij was de vrouw van de toenmalige
waarnemende Vlaamse graaf, Filips
van Chieti, die zijn vader en broer
representeerde, omdat die door de

Fransen waren gevangengezet. De
contessa wordt wat geaccentueerd
door edele dames, schildknapen en
pelgrimeert onder een baldakijn,
opgesmukt met heraldische emble-
men die naar Vlaanderen, Brugge
en de grafelijke families verwijzen.
Daarna komen de parochiale geeste-
lijken, vertegenwoordigers van het
stadsbestuur en het Brugse volk.

De slotpraalwagen met de voorstel-
ling van de stichting van de Blin-
deliedenkapel enerzijds en een mi-
raculeus binnenvarend schip dat
graan komt leveren tijdens een
hongersnood dankzij de tussen-
komst van de Moeder Maagd ander-
zijds sluiten deze emotionele devo-
tieprocessieaf.

Nog een minder opvallende

groep

In dit summiere overzicht van de
deelnemende groepen, werden een
paar figuranten vergeten. Ze vielen
eigenlijk niet op. Ze durfden niet
opvallen. Ze mogen ook niet op-
vallen. Maar terwijl het miraculeu-
ze Mariabeeld van de Blindekens-
kapel gestadig voortschrijdt door
de steegjes of op de reiekaaien in
de richting van de Potterie komen
vlug vanuit wat Brugse wijken en-
kele bedelaars, behoeftigen, armen
Maria vereren. Gebrekkigen sme-
ken haar om genezing, een moeder
met haar zieke kind bidt om hulp
en een paar sukkelaars hopen op
troost, op wat betere leefomstandig-
heden. Ze proberen het beeld aan te
raken. Ze proberen onder de draag-
baar te kruipen. Dit gebeurt in heel
wat processies. Op die manier ver-
krijgen de vereerders eventueel de
virtus die mogelijk hun problemen
helptoplossen.

Maar er is meer. Zij vragen Maria
overtuigend om tussen te komen
bij haar zoon Jezus, die hen kan
helpen. Zij is de belangrijkste tus-
senpersoon. Op die manier wordt
Maria ook afgebeeld op het mo-
numentale schilderij in het hoofd-
altaar van de Blindenliedenkapel.
Dit zeventiende-eeuwse meester-
werk van Jacob van Oost stelt inder-
daad in een contrareformatorische
sfeer behoeftigen voor die bij haar
hulpkomenafsmeken.

Dit gebeurde ook tijdens de veldslag
op Pevelenberg. En de goeie vrouwe
kwam tussen. We moeten haar daar-
om dankbaar blijven en tot in de
eeuwigheid op haar hoogfeest een
kaars offeren die we te harer ere la-
ten branden als een blijvend bewijs
dat Brugge werkelijk het epitheton
‘Mariastad’waardigis.

JeanLucMeulemeester

Brugse Belofte



Aandacht,

Heb jij kennis over de Damse deel-

gemeenten en wil u deze delen met

hetgrotepubliek?

Ben jij bezorgd voor ons erfgoed en

bangdathet“verloren”gaat?

Heb je oude foto’s en/of ander mate-

riaal die streekgebonden is en wil je

dit laten“bewarenvoorlater”?

Wij van de heemkundige kring

’t Zwin Rechteroever Damme

zijn op zoek naar vrijwillige

medewerkers.

Wenst u meer inlichtingen of een

kijkje komen nemen in ons lo-

kaal, dat kan, stuur een mail-

tje naar philip.debusscher@gmail.-

com of op gsm. nr. 0495/46.72.90

Geenverplichtingen!

Aandacht
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Landelijkfeest2022

Ook dit jaar gaat op zaterdag 20

augustus het landelijk feest door!

Het landelijk feest start zaterdag 20

augustusmetdetractorwijding.

Pradip Smagge zal ook dit jaar de

tractoren vanop een veilige hoogte

zegenen.

Om 19u worden de tractoren in Vi-

venkapelle verwacht. Inschrijven is

nietverplicht.

Zondag 21 augustus wordt er een

rondrit gereden met oldtimertrac-

toren van ongeveer 35 km door de

mooielandelij...

Op zondag 21 augustus van 08.00

utot15.00u.

We wandelen langs de polders, de

oude spoorweg, rustige paadjes,

kerkwegelsenlangsveelgroen.

metverzorgderustposten.

De start is op het kermisplein met

o.a. rommelmarkt en een hele dag

animatie en optredens voor jong en

oud.

Inschrijfgeld bedraagt 3 euro - leden

betalen1.50euro

Adres: Feesttent Marollenker-

mis

Dorpsstraat (t.h.v. nr. 30)

8340 Damme

Sijsele: 36e Marollentocht

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Woensdag 17 augustus van 20u

tot 22u

De ondergaande zon kleurt de ge-

vels en bomen van Oostkerke in

een aparte gloed. De geluiden klin-

ken anders en de nachtdieren ko-

men stilaan tevoorschijn. De gids

neemt u mee door het polderdorp en

zijn mooie omgeving

Praktische info

Start aan de kerk van Oostkerke ,

Sint-Kwintensstraat 11, 8340 Oost-

kerke

Deelnemen is gratis en zonder in-

schrijving

Geschikt voor rolstoelgebruikers

Honden aan de leiband zijn wel-

kom

Afstand 6 km

Avondwandeling in Oostkerke

Op de zaterdagen 13, 20 en

27 augustus neemt Imker Antoon

Rooryck je mee in de wondere we-

reld van de bijen.

Elke zaterdagmiddag van augustus

vertelt hij verhalen over bijen en de

kunst van het imkeren in zijn bij-

enhal. Je krijgt de kans om een bij-

envolk aan het werk te zien en een

koningin te zoeken in de kijkkast.

Een ideale activiteit voor een zonni-

ge vakantiedag!

Praktische info

Deelname is gratis,

Inschrijven verplicht.

Wanneer

van 15.00 u tot 16.30 u

Waar

Bijenhal Ambrosio

Rostuinestraat

8340 Sijsele

Verhalen over bijen
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Een diepgaande kennismaking met

de woorden van Jezus in het evan-

gelie volgens Matteüs als bron van

inspiratie voor het geloofsleven

vandaag.

Het is typisch voor Matteüs dat de

woorden van Jezus samengebracht

zijn in vijf grote toespraken, elk

rondeencentraal thema.

Debergrede:

'grondwet

vanhetRijkderhemelen'

Dezendingsrede:

hoe het Evangelie in de wereld

brengen?

Deparabelrede:

waarenhoeishetRijkvanGod?

Dekerkelijkerede:

gemeenschapvormen

Deeschatologischerede:

hetoordeelvandeMensenzoon.

In acht bijeenkomsten en een fees-

telijk slotmoment verdiepen we ons

samenindezeteksten.

Hoe kunnen we de woorden van Je-

zusbeterendieperverstaan?

Hoe kunnen ze ons inspireren en

begeleiden om vandaag in deze sa-

menlevingchristentezijn?

De slotbijeenkomst met alle groe-

pen samen is gepland op dinsdag 16

mei2023.

Indien er voldoende interesse

is om dit leerhuis te volgen

kunnen we het organiseren in

onze pastorale eenheid.

Wil zo vlug mogelijk iets laten we-

ten aan priester Pradip Smagge. (050

50 06 61 of 0473 71 12 01 of info@-

groeneweiden.be)

Leerhuis 2022-2023

Voorbereiding kruidenwis voor 15 augustus.
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De wonderen zijn de wereld nog

niet uit voor wie met verwon-

dering naar de wereld kan kij-

ken en niets vanzelfsprekend vindt.

Een pandemie, economische cri-

sis, oorlog aan de grenzen Euro-

pa, aanhoudende droogte, brand-

gevaar, overstromingen… Het le-

ven in 2022 is even kwetsbaar als

toen het was voor onze primitieve

voorouders die bang waren voor de

wisselvalligheid van de natuurgo-

den. De mooie jaarlijkse traditie van

de kruidenwijding mag ons, meer

dan anders, terug sterker verbon-

den maken met alle kleine wonde-

renvanGodsschepping.

Zoals Coleridge zo mooi verwoord-

de in Het gedicht van de oude zee-

man:

Hijbidtpasechtdie liefdehecht

aaniederdingdat leeft;

omdatdeGoddieonsbemint

vooralles liefdeheeft.

UitHetgedichtvandeoudezeeman

SamuelTaylorColeridge (1772-1834)

Dat wij het idee loslaten heer en

meester te zijn van de schepping en

ons eerder dienstbaar en dankbaar

opstellen tegenover de natuur waar

wij onlosmakelijk deel van uitma-

ken.

Mochten wij leren van de Boeddha:

Laatallewezensgelukkigzijn!

Zwak of sterk, dichtbij of ver weg,

levendofnogongeboren-

mogen ze allen volmaakt gelukkig

zijn!

Moge niemand een enkel schepsel

kwaad toewensen uit woede of haat!

Laten we alle schepselen koesteren,

zoals een moeder haar enig kind!

Mogen onze liefdevolle gedachten

dehelewereldvullen,

boven, onder, overal - zonder

grens; een mateloze welwillend-

heid

voor alles wat leeft, onbeperkt, vrij

vanhaatenvijandschap.

DeMettaSutta (uitdeSuttaNipata)

Dat wij ons aansluiten bij het dank-

lied om Gods schepping, zoals de

heilige Franciscus op zijn sterfbed

schreef inzijnzonnelied:

Weesgeprezen,mijnHeer,

door onze zuster, moeder aarde, die

onsvoedtenleidt,

en allerlei vruchten voortbrengt,

bontebloemenenplanten.

Uit Het Zonnelied van Franciscus van

Assisi (1181-1226)

De eeuwenoude traditie van de

kruidenwijding, mag ons als gelo-

vigen doen beseffen dat wij een on-

derdeel zijn van een groter geheel

en dat het geen kwaad kan bescher-

ming af te smeken voor de zovele

soorten van onheil dat ons huis kan

binnendringen.

Indekruidenwisvandit jaarzit:

Guldenroede staat voor geluk en

het terugvinden van wat verloren

was.

Salie staat voor een lang leven, on-

sterfelijkheidenwijsheid.

Tarwe is het symbool van vrucht-

baarheidenovervloed.

Verbena brengt vrede en rijkdom.

Duizendblad geeft bescherming en

moed. Doet angst verdwijnen en

trektvriendschapenliefdeaan.

Rozemarijn is een oud ritueel

kruid, goed voor herinnering en

geheugen, het is beschermend en

reinigend.

Boerenwormkruid helpt tegen twij-

fel en negativiteit, schenkt warmte

engoedheid.

Wie deze gezegende kruidenwis in

huis hangt ontvangt bescherming

tegenongelukkenenruzie

tijdens de donkere wintermaanden.

De kruidenwis beschermt tegen ne-

gatieve invloedenvanbuitenaf.

Kruidenwijding (gebed naar het

RitualeRomanum)

Godvanliefde,

Scheppervanalledingen,

zichtbareenonzichtbare,

die niets voor niets hebt gemaakt,

zegendezekruiden,

gegroeiduitdeaarde

ommensendiertotnuttezijn.

U hebt deze kruiden en gewassen

latengroeienenbloeien

elknaarhungeurenkleur,

hun eigen aard en vruchtbaarheid.

Elkkruidheefteenanderetaak,

hetzij totvoedsel tedienen

ofomopsmaaktebrengen,

hetzijalsmedicijn

volgenezendekrachten

ofalsbescherming

tegenziekteenonheil.

Wij vragen U deze verschillende

soortenkruiden,

veldbloemenengraangewassen

inuwgoedheidtezegenen

zodatze,bovenophun

doorUgeschonken

natuurlijkekracht,

door uw zegen vervuld mogen zijn

metuwliefdevollegenade.

Mogen ze zo in uw naam gebruikt

wordenvoormensendier

eneenbeschermingbieden

tegen alle ziekte en onheil. Amen.

Uitleg kruidenwis 2022

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

14 augustus: Emilio Van den Bossche, zoon van Ellen Allemeersch en Arthon Van den Bossche uit Maldegem 14 augustus: Coco Loeman, dochter van Elyne De Grande en Nicholas Loeman uit Sijsele

14 augustus: Will Devinck, zoon van Benedicte Danneels en Sam Devinck uit Sijsele 14 augustus: Aline Smets, dochter van Jessica De Wilde en Luis Smets uit Moerkerke

Foto's kruidenwijding 2022

je kan de vele foto's bekijken via onze website. Bij deze danken we nogmaals de inbreng en inzet van Mieke, Lieve, Alice, Nathalie en Marianne

bij de aankleding van de kerk met bloemen en kruiden en bij het maken van de vele kruidenwissen...



Damme viert 25 jaar Damme Boe-

kendorp. Een ervaren gids vertelt

je, tijdens een wandeling door het

centrum, dan ook maar wat graag

over de bijzondere literaire figuren

van Damme:

Jacob van Maerlant, Tijl Uilen-

spiegel en de patroonheilige

van de boekhandelaars, de Hei-

lige Augustinus van Hippo.

Praktische info

Op vrijdag 26 augustus

van 14.00 u tot 16.00 u

Vertrekpunt: Jacob van Maerlant-

straat 3, Damme

Prijs: 6 euro (kinderen 6 t/m 12 jaar

- 4,euro, kinderen 0 t/m 5 jaar - gra-

tis)

Ticket : toerisme@damme.be - tele-

foon: 050 28 86 10

Wandelen in Damme

Landelijke gilde Sint-Rita

Zoals elk jaar nam Landelijke Gilde St.-Rita deel aan het fietsfestijn ’t Vijfde Wiel. Met een groep sportievelingen van

onze vereniging fietsten we het bewegwijzerd parcours af van 65 km. We waren te gast bij de Landelijke Gildes van

Pittem, Zwevezele en Wingene. ’s Avonds sloten we de fietshappening af met een gezellig etentje.

4 P.E. GROENE WEIDEN DAMME

Nocturnes in de kathedraal

De heilige Augustinus verwelkomt

gasten van boven het barokke kapel-

portaal en duikt verder her en der

op in het Sint-Janshospitaal.

Paul Saelens vertelt je uitgerekend

op de feestdag van deze heilige

over zijn leven, zijn nalatenschap

en over hoe je de heilige Augus-

tinus kan herkennen. Het belang

van patroonheiligen zet hij in his-

torisch perspectief, maar naast het

verband tussen Sint-Augustinus

en het Sint-Janshospitaal Damme,

staat hij ook even stil bij Augusti-

nus als de patroonheilige van boek-

schrijvers, boekdrukkers en boek-

handelaars.

De lezing kadert binnen de viering

van 25 jaar Damme boekendorp.

Toegang is gratis en zonder reser-

vatie.

Wanneer: Zondag 28 aug 22 van

18.30 u tot 19.30 u

Waar: Stadslab Damme, Kerkstraat

33

Augustinus

Opnieuw start Tau-West met een 9-

delige vormingsreeks met dit jaar

als thema: Franciscaanse spirituali-

teit gisteren, vandaag en morgen.

De bijeenkomsten starten op maan-

dag 5 september om 19:30 en telkens

de eerste maandag van de maand.

Locatie is Vrijdagmarkt 10 te Brug-

ge.

De inleiders voor dit jaar zijn: Fran-

cine Demarsin, André Janssens en

Klaas Blijlevens.

Prijs 40 €, drankje en syllabus in-

begrepen. Meer info: www.tauwest.-

be.

Inschrijven via k.dewitte@telenet.-

be

Nieuwe vormingsreeks

Tau-West 2022-2023

Op vrijdag 26 augustus van 20

tot 22u. in de kerk Sint Jacob de

meerdere in Hoeke.

De triosonate is de uitgelezen vorm

voor elegant gevormde klankju-

weeltjes, waarbij barokke stoerheid

plaatsmaakt voor zowel tedere ele-

gantie als grillige en heftige emo-

ties.

Tickets :20 euro

te bestellen via mail: sarah@deap-

pelvink.be

Concert CON AMORE



Het Gents Madrigaalkoor, opge-

richt in 1966 brengt, naast het bre-

de romantische repertoire en de bes-

te eigentijdse componisten, even

goed klassiekers, renaissance of ba-

rok. Dat gaat van de canon van gro-

te componisten tot de fine fleur van

deVlaamsekoortraditie.

Vaak wordt er ook speciaal voor

het Gents Madrigaalkoor gecompo-

neerd. Ze treden op op grote podia

en in mooie kerken, maar ze geven

even graag fijne delicate concerten.

Ze namen een 14-tal CD’s op met

een rijke waaier van hun repertoire.

We denken aan Vijf eeuwen koor-

muziek gewijd aan de maagd Maria,

liefdesreliek uit de 20ste eeuw, het

Te Deum, Late Renaissance muziek

in Engeland en Italië, Koor- en or-

gelconcertmetZoltànKodàly,

Europese kerstliederen, rijke religi-

euze romantiek uit België en eigen

composities van de dirigent Johan

Duijck.

Johan is in Sint-Kruis en Male ge-

kend als gelegenheidsorganist in de

kerk van Sint-Thomas van Kantel-

berg te Male en als pianist bege-

leider van het gemengd zangkoor

Cantate.

Op zondag 23 oktober 2022 om

15u brengen ze in de kerk van

Maleeenconcertmetalstitel“

"Troost"

één van hun eerste concerten na de

langepauzewegensCorona.

Het belooft schitterend te worden.

Kaarten zijn te verkrijgen via vol-

gendewegen:

Viamail:kerkenlien@gmail.com

Hilde.johan@telenet.be

Rechtstreekstekoopbij:

Apotheek Luc Vandepitte – Moer-

kerksesteenweg23–Sint-Kruis

Of via leden van de federale stuur-

groep.

Concert Gents Madrigaalkoor
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“Het is nu twee jaar geleden” ver-

telde hij “dat mijn echtgenote over-

leden is. Nog elke dag denk ik aan

haar.

Weet je, ieder mens krijgt kleurpot-

loodjes die je zelf naar eigen wens

maggebruiken..

De ene dag kleur ik met vele don-

kere kleuren, de andere dag gebruik

ik gelukkig vele lichte kleuren. Ge-

lukkig kom ik af en toe mensen te-

gen die me helpen de lichte kleuren

te gebruiken!” ‘Mooi beeld’ dacht

ik,”waarveelwijsheidinzit”.

Veel hebben we zelf in handen,

maar soms heb je wat hulp nodig

van anderen om de middelen die

we hebben zo te gebruiken dat we

er ons beter bij voelen. Natuurlijk

zijn er in het leven situaties die je

niet kan voorzien, of waar je niet

van weet hoe jij zou reageren Maar

we kunnen altijd wel oefenen met

demiddelendiewehebben.

Als kleuter en kind kleurden we

misschien graag, nu kan je het zelfs

als volwassene doen. . Het kan je

tot rust brengen. Het kan je mo-

menten van bezinning geven. Mis-

schien moeten we deze vakantie ook

eens wat meer onze kleurpotloodjes

gebruiken, tot bezinning komen,

tot rust, en kijken hoe wij kleur

in het leven kunnen brengen. Hoe

we als gelovige mensen tijd maken

voor elkaar en voor God. Hoe we

kleur kunnen brengen in ons eigen

leven, in het leven van onze mede-

mensen.

Hoe we kunnen oefenen om te gaan

met de stilte, met gebed, met mede-

mensen, met Gods woord, met ver-

driet en vreugde, met angst en ont-

goocheling. Met zovele factoren om

te weten hoe we kunnen kleuren.

Dan pas zullen we ze ook kunnen

gebruiken om, zoals die man, bij

het overlijden van zijn echtgenote,

al oefenend het schilderij van het

leven tot een mooi geheel te maken.

Tot een compositie waar vreugde

en dankbaarheid van afstraalt, be-

komen doorheen pijn en moeilij-

ke dingen, maar steeds weer iets dat

hoop geeft. Een christen zou, denk

ik, iets maken waarin je ontdekt, er

is méér, er is een God die ons na-

bij is, die om me geeft. Maar ook

dat kan je misschien pas ontdekken

als je zelf vaak geoefend hebt met de

kleurpotloodjes die ook jij van God

gekregenhebt.

(uit lettergreep)

COLUMN

Iedereen krijgt

kleurpotloodjes!

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Bessenwandeling in Damme

zondag 4 september van 14u tot

16u.

Het is de tijd dat er bessen, vruch-

ten en zaden verschijnen en die

vinden we zelfs in het centrum van

Damme. Zijn ze eetbaar of zijn ze

giftig?

De gids neemt u mee langs interes-

sante bomen en struiken en vertelt

u er meer over.

Praktische info

Start aan de Dienst voor Toerisme,

Jacob van Maerlantstraat 3, 8340

Damme

Gratis en zonder inschrijving

Geschikt voor rolstoelgebruikers

Goede wandelschoenen

Honden aan de leiband zijn wel-

kom

Afstand 4 km

De naturen blomme
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Donderdag 8 september 2022

om 20 uur in Kinepolis /109’

THE CARD COUNTER GB-VS

2021 - Regie: Paul Schrader –

Taal: Engels

Vertolking: Oscar Isaac, Tye

Sheridan, Willem Dafoe

William Tell gaat gebukt onder zijn

verleden als militair. Na een verblijf

in de gevangenis, vindt hij zich-

zelf opnieuw uit als professioneel

pokerspeler, die van casino naar ca-

sino trekt. Hij houdt zijn inzetten

bescheiden, wint af en toe en blijft

zoveel mogelijk onder de radar. Zo-

als in andere films van Schrader,

houdt William er bizarre rituelen

op na. Hoe meer we over hem te

weten komen, hoe raadselachtiger

hij wordt. William sleept een gro-

te morele schuld uit het verleden

mee. De ontmoeting met Cirk, een

kwetsbare jongeman, die zijn va-

der verloor in de oorlog, biedt hem

een kans om zijn schuld voor een

stuk af te lossen. Schrader kan als

geen ander de innerlijke strijd van

een getormenteerde ziel portrette-

ren. ‘The Card Counter’ is een erg

fascinerende film over schuld, boe-

te en verlossing met een onvergete-

lijke acteerprestatie van Oscar Isaac.

Naar Erik Stockman, Humo 2 jan.

2022 “The Card Counter zuigt je

stapje voor stapje mee in de ver-

wrongen geest van een Amerikaan-

seanti-held”????Humo

Donderdag 15 september 2022

om 20 uur in Kinepolis / 90’

AYA Ivoorkust 2021 - Regie: Si-

mon Coulibaly Gillard – Taal:

Dioula, Frans

Vertolking: Marie-Josée Koko-

ra, Patricia Egnabayou, Junior

Asse

Aya, een meisje van 16 jaar, woont

met haar moeder en broertje op het

eiland Lahou in Ivoorkust. Ze zijn

straatarm maar gelukkig. Het eiland

dreigt evenwel op korte termijn te

verdwijnen door het stijgen van de

zeespiegel. ‘Aya’ focust op de zor-

geloze levenswandel van het leven-

dige tienermeisje dat ook nog hals-

overkop verliefd wordt. Aya wil het

eiland noch haar jeugd verlaten.

Tot het graf van vader moet wor-

den verplaatst naar de andere kant

van het eiland. En ook de kerk moet

verhuizen. De debuterende Simon

Coulibaly Gillard maakte met ‘Aya’

geenszins een zoveelste ecodocu-

mentaire, wel een inspirerende co-

ming of agesaga. Zijn even speels

als contemplatief docudrama wordt

verteld op het ritme van de zeegol-

ven. Een unieke film, uitzonderlijk

mooi gefotografeerd met de zee als

allesomvattendeantagonist.

Freddy Sartor “De kwaliteit van

de film is dat hij de kijker leidt

naar een ver-van-ons-bedrealiteit,

samen met universele thema’s zoals

het lot van West-Afrika en de exodus

vanhetplattelandnaarde stad.” ????

Cineuropa

De Andere Film
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Over verlies, verdriet, rouw en

troost

Verlies sluit niemand uit en toch is

onze samenleving niet altijd mild

voor kwetsbaarheid, pijn en ver-

driet. Zonder schaamte zeggen we

‘Ikheblastvanstress’.

Maar waar is er aandacht, tijd en

ruimte voor verlies en rouw? Zou

het niet fijn zijn als we met hetzelf-

de gemak konden zeggen ‘Ik heb

lastvanrouw’?

Tine Top, rouw- en verliesbege-

leider en bezieler van ‘De Troost-

zolder’, vertelt in dit café over ver-

lies en rouw, hoe dit een impact

heeft op heel ons leven, wat iemand

die rouwt (niet) nodig heeft, hoe

we kunnen helpen en ondersteu-

nen en hoe we zo kunnen bijdra-

gen aan een nieuwe, warme rouw-

cultuur.

Deze activiteit is opgenomen in

het programma van het ‘Knoop-

puntenfestival’, een festival van

de stad Brugge over zorg, verlies

en verbinding dat plaats vindt van

17-25september2022.

Vanhartewelkom!

Praktisch:

- Donderdag 22 september 2022 van

19tot22u.

- Ontmoetingscentrum Patria, Ker-

klaan37–8310Assebroek

-Bijdrage: 10euro

- Info en inschrij-

ven: lutvanschoors@gmail.com of

0474/97.94.39

ROUW- EN VERLIESCAFÉ AFDELING BRUGGE

Heb jij ook last van rouw?

Van 17 tot 25 september wordt

het knooppuntenfestival georgani-

seerd in Brugge. Dit stadsfestival

kadert in het Compassionate Ci-

ty-project en wil een week lang

stilstaan bij wat in onze stad ge-

beurt rond zorg, verlies en ver-

binding. Als parochiegemeenschap

willen we hier ook aan meewerken

en organiseren op woensdag 21 sep-

tember van 19.30 u. tot 21 u. een pa-

nelgesprek in de Christus-Koning-

kerk. Vier mensen komen tijdens

dit panel vanuit hun eigen erva-

ring vertellen over rouw en verlies.

(c) Afbeelding van Rebekka D via Pixabay

Een ziekenhuispastor, een vrijwil-

ligster uit de werkgroep rouwpas-

toraal, een medewerkster van de

dienst zorgpastoraat en een vrijwil-

ligster die zich inzet rond troost-

plekken in de stad komen aan het

woord.

Deelname is gratis.

Vooraf inschrijven via secretari-

aat@kerkinbrugge.beof

050336841.

Panel over rouw & verlies

P.E. GROENE WEIDEN DAMME

&leven
KERK



Vrijdag 16 september van 9u30

tot 11u30

Tijdens deze wandeling wijst de

gids ons op groene aspecten in de

stad, die vaak over het hoofd gezien

worden.

We hebben aandacht voor aparte bo-

men en planten maar hebben ook

oog voor vogels die in de stad voor-

komen.

Praktische info

Start aan de Katelijnebrug voor

“Het Visioen”, Katelijnestraat 160,

8000 Brugge

Inschrijving verplicht door over-

schrijving van 2 euro (niet-leden),

1euro (leden) p.p. op rekening BE32

7360 3899 7502 van DNB ten laatste

op 14 september

Honden aan de leiband zijn wel-

kom.

Afstand: 4 km

DE NATUREN BLOMME

Brugge,
Natuur in
de stad

Augustinus

Oriëntatie voor de zoekende mens

Diepgang voor de gelovige mens

Inspiratie voor de samenleving

COMPAZ brengt bij de start van

het nieuwe werkjaar in september

drie initiatieven onder uw aandacht

waaraan u kan deelnemen in Oos-

terlingenplein 5 te Brugge.

Augustinusleesgroepjes aan de

hand van het boek van Gabri-

ël Quicke 'Van ontmoeting naar

gastvrijheid'

Augustinus

De spiritualiteit van Augustinus is

een rijke, onuitputtelijke bron van

christelijk leven en kan een kom-

pas voor uw dagelijkse leven wor-

den. Laagdrempelig en kleinschalig

willen we ‘Augustinus’ ontmoeten

en met hem in gesprek gaan.

U kan kiezen uit drie reeksen van

vijf maandelijkse bijeenkom-

sten op de tweede dinsdagavond

of op de tweede woensdagnamiddag

of online op de derde woensdagna-

middag van de maand.

Samen leggen we de inhoud van het

boek op ons leven, op onze samen-

leving en op de Kerk . Dit wordt om-

kaderd door gebed. We eindigen met

de kans om elkaar te ontmoeten bij

een hapje en drankje. Welkom!

Bijbelgroepje 'Tolle Lege' 'Neem

en lees'

We komen samen op de eerste

maandagavond van de maand

in Oosterlingenplein 5 te Brug-

ge. Augustinus’ leven veranderde

door in te gaan op de uitnodiging:

'Neemenlees'.

Wij zijn ervan overtuigd dat Gods

Woord ook ons de weg kan wij-

zen en ons kan vormen, zuiveren,

genezen, zeggen wie we werkelijk

zijn.

Wilt u deel uitmaken van dit Bij-

belgroepje, samen bidden en daarna

elkaar ontmoeten bij een hapje en

drankje. Welkom!

Biddende kring

Geregeld komen er bij COMPAZ

en bij de Zwartzusters vragen bin-

nen om te bidden voor de inten-

ties van mensen in nood. Als

u graag thuis wilt meebidden voor

deze intenties, laat het ons weten!

Welkom!

Meer info en inschrijven:

www.compaz.be

of compaz.brugge@gmail.com

of 0492/72.46.83

Drie activiteiten van Compaz
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Gedoopt aan de bron van leven

20 augustus: Anais Rigoir, dochter van Simina Gorea en Frederic Rigoir uit Sijsele 27 augustus: Manon Daubechies, dochter van Caroline Kieckens en Kim Daubechies uit Sijsele

27 augustus: Lisanne du Fossé, dochter van Delphine Van Kerschaver en Sebastiaan du Fossé uit Sijsele 4 september: Riza Goethals, zoon van Marcia Vlietinck en Tom Goethals uit Knokke-Heist

4 september: Georges Mulier, zoon van Lisa Ide en Piet-Jan Mulier uit Sijsele
Foto van hoe priester Pradip de foto neemt van het doopsel om in dit blad te plaatsen... (c) Heike Laton
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Op zondag 25 september luiden

de feestklokken in Moerkerke want

Landelijke Gilde Moerkerke en

Ferm Moerkerke vieren dan samen

hun (uitgesteld) 100-jarig bestaan.

Er wordt om 10u30 gestart met

een feestelijke jubelviering in de

kerk, voorgegaan door proost Pra-

dip Smagge. Daarna volgt voor alle

aanwezigen een receptie in de kerk

van 11u30 tot 12u30. Aansluitend is

er een feestmaaltijd voorzien in het

KasteelvanMoerkerke.

“Beide verenigingen werden kort

na de Eerste Wereldoorlog gesticht

door pastoor Declercq toen geregeld

kleine groepen landbouwers en la-

ter ook landbouwsters bijeenkwa-

men. In februari 1920 werd de Boe-

renbond, nu de Landelijke Gilde,

officieel gesticht met als voorzitter

Jules Van Quekelberghe en mees-

ter Pieters als secretaris. Hun ver-

gaderlokaal was het voormalige ge-

meentehuis. Er werd kort nadien

een aankoopafdeling opgericht en

er werd zelfs een eigen kas voor

landbouwkrediet , onder de bena-

ming Raiffeisenkas, gesticht”, ver-

telt Marc Mus, huidig secretaris

vandeLandelijkeGilde.

“Enkele maanden later kwamen de

vrouwen bijeen. Dat was niet vol-

gens de goesting van de mannen

want volgens de toenmalige opvat-

tingen was de plaats van de vrouw

aan de haard”, weet Jeanine De

Leyn, voorzitster van Ferm. “Maar

de vrouwen lieten zich niet doen.

Op 20 februari 1921 waren ongeveer

200 vrouwen aanwezig in herberg

De Steenweg in de Dorpsstraat en

liefst 139 vrouwen schreven zich

ter plekke in. Op 1 april 1921 werd

de Boerinnenbond, later KVLV en

nu Ferm, officieel boven de doop-

vont gehouden. Eerste voorzitster

was Leonie Van Acker-Thooft en se-

cretaresse Victorine Allemeersch”.

“In 1929 kwamen er jeugdafdelin-

gen voor jongens (B.J.B.) en meis-

jes, maar de Tweede Wereldoorlog

kwam in Moerkerke bijzonder hard

aan. Vele velden werden in 1944 on-

der water gezet en door de oorlogs-

gebeurtenissen en de ligging werd

de gemeente letterlijk in tweeën ge-

sneden”, aldus Georges De Leyn,

voorzittervandeLG.

“Kort na de oorlog werd voor het

eerst toenadering gezocht voor sa-

menwerking tussen de twee vereni-

gingen en in 1953 werd een aparte

werking voor jonge gezinnen op-

gestart”, vertellen Els Vanneste en

Martine D’Hoedt, duo-secretares-

sesvanFerm.

Ferm en Landelijke Gilde zijn vere-

nigingen die mensen met een hart

voor het platteland samenbrengen.

Ze organiseren leuke activiteiten in

hun dorp in een gezellige sfeer waar

amusement en genieten centraal

staan. Beide verenigingen organise-

ren gezamenlijk het Sint-Elooifees-

t, viering vruchten der aarde en af

en toe een voordracht. Apart voor-

zien zij ook een eigen jaarprogram-

ma met activiteiten als kooknamid-

dagen, culturele wandelingen, dag-

uitstappen,snoeicursus,…

Het bestuur van LG bestaat uit

voorzitter Georges De Leyn, on-

dervoorzitter Gerard Vertriest, se-

cretaris Marc Mus en bestuursle-

den Rudy Riemaecker, Jean-Pierre

Lamote en Joeri De Vlamynck. Het

bestuur van Ferm wordt gevormd

door voorzitster Jeanine De Leyn,

duo-secretaresses Els Vanneste en

Martine D’Hoedt en bestuursleden

Marie-Thérèse Deschepper, Maria

De Prest, Monique Dhondt, Mo-

nique Brandt, Irène De Bleeker en

HildeDeBruyckere.

Beide besturen nodigen iedereen

van harte uit voor de misviering

en receptie. Ook iedereen is wel-

kom voor de heerlijke feestmaaltijd

(3-gangenmenu met alle aangepas-

te dranken tijdens de maaltijd en

aangeboden animatie van dans en

zang), mits overschrijving van 60

euro per persoon op rekeningnum-

mer BE53 7381 0509 2953 (medede-

ling: 100 jaar + naam deelnemers) en

dit uiterlijk tot maandag 19 septem-

ber. Voor meer info kan je terecht

bij Ferm (050 50 06 48) of Landelij-

keGilde (0494210750).

Landelijke Gilde en Ferm Moerkerke: 100-jarig bestaan
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Op 21 september, Internationale

Dag van de Vrede, start in Brugge

de Vredesweek. Het Brugs Vredes-

platform zet tijdens de Vredesweek

een actueel vredesthema centraal.

Dit jaar luidt het thema ‘Laat nie-

mand achter’. Via het samenwer-

kingsverband tussen diverse vre-

desorganisaties in Brugge wordt

een heel gevarieerd Vredesweek-

programma aangeboden van 21

september tot 2 oktober.

Stiltecirkel & Poëzie

Woensdag 21 september, 15.00 u. –

16.00 u., Vredesboom Kruisvest/Pe-

terseliestraat.

Wereldmaaltijd van vzw Sock

Zondag 25 september, vanaf 11.30 u.,

St-Lodewijkscollege, Gerard David-

straat 57, 8000 Brugge. Inschrijven

via rik.beernaert@gmail.com

Lezing over Oekraïne door

Tom Sauer, hoogleraar internati-

onale politiek aan de Universiteit

Antwerpen.

Donderdag 29 september, om

20.00 u., Conferentiezaal (Stad-

huis), Brugge.Inschrijven via ww-

w.avansa-brugge.be

Waarom vrede in Centraal-Afri-

ka belangrijk is voor iedereen

lezing door een priester uit RD

Congo.

Vrijdag 30 september, om 20.00 u.,

Dienstencentrum De Garve, Panne-

bekestraat 33, Brugge. Inschrijven

niet nodig.

Training in geweldloos verzet

Zaterdag 1 oktober, van 10.00 u. tot

17.00 u., Zandberg, Zandberg 8, Assebroek.

Inschrijven via hilde.naessens@telenet.-

be

Vredesviering

Zaterdag 1 oktober, om 19.00 u.,

Sint-Jacobskerk, Sint-Jacobsplein 1,

Brugge.

Zingen voor Vrede

Zondag 2 oktober, van 11.00 u

tot 12.00 u., Binnenplein Belfort,

Markt 7, Brugge.

Wie zich tijdens de vredesweek

thuis bezinnend wil verdiepen in

vredesthema’s kan zich via Pax

Christi Vlaanderen gratis inschrij-

ven op het vijfdelig digitaal aan-

bod 'Ruimte voor herstel'. Vanaf 21

september ontvang je dan per mail

een eerste inspirerende bezinning.

Tot slot wordt er opgeroepen om

deel te nemen aan de actie Vredes-

vlaggen. Hang daarom van 21 sep-

tember tot met 2 oktober de vredes-

vlag op bij je thuis, op het werk,

in je buurt, op school,... Door met

velen vredesvlaggen te laten wappe-

ren spreken we ons allen samen uit

tegen de heersende nucleaire drei-

ging en roepen we België op om het

internationaal kernwapenverbod te

ondertekenen. Ophaalpunten van

de Vredesvlag (prijs6euro):

Avansa Brugge: Sint-Pietersker-

klaan 5, Sint-Pieters Brugge (tij-

dens de openingsuren)

Noord-Zuiddienst: Hoogstraat 9,

Brugge (tijdens de openingsuren)

Oxfam-Wereldwinkel: Geldmunt-

straat 8, Brugge (tijdens de ope-

ningsuren)

Pax Christi Brugge: Marieke Ver-

plancke, Leenhof 7, Assebroek

(na afspraak via marieke.verplanc-

ke@proximus.be of 0488 70 21 31)

Uitgebreide info over de vredes-

week is na te lezen via www.vredes-

weekbrugge.be

De Vredesweek in Brugge
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Tweedehandsbeurs - inschrijving

Op zondag 9 oktober – 8u30 tot

12u In de "Cultuurfabriek", Sta-

tionsstraat 22 te Sijsele.

Mensen die baby-uitzet / kinderkle-

dij / speelgoed of fietsjes willen ver-

kopen schrijven zich in door te

telefoneren op het nummer 0485

15 38 25 op maandag 19 september

(vanaf 8u30).

De deelnameprijs: leden 10 euro,

niet-leden 15 euro wordt overge-

schreven op rek. BE71 7755 1696

6369 van Van Moeffaert-Bruynse-

raede met vermelding van THB,

naam en lidnummer. Let wel: het

verschuldigde bedrag staat uiterlijk

op 4 oktober 2022 op de rekening

zoniet vervalt de inschrijving.

Gezinsbond DAMME

Op zaterdag 17 september van

14u tot 16u30

Vaak vindt men kapellen langs de

mooiste plattelandswegen. We vol-

gen dit keer een ander traject dan

onze zomerfietstocht.

Ontdek het Damse landschap op een

relaxte manier.

Praktische info

Start aan de Sint-Dionysiuskerk,

Kasteelstraat, 8340 Moerkerke

Gratis en zonder inschrijving Af-

stand 20 km

Contact :de.naturen.blomme@g-

mail.com

DE NATUREN BLOMME

Kapellenfietstocht
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Oranje on stage
In deze spetterende show geven de cliënten van oranje het beste van zichzelf!

Muziek, dans, humor en zoveel meer.

Op zaterdag 17 september van 14.30 u tot 18.30 u in de Cultuurfabriek

Inkom : 5 euro Tickets : info@vzwdestatie.be

De Gedreven Vrienden

presenteren:

Kom op zaterdag 8 oktober

tijdens Moerkerke kermis

meezingen met

Lanckriet & friends

ten voordele van

Toontjeshuis Gedreven.

Moerkerke zingt

Met De vreugde van het evangelie riep

paus Franciscus in 2013 op om werk

te maken van levendige, missionai-

re geloofsgemeenschappen. Missio-

naire geloofsgemeenschappen zijn

niet bedoeld om mensen te beke-

ren of te werven. Het zijn getui-

gende gemeenschappen. Ze beleven

niet alleen zelf de vreugde van het

Evangelie, ze willen die vreugde

ook graag doorgeven, verkondigen

aan anderen.

Driejarig pastoraal project

Om aan deze oproep gehoor te ge-

ven startte ons bisdom vorig jaar

een driejarig pastoraal project op.

In het eerste werkjaar werden we

uitgenodigd om de vreugde van

het Evangelie zelf te ontdekken. In

het tweede jaar, het werkjaar dat

nu van start gaat, staan we stil bij

de “vreugde van de verkondiging”.

En in 2023-2024 wordt het pasto-

raal project afgerond. De aandacht

gaat dan naar onze gemeenschap-

pen waarin (de vreugde van) het

Evangelie beleefd wordt.

Zelf overtuigd zijn

Dit werkjaar worden alle geloofsge-

meenschappen uitgenodigd om in

het voorjaar, dat is tijdens de vas-

ten of in de paastijd, via een of an-

der initiatief naar buiten te komen

met de vreugde van het Evangelie

en zich op die manier kenbaar te

maken aan de buitenwereld. Om dat

goed te kunnen doen, vraagt paus

Franciscus dat gelovigen zich goed

voorbereiden om zelf overtuigd te

zijn. Want we kunnen dat enthou-

siasme, die vreugde pas uitstralen

en dat op een goede manier doen,

als ze onszelf echt bezielt. Daar-

om stelt de vormingsdienst CCV

Brugge voor om in de komende

advent binnen de eigen geloofsge-

meenschap tijd te maken voor ver-

dieping, gebed en samen vieren.

CCV zal zowel voor de advent 2022

als voor het voorjaar 2023 een waai-

er aan materiaal en ideeën aanbie-

den. Elke pastorale eenheid kan er-

uit kiezen volgens eigen mogelijk-

heden en draagkracht.

Op uw Woord

Voor dit werkjaar laat CCV zich

inspireren door de evangeliepassa-

ge uit Lucas over de roeping van

de eerste leerlingen (Lucas 5,1-11).

We lezen er hoe Petrus ontmoedigd

terugkeert na een hele nacht vis-

sen zonder noemenswaardige op-

brengst. Jezus vraagt hem om nog

eens de netten uit te gooien. Petrus

ziet dat eerst niet zitten, maar gaat

daarna toch in op Jezus’ vraag: “Op

uw woord zal ik mijn netten nog

eens uitgooien.”

'Op uw Woord'. Dat is de slogan

van de nieuwe grondtoon gewor-

den, een slogan die te denken geeft.

Hoe vervuld zijn wij door (de

vreugde van) het Evangelie? Dur-

ven wij op Zijn woord naar bui-

ten gaan, de wereld in, en getuigen,

niet alleen met woorden maar ook

met daden, wie we zijn en waar we

voor staan ?

Tomas Halik

Toen de bekende Praagse priester

Tomas Halik afgelopen mei in ons

land was, verwoordde hij het als

volgt: “De vissers uit Galilea die

niets gevangen hadden, voelden

zich gefrustreerd en leeg. In onze

tijd hebben heel wat christenen ge-

lijkaardige gevoelens wanneer ze de

leegloop van kerken, kloosters en

seminaries zien. En dan klinkt het

woord van Jezus: Probeer het op-

nieuw. Vaar naar het diepe en werp

uw netten uit.”

Halik vervolgt: “Juist in onze tijd

waarin frustratie en vermoeidheid

hun tol eisen, moeten we het chris-

tendom een nieuwe kans geven.

We moeten niet hetzelfde opnieuw

doen, niet dezelfde fouten herha-

len, niet de gekende paden op-

nieuw bewandelen, maar geïnspi-

reerd door zijn woorden creativi-

teit aan de dag leggen, moed hebben

om opnieuw te beginnen en nieuwe

wegen durven te gaan.”

Laten wij op zijn Woord onze net-

ten uitgooien. Laten wij in vertrou-

wen getuigen van wat en Wie leeft

in ons.

GRONDTOON VOOR NIEUW WERKJAAR



Op kermiszaterdag 24 september

organiseert Levenslijn, samen met

vzwDeStatieeen

wandeltocht voor het goede doel.

De 5-10 km blijven in Sijsele en de 5

kmisrolstoeltoegankelijk.

Vanaf 15 km is het rustig wandelen

tussen Sijsele en Maldegem-Donk.

Rustposten zijn voorzien op alle af-

standen.

Vertrek aan de Cultuurfabriek

tussen 08u en 15u

Prijs: 3 euro (Inschrijfgeld le-

den - 1,5 euro)

Kermiswandeltocht
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We kijken er al naar uit: op 7 okto-

ber opent het belevingscentrum Bi-

blia in het Brugse Grootseminarie

dedeurenvoorhetpubliek.

Biblia laat interactief en multime-

diaal de Bijbel sprankelend tot le-

ven komen. De visuele poëzie van

de scenografie neemt je mee in een

verhaal van verwondering en ver-

stilling.

Wat heeft zoveel mannen en vrou-

wen bezield om te durven gelo-

ven dat God er is en naar hen om-

kijkt? Hoe heeft hun geloof geleid

tot een leven van durf en vertrou-

wen? Waarom hebben ze zich aan

leven met God gewaagd? Waarmee

kanikvandaagaandeslag?

Het gloednieuwe belevingscen-

trum richt zich naar jong en oud,

naar ontdekkers en kenners, naar

bezoekers met en zonder voorken-

nis.

Het staat open voor een breed en

internationaal publiek met een his-

torische, literaire en culturele inte-

resse.

Abraham

Er komt een basisparcours dat de

bezoeker door de wereld van de Bij-

bel laat wandelen en een unieke

ontmoeting stimuleert met inspire-

rendeBijbelse figuren.

Daarnaast zal er ook een verdiepend

parcours zijn dat inzicht geeft in de

context en de diversiteit van de Bij-

bel en in de kunst van het Bijbelle-

zen.

Abraham, vader van alle gelovigen,

zet de bezoeker op weg. Zijn kinde-

ren - joden, christenen en moslims

- getuigen hoe de weg van vertrou-

wenvandaagverdergaat.

Makkelijk bereikbaar

Biblia vindt een thuis op de prachti-

ge site van het Grootseminarie Ten

Duinen, aan de Potterierei. Het is

een groene long in het hart van de

stad en maakt alleen al daarom een

bezoekjeextraaantrekkelijk.

Er is geen betere plaats denkbaar

dan deze voormalige Cisterciënzer-

abdij, waar al vierhonderd jaar de

Bijbel wordt gelezen, beleefd en be-

studeerd.

Deze locatie maakt Biblia makkelijk

bereikbaar voor groepen en indivi-

duele bezoekers, voor passanten en

toeristen. Biblia wordt een nieuwe

parel aan de kroon van het bele-

vingstoerismeinBrugge.

Aantrekkelijke vormgeving

De Bijbel is een geloofsboek, maar

het is ook een religieus, literair,

historisch en cultureel monument.

Het verdient daarom de beste zorg

en vormgeving. Het gerenommeer-

de ontwerpbureau Bailleul, dat zijn

sporen verdiende met het KBR Mu-

seum in Brussel en het Teseum in

Tongeren, is de perfecte partner om

het eigenzinnig universum van de

Bijbel laagdrempelig en aantrekke-

lijkteontsluiten.

Deze specialisten leggen de weg van

de Bijbel op een erg aantrekkelij-

ke manier open, ze nemen je meer

op een reis van verleden naar toe-

komst.

Durf jij de reis aan? Durf jij de weg

gaan? Dan ben jij straks zeer wel-

kom!

Praktisch

Biblia opent op 7 oktober voor het

publiek en is ondergebracht in het

Brugse Grootseminarie aan de Pot-

terierei72,Brugge.

Het belevingscentrum zal voor

groepen en individuen elke dag toe-

gankelijk zijn, met uitzondering

van zondag en maandag. Concrete

info over de precieze openingsuren

volgtnog.

Een individueel ticket kost 12 euro.

Groepen (vanaf 15 personen) beta-

len 10 euro per deelnemer. Leraren,

studenten, 65+ en catechisten (met

groep)8europerpersoon.

Voor kinderen tot 12 jaar bedraagt

de toegangsprijs 5 euro per per-

soon.

INTERACTIEF EN MULTIMEDIAAL BIJBELAVONTUUR

Gloednieuw belevingscentrum Biblia opent op 7 oktober

Op zaterdagavond 8 oktober 2022

organiseren VZW Preventie Licht-

hinder, de Vereniging voor Ster-

renkunde en diverse natuurvere-

nigingen samen met de gemeenten

opnieuw de Nacht van de Duister-

nis.

Via die campagne vragen we aan-

dacht voor de impact van lichtver-

vuiling op mens en milieu en roe-

pen we op om ’s nachts zo energie-

efficiëntmogelijkteverlichten.

Op de ‘Nacht van de duister-

nis’ worden openbare verlich-

ting, monument-en klemtoonver-

lichting zoveel mogelijk gedoofd,

omde nacht weer eens echt de nacht

te latenzijn.

Naar jaarlijkse gewoonte nodigen

we ook iedereen uit om deel te ne-

men aan een wandeling in de duis-

ternis. De wandeling wordt geleid

door ervaren gidsen van Natuur-

punt.

Opzaterdag8oktoberom20u

Graag vooraf inschrijven bij mili-

eudienst@damme.be (ten laatste 5

oktober).

Afspraak: Hoek Doorn-

straat/NoordermeersSijsele

Doe zeker aangepaste schoenen of

laarzenaan.

Tip: plaats de gratis app ''Star

Chart" vooraf op uw smartpho-

ne.

Einderond22.15u

Nacht van de duisternis in Damme

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Donderdag 22 september 2022

in Kinepolis om 20 uur / 96’

NOWHERE SPECIAL

GB 2020 - Regie: Uberto Pasolini

– Taal: Engels

Vertolking: James Norton, Da-

niel Lamont, Eileen O’Higgins

John is een glazenwasser in

Noord-Ierland, maar ook een al-

leenstaande vader van een zoontje

van vier. Hij doet zijn best om Mi-

chael te geven wat hij nodig heeft:

aandacht en liefde. Wanneer hij

weet dat hij ongeneeslijk ziek is,

ziet hij het als zijn missie om, sa-

men met de sociale dienst, op zoek

te gaan naar een geschikt, warm ge-

zin. Hij wil Michael alle mogelijk-

heden geven, die hijzelf als kind

niet heeft gehad.

Hoewel het zoeken naar de juiste

ouders de hoofdmoot van het ver-

haal vormt, draait het vooral om de

kleine momenten tussen vader en

zoontje: Michael naar school bren-

gen, een laatste keer zijn verjaardag

vieren of naar de kermis gaan. De

chemie tussen het natuurtalent van

de kleine Lamont en de gereserveer-

de James Norton is fenomenaal.

Schrijver en regisseur Pasolini ba-

seert zich op een waargebeurd ver-

haal maar past voor sentimentaliteit

en melodrama. De sobere, oprechte

film over vaderschap, pleegzorg, le-

ven en dood, raakt diep en blijft na-

zinderen. Gegarandeerd één van de

publiekslievelingen van het najaar.

Naar

Freddy Sartor in Kerk en Leven

“Een ontroerend en zachtaardig

sociaal-realistisch drama uit de

school van Ken Loach" ??? Bruzz

Donderdag 29 september 2022

om 20 uur in Kinepolis / 179’

DRIVE MY CAR

Inleiding Freddy Sartor om

19.45 u

Japan 2021 – Regie: Ryûsuke Ha-

magushi – Taal: Japans

Vertolking: Hidetoshi Nishiji-

ma, Tôko Miura, Reika Kirishi-

ma

Palmares: Oscar Beste Interna-

tionale Film - Cannes: prijs in-

ternationale pers, beste scena-

rio en oeucumenische jury

Acteur en regisseur Yusuke heeft

niet zo lang geleden een persoon-

lijk verlies meegemaakt. Maar het

leven gaat onverbiddelijk verder en

met lichte tegenzin stemt hij er-

mee in om een eigen interpreta-

tie te ontwikkelen van Tsjechovs

‘Oom Vanya’ voor een kunstfesti-

val in Hiroshima. Zijn opdrachtge-

vers wijzen hem de gereserveerde

jonge vrouw Misuki als chauffeur

toe. De wagen is zijn knalrode Saab

900, de auto die voor Yusuke altijd

als een tweede thuis was.

De regisseur, die zich baseerde op

een kortverhaal van H. Murakami,

neemt alle tijd om de getroebleer-

de personages te ontwikkelen, maar

deze geduldige aanpak werkt won-

derwel. De film duurt drie uur,

maar die zijn helemaal gevuld met

momenten van bezinning, verlies,

gemis, verdriet en van onwezenlij-

ke schoonheid.

‘Drive My Car’, een onvergetelijke,

vindingrijke en poëtische roadmo-

vie is een van de toppers van 2022,

die geen enkele cinefiel mag missen.

Naar Film Fest Gent

"Op de achterbank van een prach-

tige Saab onstpint zich een dialoog

die zó mooi is dat elk wezen op aar-

de de adem inhoudt.” ???? Humo

De Andere Film

Op dinsdag 4 oktober zamelt het

Rode Kruis bloed in,

in de parochiezaal De Kring van 17u

tot 19u30

Niet alleen voor heel veel zie-

ke mensen is dit van levensbe-

lang. Ook na verkeersongevallen,

bij operaties of na bevallingen is er

vaak heel wat bloed nodig om levens

te redden. Daarom is het belang-

rijk dat we altijd voldoende bloed in

voorraad hebben.

Donor worden of reeds donor?

Maak nu uw afspraak op het

gratis nummer 0800/777 00.

SIJSELE

Kom bloed

geven
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Gedoopt aan de bron van leven

11 september: Gust Maenhout, zoon van Shalini Cappelle en Tommy Maenhout uit Den Hoorn 17 september: Juline De Jonghe, dochter van Lindsey Dewaele en Ruben De Jonghe uit Sijsele

18 september: Fleur Cornu, dochter van Isabel Van Wauwe en Yannick Cornu uit Asse 18 september: Léna De Jaeger, dochter van Evelyn Martens en Niels De Jaeger uit Maldegem

18 september: Twan Snauwaert, zoon van Lisa-Marie Defauw en Briek Snauwaert uit Den Hoorn 18 september: Lowie Maenhout, zoon van Lindsey Vercruyce en Koen Maenhout uit Sijsele



Het Mégà Koor is een koor in Sij-

sele. We zijn op zoek naar enthou-

siaste zangers en zangeressen. Hou

je van zingen, optreden en muziek

maken, kom dan zeker eens langs.

Het jeugdkoor is voor kinderen van

6-15 jaar. Zij oefenen elke zater-

dagavond van 18u-19u25. Het plus-

àdultskoor is de groep voor jonge-

ren en volwassenen vanaf 15 jaar.

Zij oefenen elke zaterdagavond van

19u30-21u. Het koor is niet zingen

alleen, we doen ook leuke activitei-

ten,eenfantastischkamp….

We hopen dit jaar veel nieuwe zan-

gers/zangeressen te mogen verwel-

komen in onze groep, want samen

zingenissuperleuk!

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

Zin om te zingen?
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Nu de warme zomer voorbij is, wil-

len we terug samenkomen en dat op

dinsdag 4 oktober om 14 uur in De

Barrage. We starten met een eucha-

ristieviering voorgegaan door onze

proost priester Pradip Smagge. We

staan stil bij het thema: 'Tijd is te

kostbaar om niet te delen'... Hoe

spendeer jij je tijd? Wat moment-

jes voor jezelf zijn natuurlijk on-

misbaar, maar tijd is te waardevol

om niet te delen! Tijd delen brengt

mensen in verbinding, jong en

oud, ziek en gezond, met zichzelf

en elkaar. De Dag van Mensen met

een Chronische Ziekte is daar na-

tuurlijk een perfect moment voor.

Op de tweede zondag van oktober

vraagt Samana traditiegetrouw ex-

tra aandacht voor mensen met een

chronische ziekte en lichamelijke

beperking.

Na de eucharistieviering genieten

we van een lekkere koffietafel met

een leuke babbel. Om deel te nemen

moet er ingeschreven worden (050

501209)

Graagtotdan!

HetBestuur

Bijeenkomst Samana

Moerkerke (Ziekenzorg)

Op 21 september, Internationa-

le Dag van de Vrede, start in

Brugge de Vredesweek. Het Brugs

Vredesplatform zet tijdens de Vre-

desweek een actueel vredesthema

centraal. Dit jaar luidt het thema

‘Laat niemand achter’.

Via het samenwerkingsverband

tussen diverse vredesorganisaties

in Brugge wordt een heel geva-

rieerd Vredesweekprogramma

aangeboden van 21 september tot 2

oktober.

Lezing over Oekraïne door

Tom Sauer, hoogleraar internati-

onale politiek aan de Universiteit

Antwerpen.

Donderdag 29 september, om

20.00 u., Conferentiezaal (Stad-

huis),Brugge.

Inschrijven via www.avansa-brug-

ge.be

Waarom vrede in Centraal-Afri-

ka belangrijk is voor iedereen,

lezing door een priester uit RD

Congo.

Vrijdag 30 september, om 20.00

u., Dienstencentrum De Garve,

Pannebekestraat33,Brugge.

Inschrijvennietnodig.

Training in geweldloos verzet.

Zaterdag 1 oktober, van 10.00 u.

tot 17.00 u., Zandberg, Zandberg 8,

Assebroek.

Inschrijven via hilde.naessens@te-

lenet.be

Vredesviering

Zaterdag 1 oktober, om 19.00 u.,

Sint-Jakobskerk, Sint-Jakobsplein

1,Brugge.

Zingen voor Vrede

Zondag 2 oktober, van 11.00 u

tot 12.00 u., Binnenplein Belfort,

Markt7,Brugge.

Wie zich tijdens de vredesweek

thuis bezinnend wil verdiepen in

vredesthema’s kan zich via Pax

Christi Vlaanderen gratis inschrij-

ven op het vijfdelig digitaal aan-

bod 'Ruimte voor herstel'. Van-

af 21 september ontvang je dan per

mail een eerste inspirerende bezin-

ning.

Tot slot wordt er opgeroepen om

deel te nemen aan de actie Vredes-

vlaggen. Hang daarom van 21 sep-

tember tot met 2 oktober de vredes-

vlag op bij je thuis, op het werk,

in je buurt, op school, ... Door met

velen vredesvlaggen te laten wappe-

ren spreken we ons allen samen uit

tegen de heersende nucleaire drei-

ging en roepen we België op om het

internationaal kernwapenverbod te

ondertekenen.

Ophaalpunten van de Vredesvlag

(prijs6euro):

Avansa Brugge: Sint-Pietersker-

klaan 5, Sint-Pieters Brugge (tij-

densdeopeningsuren)

Noord-Zuiddienst: Hoogstraat 9,

Brugge (tijdens de openingsuren)

Oxfam-Wereldwinkel: Geldmunt-

straat 8, Brugge (tijdens de ope-

ningsuren)

Pax Christi Brugge: Marieke Ver-

plancke, Leenhof 7, Assebroek

(na afspraak via marieke.verplanc-

ke@proximus.be of 0488 70 21 31)

Meer info

viawww.vredesweekbrugge.be

De Vredesweek in Brugge 21 september - 2 oktober
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Buitenschrijnwerk kerk Sint-Rita
Als een ''voorzichtig en redelijk persoon' draagt de kerkfabriek zorg voor het kerkgebouw. Daarom besloot de kerkraad om een nieuwe verflaag te voorzien op het buitenschrijnwerk

van alle ramen en deuren. Dat was hoognodig, vooral omdat de hoofdpoort zonder het afdak (de luifel werd afgebroken) meer onderhevig is aan de weersomstandigheden.

Wanneer (straks) de wegenwerken voorbij zullen zijn, zal de kerk er mooie bijstaan in de nieuwe bestrating rondom.



Met een groot aantal leden van ons

koor schreven we ons in voor de Ra-

dio 2 Singalong.

Op zaterdag 3 december zingen we

samen met 5000 mensen en enkele

bekende Vlamingen, zoals Pomme-

lien Thijs, Tom Dice,… in de Lotto

Arena.

Op vrijdag 16 september namen we

deel aan een voorafgaande work-

shop met de dirigent Hans Pri-

musz. Drie uur lang oefenden we

de liedjes die we in de Lotto Are-

na zullen zingen. Superleuk om dit

met ons koor te ervaren!

Lijkt het jou zelf ook leuk om mee

te zingen in de Lotto Arena? Dat

kan! Je kan je nog inschrijven voor

het optreden voorafgaand met een

workshop in de buurt! Inschrij-

ven kan via https://hans.primus-

z.be/radio2_singalong/.

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

MéGà Jeugdkoor treedt op in ...

de Lotto Arena

4 P.E. GROENE WEIDEN DAMME

De zusters van de Sint-Trudoabdij

en de werkgroep Mirhi-Masaka or-

ganiseren na de corona-onderbre-

king weer een concert ten voorde-

le van de projecten van hun zusters

in Congo en Rwanda.

100 jaar Ferm en Landelijke Gilde Moerkerke
Fier prijkten de oude en nieuwe vlaggen achter het altaar. Het werd een mooie viering met een eerbetoon aan zoveel inzet van de pioniers, besturen en leden

doorheen de goedgevulde geschiedenis van deze landelijke verenigingen.
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Eventerugindegeschiedenis...

Niet enkel demaandmei staat inhet

teken van de Mariaverering. Ook de

maand oktober plaatst Maria in het

licht. Het is de rozenkransmaand

bij uitstek. Als je er de Druivelaar

op nagaat, vind je op 7 oktober het

feest van Onze-Lieve-Vrouw van de

Rozenkrans. Dit feest wordt in de

Kerk gevierd sinds de 16de eeuw en

werd door Paus Pius V ingesteld op

de verjaardag van de zeeslag bij Le-

panto op 7 oktober 1571. Deze over-

winning werd toegeschreven aan

de hulp van Maria, omdat op die-

zelfde dag een rozenkransprocessie

gehouden werd op het Sint-Pieters-

plein in Rome. Maria's hulp werd

ingeroepen om de Ottomaanse in-

vasie in Europa tegen te houden.

In de volksdevotie neemt de Maria-

verering een zeer belangrijke plaats

in. Heel veel christenen richten

zich het liefst tot Maria… ook al

hebben ze soms de Kerk de rug toe-

gekeerd. Maria behoort als het ware

zowel tot de menselijke wereld als

tot de goddelijke. Daar zijn de talrij-

ke bedevaartplaatsen een sprekende

getuigenis van: Lourdes, Fatima en

dichter bij ons Banneux, Scherpen-

heuvel, Lisp, Beauraing, Oostakker

en Dadizele ... om er maar enke-

le te noemen. Voeg daarbij de Ma-

riakapelletjes in dorpen en de on-

telbare Mariabeelden in de steden.

Ja, 'Waar men gaat langs Vlaamse we-

gen, komt men Maria tegen' zingen we

in het Marialied Onze-Lieve-Vrouw

van Vlaanderen. Als kerkgemeen-

schap kun je er zeker niet naast kij-

ken.

Deze volksdevotie kan moeilijk ver-

dwijnen, want ze is een wonderlijk

samengaan van geloof en traditie,

verstand en emoties, hoofd en hart,

individuengemeenschap.

Derozenkrans:

eenschoolvangebed

Wellicht is er ook geen enkele devo-

tie zo diep met mensen verbonden

geweest als die van het rozenkrans-

gebed. De rozenkrans is het brevier

van eenvoudige mensen. Het is een

school van gebed die voor iedereen

toegankelijk is. Een krans van hon-

derdvijftig rozen, van 3 x vijftig Ave

Maria's voor de moeder van God.

Je kan het vergelijken met de krans

van madeliefjes die kinderen vlech-

ten om zichzelf of hun moeder mee

te tooien. Maar er is meer. De rozen-

krans is ook de 'samenvatting van

hetEvangelie'.

De vijf blijde, de vijf droevige en

de vijf glorierijke mysteries zijn in

grote mate ontleend aan het evange-

lie en roepen gebeurtenissen op uit

het leven van Jezus en Maria. De ro-

zenkrans is een evangelisch gebe-

d, waarbij we met Maria naar Jezus

kijken. In het Weesgegroet staat niet

Maria, maar Jezus centraal. Jezus

die bij de Boodschap werd ontvan-

gen in de schoot van Maria; gebo-

ren in een grot in Bethlehem; door

Maria en Jozef naar de tempel ge-

bracht; in doodstrijd in de Olijfhof;

gegeseld en met doornen gekroond;

beladen met het kruis en stervend

op Calvarie; verrezen uit de doden

enopgestegennaarzijnVader.

Derozenkrans:hetgebed

vanarmeneneenvoudigen

'Als gij bidt, gebruik dan geen om-

haal van woorden,' zegt Jezus. De

rozenkrans is het gebed van de ar-

men, de kleinen, de eenvoudigen

die God niet kunnen en willen ver-

bluffen met een spraakwaterval van

woorden. Ik denk hierbij aan Berna-

dette Soubirous die dit gebed altijd

op de lippen had, aan Moeder Tere-

sa van Calcutta en haar zusters. Ik

denk aan mijn en uw moeder, va-

der, grootmoeder of grootvader die

Weesgegroetjes baden tot ze inslie-

pen, die gestorven zijn terwijl er

rond hun bed een Weesgegroet ge-

beden werd en die opgebaard lagen

met een paternoster tussen de vin-

gersgestrengeld.

Bidden lijkt voor heel wat mensen

verbonden met nadenken. Wat dan

met hen die niet zo begaafd zijn om

na te denken en te reflecteren? Zo-

wel in de Bijbel als in de gebedstra-

ditie van de Kerk wordt bidden ner-

gens vereenzelvigd met verstands-

werk. Bidden huist in het hart, niet

in het hoofd. Het is vooral een zaak

van liefhebben, niet van denken en

verstaan. Met het gebed gaat het als

met de liefde. In het begin is er

een overvloed van woorden, daarna

wordt het stil. Weinig of geen woor-

den zijn nodig. Het is de tijd van

de litanie: Jezus, ik bemin U. Heer,

ontferm U over mij. Wees gegroet,

Maria.

Derozenkransbidden:

eenvertrouwdewegbewandelen

De rozenkrans bidden vraagt geen

bepaaldegebedsmethodediewemet

veel moeite moeten inoefenen. We

gaan een vertrouwde weg die we

van buiten kennen. We hoeven

dus niet op de weg te letten en al

onze woorden even aandachtig uit

te spreken. We mogen ondertussen

genieten van de omgeving en ge-

lukkig zijn om de tijd die we met

Maria doorbrengen. Precies zoals

we vreugde bezorgen aan een lieve

mens, aan een geliefde zieke die we

bezoeken. In die zin had kardinaal

Danneels het ooit over 'bidden met

de voeten: al stappend in bedevaar-

tenenprocessies'.

Samenderozenkransbidden

Zo is het ook heel zinvol in de na-

bijheid van Maria aan onze gelief-

den van dichtbij en veraf te denken

en te bidden voor een man die werk

zoekt, voor een kind dat een ver-

keerde weg inslaat, voor een zieke

buurvrouw, voor een familie die in

onvrede leeft, voor mensen die lij-

den en sterven in de oorlog. De ro-

zenkrans is een gebed dat niet moet

worden begrepen door het gezond

verstand. Je hoeft niet te begrijpen

dat je zoveel keer 'Ik bemin U' kunt

zeggen tegen een God die je niet

ziet.

Oktobermaand - Mariamaand
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Op zondag 9 oktober van 8u30 tot

12u00 in de Cultuurfabriek. Ben je

als (toekomstige) ouder of groot-

ouder op zoek naar leuke betaalba-

re baby- of kinderkledij, babyuit-

zet, speelgoed en andere toffe spul-

letjes? Kom dan zeker eens langs In

het ruime aanbod vindt je wellicht

wat je zoekt. Je kan tevens genie-

ten van een kop koffie of een drank-

je aan democratische prijzen. Ieder-

een is van harte welkom. De toe-

gang is gratis.

GEZINSBOND

DAMME
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Zondag16oktober

van14utot16u30

Vanuit de Sijseelse verkavelin-

gen ben je algauw in rustige na-

tuur. We stappen langs stille en his-

torische wegen terwijl de gids ons

af en toe wijst op interessante na-

tuur en erfgoed. Ophet einde van de

wandeling genieten we van een nat-

jeeneendroogje.

Praktische info

Start aan de beeldengroep op het

kruispunt van de Stationsstraat en

de Veldstraat, 8340 Sijsele. Inschrij-

ving verplicht door overschrijving

van 8,00€ (niet-leden), 6,00€ (le-

den) p.p. op rekening BE32 7360

3899 7502 van DNB ten laatste op

14/10/22. Inbegrepen een natje en

een droogje. Honden aan de leiband

zijnwelkom.Afstand7km

De Naturen

Blomme

Dag van de

trage weg

Tijd is te kostbaar om niet te delen

Hoe spendeer jij je tijd? Wat mo-

mentjes voor jezelf zijn natuurlijk

onmisbaar, maar tijd is te waardevol

omniettedelen!

Tijd delen brengt mensen in ver-

binding, jong en oud, ziek en ge-

zond,metzichzelfenelkaar.

De Dag van Mensen met een Chro-

nische Ziekte is daar natuurlijk een

perfectmomentvoor.

Op de tweede zondag van oktober

vraagt Samana traditiegetrouw ex-

tra aandacht vragen voor mensen

met een chronische ziekte en licha-

melijkebeperking.

9 oktober zetten we het thema

‘Tijd is te kostbaar om niet te

delen’dusomindepraktijk!

Maak eens tijd voor een babbel

met je chronisch zieke gebuur...,

vriend...,kennis…

Nationale

ziekendag
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Gedoopt aan de bron van leven

1 oktober: Nelson Herberigs, zoon van Marie-Laure Leusen en Thibaud Herberigs uit Aarlen 1 oktober: Alex Andries, zoon van Sofie Goethals en Kenny Andries uit Maldegem

Een pottenbakker draait nieuwe doopkannetjes... elk doopkannetje is uniek.

Voor de 29 ste driedaagse reis trok

Ferm Groot-Damme op uitstap. Dit

jaar naar Nederland,en we bezoe-

ken Den Haag... Scheveningen-en

Delft.

34 vrolijke vrouwen namen deel

aan de reis,het was niet heel ver. In

Yerseke bezoeken we de verwerking

van de Oesters met veel uitleg erbij,

het sorteren en de verpakking. In

de Haag namen we een lunch, daar-

na een wandeling... in het oude cen-

trum met vele mooie grote gebou-

wen.

De volgende dag naar Schevenin-

gen met de grote overdekte Markt,

waar natuurlijk zeer veel vis aange-

boden wordt. Een Stadswandeling

naar de oude vissershavens en naar

de zee. Een bezoek aan Delft-Roy-

al, waar we de kunstenaars aan het

werk zien, een wandeling in Delft

zelf langs de kanaaltjes, het Prin-

senhof,ennogzoveel...

Op de terugweg in Dordrecht een

stop voor een wandeling langs de

visbrug met de vele plezierboten

daar. We genoten van het zeer

mooie weer en ons mooi Hotel Van

Der Valk in Nootdorp. Hopend tot

volgendjaar.

Hetbestuur

FermGroot-Damme

Ferm 3-daagse reis
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Foto's dierenzegening
(c) Foto's door Patrick Vienne en Sofie Degroote. Alle foto's via onze website (zoals gewoonlijk)...



BIJBELSTUDIE, GESPREK EN

GEBED

In het najaar bieden dominee Jan-

nica de Prenter en priester Stijn

Vanhee een oecumenische Bijbel-

studiereeks aan rond het thema

'Onderweg met Bonhoeffer'. Daar-

in nemen ze u mee naar de wereld

en gedachten van de Lutherse the-

oloog Dietrich Bonhoeffer. De bij-

eenkomsten zijn interactief. We le-

zen Bijbelteksten met elkaar en bij-

passende fragmenten uit preken en

brieven. We gaan ook aan de slag

met leesoefeningen en gespreksvra-

gen.Thema's als lijden, sterven, ge-

dachtenis, gerechtigheid en vrede

komen voorbij. Het is een mooie ge-

legenheid om je geloof samen met

anderechristenenteverdiepen.

EEN MAALTIJD OM TE DELEN

Voorafgaand aan elke Bijbelstudie

wordt een eenvoudige broodmaal-

tijd aangeboden, want samen een

maaltijd delen is verbindend en

fijn. De maaltijden beginnen om

12.30 uur, de Bijbelstudie om 13.30

uur. U kunt er ook voor kiezen om

alleendeBijbelstudietevolgen.

PROGRAMMA

Donderdag 3 november 2022 in 't

Keerske'

Voor de rechterstoel van Christus'

(2Korintiërs5:1-10).

Donderdag 17 november 2022 in de

oecumenischekapel

'Is er geen koning bij u' ? (Micha

4:1-9).

Donderdag 1 december 2022 in 't

Keerske

'Gods vrede komt onweerstaanbaar'

(Jesaja9:1-6).

Donderdag 15 december 2022 in de

oecumenischekapel

'Mijn ziel maakt groot de Heer'!

(Jesaja35:10&Lucas1:46-55).

INSCHRIJVING VEREIST

Voor een goede organisatie vragen

wij om u aan te melden bij ds. Jan-

nica de Prenter, zodat we zicht heb-

ben op het aantal deelnemers. Ge-

lieve bij uw inschrijving aan te ge-

ven of u deelneemt aan de maaltij-

den.Weeswelkom!

Contactgegevensenoverigeinfo

Ds.JannicadePrenter

j.a.deprenter@gmail.com

Tel:050355084

Adressen

VerenigdeProtestantse

Kerk'tKeerske

Keersstraat 1,8000Brugge

protestantsekerkbrugge.be

Oecumenischekapel

Ezelstraat85,8000Brugge

brugge.orthodoxia.be

Kosten

Vrijwilligebijdragetenbate

vanFiloptochosBruggevoor

vluchtelingenuitOekraïne

Jannica de Prenter en Stijn Vanhee

Onderweg met Bonhoeffer is een initiatief

van VPKB Brugge, pastorale eenheid St.-

Donatianus en Orthodoxe parochie HH.

Konstantijn en Helena.

BIJBELSTUDIE IN DE HERFST- EN

ADVENTSTIJD

Onderweg met

Bonhoeffer
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Als lezer van Kerk & Leven

krijgt u informatie

uit goede bron

We worden overspoeld door infor-

matie, maar wie weet nog wat we

kunnen vertrouwen? Veel mensen

hebben behoefte aan betrouwbare

en waardevolle info. Precies waar

wij met Kerk & Leven sterk in zijn.

Daarom voeren we dit jaar de cam-

pagne met de slogan ‘Uit goede

bron’.

U begrijpt natuurlijk meteen de

dubbele bodem. Kerk & Leven is een

betrouwbare nieuwsbron voor al-

les wat in de Kerk en in de samenle-

ving gebeurt, van de eigen parochie

tot de grote wereldkerk. Onze lezers

kunnen erop rekenen dat we geen

praatjes verkopen. Tegelijk verwijst

‘Uit goede bron’ naar die grote bron

waaruit wij mogen putten. De bron

van het evangelie, van ons geloof,

van tweeduizend jaar christendom.

Eenindrukwekkendebrondus.

Als lezer rekent u op ons. Wat u

in Kerk & Leven leest moet niet en-

kel juist zijn, het moet ook zin-

vol zijn. Als lezer dorst u naar ken-

nis, maar net zo goed naar zin-

(c) Halewijn

geving, naar verdieping, naar mo-

menten die u even weghalen uit de

race van elke dag. Ook in 2023 wil-

len wij een goede bron zijn, voor u

en voor honderdduizenden lezers.

Gelukkig weten we uit welke bron

we zelf kunnen putten om dat waar

temaken.

Verleng dus snel uw abonnement

en moedig de mensen om u heen

aan om ook een abonnement te ne-

men. Misschien doet u zelf wel een

abonnement cadeau aan iemand die

een wekelijkse slok uit een goede

bronkangebruiken?

Luk Vanmaercke, hoofdredacteur

Bericht van

uitgeverij Halewijn

over het tarief

Kerk & Leven 2023

Ongetwijfeld ondervindt u het ook

zelf: we beleven tijden van torenho-

ge inflatie. Ook de uitgeverswereld

ontsnapt hier niet aan. De grond-

stofprijzen voor onder meer papier

en inkt, alsook de energie- en dis-

tributieprijzen zijn extreem geste-

gen in de voorbije maanden. En de

lonen volgen dezelfde trend door

de indexaanpassing. De komende

maanden beloven financieel wei-

nig beterschap, integendeel allicht.

Uitgeverij Halewijn moet dit he-

laas onvermijdelijk doorrekenen in

de abonnementsprijs van het paro-

chieblad. Op basis van alle recen-

te en nog te verwachten prijsstij-

gingen – in combinatie met de jaar-

lijkse procentuele daling van de op-

lage – ziet Halewijn zich genood-

zaakt de tarieven ook dit jaar te

verhogen. De tariefverhoging be-

draagt ditmaal 4 euro. We beseffen

dat dit hoe dan ook een meer dan

gemiddelde prijsstijging is ten op-

zichte van de voorgaande jaren. In

de huidige omstandigheden blijven

we echter met de nieuwe tarieven

nog fiks ónder de reële kostprijs

van een jaarabonnement. Een be-

wuste keuze omdat we onze trou-

we lezers niet willen bruuskeren en

omdat we elke week voor ongeveer

(of ‘slechts’) 1 euro een kwaliteits-

vol blad in de brievenbus willen la-

tenvallen.

Herabonnering

Huidige abonnees ontvangen

een overschrijvingsformulier met

gepersonaliseerde gestructureerde

mededeling onderaan pagina 1 van

KERK&leven week 42 (19 okto-

ber). Er volgt een herinnerings-

overschrijving op pagina 15 in week

48 (30 november 2022) voor diege-

nen die toen nog niet betaald had-

den (of nog niet geregistreerd ston-

den). Er wordt dus geen aparte brief

meergestuurd.

Nieuwe abonnees kunnen hieron-

der de gegevens vinden om weke-

lijks, een jaar lang KERK&leven (48

nummers, dus 1 euro per nummer)

teontvangen.

Abonnementsprijs=50euro

RekeningBE51979248742862

(BIC:ARSPBE22)

ParochiebladP.E.

GroeneWeidenDamme

Vissersstraat 56, 8340 Moerkerke

Hernieuwing abonnement 2023
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Op woensdag 26 oktober 2022

om 20u mogen de vlaggetjes wap-

peren en de punten voor Belgie

gegeven worden door Andre Ver-

meulen voor zijn lezing “Van

Canzonissima tot Eurosong” in

de Cultuurfabriek

Het Eurosongfestival, elk jaar goed

voor 200 miljoen kijkers, bracht

één keer een Belgische winnaar.

Sandra Kim met “J’ aime la vie” in

1986.

Herinnert u zich nog het legen-

darische Canzonissima, de moeder

van alle preselecties met Jan Theys

als presentator en later Eurosong

met Luc Appermont en met Bart Pee-

ters?

Sterke verhalen, leuke anekdotes

en de meest ophefmakende TV mo-

menten op de weg naar het Euro-

songfestival aan de hand van nog

nooit vertoond beeldmateriaal van

het VRT-archief.

Kaarten reserveren gebeurt uitslui-

tend via Markant.

Inschrijven en betalen (tot 19 okto-

ber) bij info@kapsalontondo.be

Reknr BE45 4768 1171 5189 – De be-

taling geldt als inschrijving.

Je hebt geen mail? Het lukt je niet?

Neem dan contact op met één van de

bestuursleden of contacteer ons op

het nummer 0477/555 728.

De inkomprijs is 10 euro (15 euro

voor niet-leden)

Warm aanbevolen

Het davidsfonds- en Markantbe-

stuur

DAVIDSFONDS EN MARKANT

Van Canzonissima tot Eurosong

Donderdagnamiddag 27 okto-

ber van 14u tot 16u.

Tijdens deze wandeling focussen

we vooral op de kunstenaars die de

laatste 100 jaar in Damme gewoond

hebben of kunstwerken gemaakt

hebben over Damme. Maak kennis

met bekende of vergeten kunste-

naars uit de streek!

Praktische info

Start aan de Dienst voor Toerisme,

Jacob van Maerlantstraat 3, 8340

Damme

Gratis en zonder inschrijving

Honden aan de leiband zijn wel-

kom

Afstand 4 km

DE NATUREN BLOMME

Kunstenaars in Damme

Paddenstoelenwandeling in

Ryckevelde

Zondag 16 oktober van 14u tot

16u30.

We verzamelen: parking linkerkant

van dreef naar kasteel Ryckevelde.

Het hangt van de tijd van het jaar

en de weersomstandigheden af of er

veel paddenstoelen te vinden zul-

len zijn. In ieder geval zijn ze de

moeite waard om nader bekeken te

worden.

Ze etaleren een ongelooflijke rijk-

dom aan soorten, kleuren, geuren

en vormen. Hun rol is cruciaal

voor een gezond ecosysteem.

Goede wandelschoenen worden

aanbevolen.

Wandelen

in

Ryckevelde
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Op zondag 23 oktober orga-

niseren Natuurpunt Damme en

het “Fonds Parkinson” UGent

een benefietdag.met wande-

ling, lunch en concert

Meer enmeer is duidelijk dat de na-

tuur en ons leefmilieu een belang-

rijke impact hebben op onze ge-

zondheid. Recent onderzoek toont

aan dat bijvoorbeeld pesticiden niet

alleen nefast zijn voor plant en dier

maar ook voor alle noodzakelijke

bacteriën in ons lichaam en daar-

door mee aan de basis kunnen lig-

gen van ziekten zoals Parkinson.

Naast kennis maken met de Dam-

se natuur kan je ook inschrijven

voor een eenvoudige lunch ge-

volgd door een klassiek concert in

de kerk van Damme met drankje

achteraf.

Programma

11.00 langere geleide wandeling in

hetreservaat

11.30 korte geleide wandeling in

het reservaat, ook toegankelijk voor

rolstoelgebruikers

13.00 lunch (soep, natuurbrood met

boerenham en kaas) in Gasthof

MaerlandtopdeMarkt

15.00 benefietconcert 'ode aan de

Zwintstreek' in de Kerk vanDamme

Prijs per persoon:

70 € wandeling + lunch + concert +

drankje

35€concert+drankje

35€wandeling+lunch

10€wandeling

Stort het verschuldigde bedrag op

de rekening BE30 7340 6334 1211

op naam van Pillen-Meire. De in-

schrijving is definitief na ont-

vangst van de betaling. Dank voor

jesteun.

Natuur,Cultuur en

Gezondheid
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Naar jaarlijkse gewoonte publiceer-

de paus Franciscus op Pinksterzon-

dag zijn boodschap voor Missie-

zondag.

Voor het thema van zijn boodschap

vond paus Franciscus inspiratie bij

de profeet Jesaja: “Hier ben ik, zend

mij!” (Jesaja6,8).

Dank

Paus Franciscus opent zijn bood-

schapmet een woord van dank voor

de buitengewone missiemaand van

oktober 2021 Wereldwijd zette dat

onze gemeenschappelijke missie op

de kaart. Ook in 2022 staat demissie

van onze Kerk en van elk van ons

centraal. Paus Franciscus verwijst

daarbijnaardeprofeet Jesajadiezegt

“Hier ben ik, zend mij!” wanneer

de Heer vraagt wie Hij zenden zal.

Storm

In tijden van crisis is Gods lief-

devolle uitnodiging een uitdaging

voor iedereen. Paus Franciscus her-

kent er de situatie van de storm op

het meer in. We zitten in hetzelfde

schuitje en maken alleen een kans

als we samenwerken en elkaar hel-

pen.

Nu is er geen plaats voor ‘ieder voor

zich’, hoe bang we ook zijn. De

confrontatie met onze kwetsbaar-

heid moet daarom ook ons verlan-

gen naar leven en de bevrijding van

het kwade aanwakkeren. Meer dan

ooit is het onze roeping om God

en onze naasten lief te hebben. So-

lidariteit, dienstverlening en gebed

zijn belangrijker dan ooit. We moe-

ten op zoek naar nieuwe manieren

om verbonden te zijn en te blijven.

Liefdesmissie

In tijden van donkerte en crisis

openbaart God zijn liefde, net zoals

op het kruis. Vandaag vraagt Hij dat

wij ons gezonden weten door zijn

liefde.

Gods liefdesaanbod vraagt immers

om gedeeld en verspreid te worden.

Jezus, gekruisigd en opgestaan uit

de dood, trekt ons allen mee in de

liefdesmissie van de Vader. De Gees-

t, die onze Kerk voedt en vooruit

zendt, maakt van ons leerlingen en

zendt ons uit naar de uithoeken van

dewereld.

Geschenk

Daarmee herhaalt paus Franciscus

dat Christus en de Geest aan de ba-

sis van de Kerk en onze zending lig-

gen. God heeft ons eerst liefgehad

enroeptonsvandaaruit.

Onze persoonlijke zending krijgen

we als kind van God. Dat geschenk

is, net als het leven, tegelijk een uit-

nodiging om het verder door te ge-

ven. Onze missie is een antwoord

opGodsroepenuitnodiging.

Unieke zending

Die komen we pas op het spoor in

een persoonlijke relatie met Chris-

tus, aanwezig in de Kerk, en wan-

neer we het geschenk van de Geest

aanvaarden. Dan ontdekkenwewel-

ke unieke zending we zelf hebben,

complementair aan die van ande-

ren en als bouwsteen van onze ge-

meenschappelijke zending als ge-

doopten.

Door Missiezondag bewust te bele-

ven en te vieren, in gebed en finan-

ciële solidariteit, kunnen we samen

zeggen: “Hier zijn we, zend ons!”

(uit:Kerknet)

Zondag 23 oktober Wereldmissiedag
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Optreden ten voordele van het Paro-

chiaal Centrum DE KRING.

Kaarten kosten 30 euro.

Contact: 0494/ 397.600

Zin om te zingen?

Het Mégà Koor is een koor in Sij-

sele. We zijn op zoek naar enthou-

siaste zangers en zangeressen. Hou

je van zingen, optreden en muziek

maken, kom dan zeker eens langs.

Het jeugdkoor is voor kinderen van

6-15 jaar. Zij oefenen elke zaterdag-

avond van 18u-19u25.

Het plus- àdultskoor is de groep

voor jongeren en volwassenen van-

af 15 jaar. Zij oefenen elke zaterdag-

avond van 19u30-21u.

Het koor is niet zingen alleen, we

doen ook leuke activiteiten, een

fantastisch kamp …. We hopen dit

jaar veel nieuwe zangers/zangeres-

sen te mogen verwelkomen in onze

groep, want samen zingen is super

leuk!

Meer info over het MéGà Jeugd-

koor kun je vinden op www.mega-

jeugdkoor.be. Wil jij ook graag met

ons meezingen? info@megajeugd-

koor.be

Kaarsen en kalenders zijn terug te

verkrijgen bij Lieve Verniest,

Dorpsstraat 114, Sijsele - tel. 050 35

00 32.

Alle dagen open van 9u tot 11u

We organiseren op zaterdag 19 no-

vember 2022 om 19 uur in het 'Kas-

teel van Moerkerke' ons jaarlijks

‘Vriendenfeest’.

Voor 60 euro krijgt u een aperitief,

een maaltijd met inbegrip van aan-

gepaste wijnen, koffie met versna-

peringen én een avond lang dansge-

legenheid tot in de kleine uurtjes!

Kortom, een gezellig samenzijn om

niet te missen!

Inschrijven kan bij Carlos Van Vy-

nckt (050/50.02.71), Robert De Leyn

(050/50.06.00), Stefaan Van Holder

(050/70.00.43) of bij Geert De Witte

(050/50.09.46).

SINT-RITA

Landelijke

Gilde

en Ferm
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In onze contreien met hun christe-

lijke traditie markeert Allerheiligen

een belangrijke fase in het voor-

bijglijden van maanden en seizoe-

nen. De herfst omringt ons met

prachtige tinten van okerbruin tot

vlammend rood en het is de tijd

waarin alle vruchten geoogst wor-

den. Twee maanden zijn verstreken

sinds het begin van het schooljaar

en de start van de herfstvakantie is

veel minder stressvol dan de aan-

vang van het schooljaar. Het zaaien

en planten voor de volgende voor-

jaarsoogst is gedaan. Allerheiligen

is dan ook het moment voor een

eerste ‘stop’ waarbij we op het vol-

brachte werk met plezier kunnen

terugblikken.

Maar hoe je het ook draait of keert:

Allerheiligen is omgeven door nos-

talgie en brengt ons terug naar de-

genen die voor ons kwamen en van

wie we hielden. We zijn geworteld

in het leven, in de liefde en het werk

van allen die ons zijn voorgegaan.

Deze herinnering, deze terugkeer

naar onze wortels dwingt ons on-

vermijdelijk om onszelf de vraag te

stellen naar de zin van ons leven,

naar waar, naar wat, naar wie we

gaan. ‘Wat is het doel van alles wat

ik heb gedaan, van alles wat ik doe.

Waarbeniknaaropzoek?’

In de lezingen op Allerheiligen

wordt er geen enkel ogenblik ge-

wag gemaakt van de dood. Inte-

gendeel, het Evangelie spreekt ons

van leven, van vreugde, van geluk.

De lezingen willen ons helpen om

de vragen te beantwoorden die we

onszelf stellen. De teksten willen

ons vertellen tot welke toekomst we

worden uitgenodigd en welke we-

genonsnaarhetgelukleiden.

Geloven in de andere wereld nà ons

leven biedt ons niet echt een garan-

tie, maar wél een verantwoordelijk-

heid voor elk leven dat in deze we-

reld wordt geleefd. Het mysterie is

datwe slechts één keer geboren wor-

den én leven. Deze ene keer is zo

kostbaar omdat hij ons doet deelne-

men aan de wereld die komt, in het

levenhierna.

Helaas weten we niets concreets

over het andere leven. Van de ma-

nier hoe we in ons aardse leven

staan, hangt onze hoop op het an-

dere leven af. Het Koninkrijk begint

hier en nu ‘tussen ons’, zegt de

evangelist Lucas. En toch is er spra-

ke van ‘het hemels Koninkrijk’. We

mogen veronderstellen dat, als we

op aarde leven met het geloof in het

Koninkrijk, we al een klein beetje

van dit ‘hemels Koninkrijk’ tussen

ons in laten komen. Maar helaas

hebben we hiervoor alleen maar

voorstellingen, gevat in de tijd en

de ruimte van ons menselijke be-

staan.

Het leven op aarde is ons enige toe-

vluchtsoord en we weten dat het

precair is, dat we het in het beste

geval enkele tientallen jaren zullen

vasthouden. Het vraagt veel geduld

om in ons huidige en vluchtige le-

ven, ondanks het lijden en de te-

genslagen, de smaak van het mo-

ment te proeven. Elk geleefd uur

zou moeten ervaren worden als een

klein fragment van dit komende

‘Koninkrijk’. We kunnen niet an-

ders dan leven in onwetendheid

over dit mysterie. Niet per se wil-

len weten, niet proberen ons een

plaats en een tijd voor te stellen,

is ook aanvaarden dat de aanwezig-

heid van de geliefde niet uitgewist

wordt door zijn of haar verdwij-

ninguitonsleven.

Het uniek thema van Allerheiligen

is GELUK. Iedereen zoekt het en

verlangt ernaar. Jezus zelf heeft het

ons beloofd, en tot negen keer toe

verklaart hij degenen die dit of dat

doen'gelukkig'.

Gelukkigdiearmvangeestzijn.

Gelukkigdieverdriethebben.

Gelukkigdiezachtmoedigzijn.

Gelukkig die hongeren en dorsten

naargerechtigheid.

Gelukkigdiebarmhartigzijn.

Gelukkig die zuiver van hart zijn.

Gelukkigdievredebrengen.

Gelukkigdievervolgdworden

omwilledegerechtigheid.

Het minste wat we kunnen zeggen

is dat wat Hij belooft, veeleisend is.

Geluk is niet te koop: het is aan ons

om het met de genade van God te

proberen.

CecileBusschaert,

PastoraleEenheid

Sint-FranciscusOostkamp

Deicoon isvandehand

vankunstenaresLilianeDeBaene

uitOostkamp

Ditartikelverschijnt inalle edities

vanditblad inhetdecanaatBrugge

Allerheiligen
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Op maandag 31 oktober gaat

het MéGà Jeugdkoor op Hallo-

weentocht.

De straten die zich aan een mu-

zikaal bezoekje mogen verwachten

zijn de Margriet Diericxstraat, de

Valkenierstraat, de Wouter van Sij-

selestraat, de Anna Casteleinstraat

en de Egidius van Bredenestraat.

We komen langs tussen 18 u en

19u30. .Leggen jullie ook iets lek-

kers klaar voor de kleine zangers?

Meer info over het MéGà Jeugd-

koor kun je vinden op www.mega-

jeugdkoor.be. Wil jij ook graag met

ons meezingen? info@megajeugd-

koor.beur.

Het MéGa jeugdkoor op

Halloweentocht
Op een regio overleg werd ge-

steld dat Facebook het moder-

ne Parochieblad is !

Ondanks deze stelling willen wij

blijven onze leden informeren over

het reilen & zeilen van onze afde-

ling via het Parochieblad.

Trouwens niet iedereen is lid van

FB en we horen van onze oudere le-

den dat zij het fijn vinden zo’n ver-

slagje of aankondiging te lezen over

“hun” afdeling !-

In september verkochten we met 3

bestuursleden maar liefst 14 dozen

(van 20st) bloemetjes voor Kom op

tegen kanker.

We kenden een mooie opkomst

voor de 3e kookdemo “Easy Peasy”

met daarbij veel nuttige tips.- Be-

gin oktober volgde een succesvolle

deelname, met ons ganse bestuur,

aan Da’Smakt, de culinaire markt in

Damme.-

Vorige week in de raadzaal van het

stadhuis, een boeiende en geslaag-

de voordracht over geduld en stres-

s, het gaf ons een goed gevoel !

Ondertussen kwam ons bestuur al-

weer samen om een nieuw Jaarpro-

gramma 2023 op te stellen.

Allicht zullen jullie benieuwd zijn

wat komt aan nieuwe bijeenkom-

sten ? Maar ook wij kijken uit jullie

te mogen verwelkomen, altijd hart-

verwarmende ontmoetingen…

Het najaar betekent ook : hernieu-

wen van het lidgeld voor 2023, ge-

lukkig blijft het bedrag dit jaar on-

veranderd !

Maken jullie dan de overschrijving

voor deze bijdrage ? Een mooi aan-

bod : mocht je iemand kennen die

zich wilt aansluiten bij ons en nog

geen Ferm lid was, dan betalen ze

een minimaal bedrag van €15.

Laat dus ook hen kennismaken met

onze grote Ferm groep.

Benieuwd naar onze volgende ac-

tiviteit ?- woensdag .16/11 – 13u30 :

Heel de wereld bakt – OC De Lieve-

donderdag.15/12 – namiddag Kerst-

feest samen met de afdeling St.Rita –

uiteraard volgt later hierover meer

info.

Dank voor het vertrouwen-F e r m

DAMME

DAMME

Ferm - Nieuws
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Herabonnering

In KERK&leven week 42 (19 okto-

ber) stond er een overschrijvings-

formulier met een gepersonaliseer-

degestructureerdemededeling.

Ben je deze uit het oog verloren?

Geen probleem: er volgt een her-

inneringsoverschrijving op pagina

15 in de editie van week 48 (30 no-

vember) voor diegenen die toen nog

niet betaalden (of nog niet geregi-

streerdstonden).

Nieuwe abonnees kunnen hieron-

der de gegevens vinden om weke-

lijks, een jaar lang KERK&leven (48

nummers, dus 1 euro per nummer)

teontvangen.

Abonnementsprijs=50euro

Rekening BE51 9792 4874 2862

(BIC:ARSPBE22)

Parochieblad P.E. Groene Weiden

Damme

Vissersstraat 56, 8340 Moerkerke

Niet uitstellen,

maar doe het vandaag nog.

Vrijdag 2 december 2022 om

20.00u.

“De Tafel van 4”

quizavond in de Kring te Sijsele

In organisatie van Davidsfonds Sij-

sele-DammeenFemmaSijsele

Quiz jij ook vanuit je zetel mee met

Deallerslimstemens?

Heb je heimwee naar 2 tot de zesde

macht?

Is Trivial Pursuit één van jouw fa-

vorietegezelschapsspelen?

Meet jij graag jouw kennis met fa-

milieofvrienden?

Dan is De Tafel van 4 zeker iets

voor jou! Geen aartsmoeilijke vra-

gen, maar een gezellige quiz. Niet

alleen over cultuur, muziek, sport,

politiek en geschiedenis, maar ook

overalledaagsedingen.

De quiz, opgesteld in eigen re-

gie, wordt professioneel gepresen-

teerd door een ‘nieuwe’ quizmas-

ter. Deelnemen aan de quiz kost

€20,00perploeg.

Inschrijvingen via DF secreta-

riaat : info@davidsfondssijse-

le.be en dit vóór 21/11/22 of tot

alle tafels ingenomen zijn. Vermeld

in je mail als ploegleider je naam,

adres, contactgegevens, de naam

van jullie ploeg en de naam van de

drie andere groepsleden. U wordt

gecontacteerd voor de betaalmodali-

teiten. Of laat een bericht achter op

0477/55 57 28, wij contacteren u zo

vlugalsmogelijk.

Vriendelijke groeten, het Da-

vidsfondsbestuur en Femma-

bestuur Sijsele

Quizavond
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Gedoopt aan de bron van leven

22 oktober: Laurence Martens, dochter van Alice Deruwe en Anthony Martens uit Sint-Kruis 22 oktober: Milan Bode, zoon van Sarah Rottiers en Maxim Bode uit Moerkerke

23 oktober: Jeanne Compernolle, dochter van Lobke Van Quathem en Simon Compernolle uit Donk

Najaarsvogels in Damme

Wandelmee op zondag 13 november

van14utot16u

In november haasten veel vogels

zich naar het Zuiden. Ze ontvluch-

ten de winterse toestanden in het

Noorden en zijn op doortocht of

blijven hier rondhangen voor een

paarmaanden.

We ontdekken het leven van de

trekvogels. Na de wandeling genie-

ten we van een warme drank in een

gezelligehorecazaak.

Praktische info

Start aan de Dienst voor Toerisme,

Jacob van Maerlantstraat 3, 8340

Damme

Inschrijving verplicht door over-

schrijving van 10 euro (niet)leden),

9 euro (leden) p.p. op rekening

BE32 7360 3899 7502 van DNB ten

laatsteop11/11/22.

Taart/pannenkoek met koffie of

theeinbegrepen

Honden aan de leiband zijn wel-

kom

Afstand5km

De Naturen Blomme
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Ontmoetingsavond 19 oktober
Ontmoetingsavond met de vrijwilligers en medewerkers van de pastorale eenheid.

Muzikale inbreng door de de Koninklijke Muzieksociëteit “Aardenburgsche Fanfaren” onder leiding van dirigent Erwin Swimberghe. Alle foto's via onze website.



Op 18 november om 19.30 uur wordt

de film Lourdes vertoond in de Mag-

dalenakerk. Voorafgaand is er een

mini-bedevaart om de deelnemers

indejuistesfeertebrengen.

Met miljoenen zijn ze, de pel-

grims die jaarlijks koers zetten naar

het bekende bedevaartsoord Lour-

des. Via authentieke verhalen werpt

deze film een respectvolle en aan-

grijpende blik op de bedevaarterva-

ring en haar mysterieuze impact op

mensen.

Verschillende mensen delen een

achterliggende hoop of angst die

hen naar Lourdes drijft. Gelovig

of niet, Lourdes is een visuele parel

waarjehelemaalstilvanwordt.

Een monumentaal kunstwerk in de

Magdalenakerk en een eeuwenoud

ritueel brengen ons in de juiste

stemming voor deze film. Na de

hartverwarmende beelden wordt de

avond afgesloten met een korte im-

pressiebijeenwarmdrankje.

Brengdekentjeenthermosmee.

Infoentickets:

www.docfestbrugge.be

Lourdes wordt ook vertoond in Cine-

ma Lumière op zaterdag 19 novem-

berom17.30uur.

VRIJDAG 18 NOVEMBER IN

MAGDALENAKERK

Docufilm Lourdes
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Oorlog

niet tebegrijpen

niemandvanonswilhet.

Vrede

tochwel

eendiepverlangeninelkvanons…

Bewogen voor een vredevol samen-

leven nodigen de zusters Marico-

len ons van harte uit om samen te

waken, te zingen en te bidden voor

vrede op zondag 13 november om

16.30 uur in hun kapel (Oude Zak

34,Brugge).

Al wie vrede in het hart draagt

is welkom!

Tijdens de viering is er parkeergele-

genheidviaGroenestraat25.

ZONDAG 13 NOVEMBER

Vredeswake bij zusters Maricolen
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Wat vliegt de tijd... 5 jaar geleden

werd ik aangesteld als pastoor in de

toenmalige federatie Damme en on-

dertussen al 2 jaar in de pastora-

le eenheid Groene Weiden Damme.

Het waren boeiende jaren van orga-

niseren en het maken van een door-

start van de eenheid. We zijn nu 5

jaar verder waarin er 349 doopsels,

331 eerstecommunicantjes, 347 ge-

vormden, 98 huwelijksvieringen

en 250 uitvaarten waren. Gedreven

gaat de herder verder in het spoor

van Jezus de Goede Herder en ge-

lukkig is hij niet alleen. Heel zeker

dank aan de zovele medegelovigen

die leven en werken in de geest van

Psalm 23.

priesterPradipSmagge

Deaantallenuitdevoorbije5 jaar endegemiddelden.

5 jaar pastoor in de groene weiden

Zondag 20 november van 09.30 -

11.30

Na de Franse revolutie kwam er een

schokgolf van hervormingen door

Europa. Napoleon die in Frankrijk

nog altijd als een held beschouwd

wordt maar elders als een dictator

ervaren werd, bedacht veel van die

veranderingen.

Ook in Damme zijn de sporen van

de Franse tijd nog aanwezig.

Onderweg is er een kleine verras-

sing voorzien.

Praktische info

Start aan de dienst van toerisme,

Jacob van Maerlantstraat 3, 8340

Damme

Inschrijving verplicht door over-

schrijving van 2 euro (niet-leden),

1 euro (leden) p.p. op rekening BE32

7360 3899 7502 van DNB ten laatste

op 14 november 2022.

Geschikt voor rolstoelgebruikers

Honden aan de leiband zijn wel-

kom

Afstand 4 km

DE NATUREN BLOMME

In het spoor van Napoleon
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Op vrijdag 18 november vertrekt

de Sint-Maartensstoet om 19u op

de speelplaats van de Gemeentelij-

ke Basisschool via het Lindeplein,

KerkakkerrichtingDorpsstraat.

De stoet gaat voor de 42ste keer uit.

De leerlingen van de twee lokale ba-

sisscholen beelden er het leven uit

van de patroonheilige van de woon-

kern

Aan de lichten gaat het dan langs de

Stationsstraat naar de parking aan

debibliotheek.

Onder het zingen van Sint-Maar-

tensliederen wordt dan rond 20 uur

depopinhetvuurverbrand.

SIJSELE

Sint-

Maartensstoet

Wist je dat je zomaar een leven kan

redden. Gewoon door bloed te ge-

ven. Het vraagt enkel een uurtje

vanjetijd.Doen!!!!!

Je bent van harte welkom in De Lie-

ve op dinsdag 6 december tussen

16uen19u.

Best vooraf een afspraak vastleggen

met de Rode Kruis Vlaanderen op

het nummer 0800/777 00. Tot dan!

MOERKERKE

Op zondag 20 november - Meeva-

renmetdeSint !

Alle kinderen worden uitgenodigd

om mee te varen met de Sint en de

lievePietenopdeDamseVaart.

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

oorfluisteren.

Kindjes varen gratis, volwassenen

betalen 4 euro.. Afspraak aan de aan-

legsteiger inDamme.

Dit is een organisatie van de afde-

lingenDammeenSint-Kruis.

Meevaren met de Sint
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Gun jezelf een gezellige, leerrijke en lekkere namiddag op onze bak-

namiddag

OP WOENSDAG 16 november as

om 13u30

Voor velen is de vakantie pas achter

de rug en hebben hier en we daar

ook genoten van een lekker gebak-

je of een koekje. Het is een feit dat

bakken enorm populair is en overal

in de wereld worden er heerlijke ge-

rechten gemaakt. Ben je niet op reis

geweest, geen nood bij Ferm doe je

kennis op deze wereldse gebakjes.

Zet straks je oven aan en maak zo

een wereldreis van lekkere koekjes

in je keuken ! Wat dacht je van Pas-

teis de nata (Portugal), zachte Ita-

liaanse amandelkoekjes, american

pancakes, sesamkoekjes uit Liba-

non ? Mevr. Kristien bakt ze bruin

en wij kunnen ze proeven zo een-

voudigkanhet !

Heerlijke geuren…lekkere proever-

tjes en wij zorgen uiteraard voor de

koffie.IEDEREEN is welkom bij F e

r m, dus kom gezellig samen met je

buurvrouw, collega of vriendin in

OC.DeLieveteMoerkerke.

Graag inschrijven tegen 12/11 as bij

Mieke – 050 500 620 of mail naar:

mieke.cocquyt@skynet.be

FERM DAMME

De wereld rond om te bakken

Wil je meewerken in onze afde-

ling?

Maar liefst 10.500 mensen zetten

zich vrijwillig in voor de Gezins-

bond. In 800 lokale afdelingen zor-

gen ze er mee voor dat de Gezins-

bondleeft inhunbuurt.

Dit najaar staan we met Gezinsbond

DAMME stil bij hoe we werken. We

bespreken en evalueren onze wer-

king met een “afdelingsscan” en

kijken waar er kansen zijn om te

groeien.

Ben je lid (of wil je lid worden)

van de Gezinsbond en denk je graag

mee? Dan ben ook jij van harte wel-

kom!

Wat? Afdelingsscan in DAMME

Wanneer? 23 november 2022 om

20.00uur

Waar? Cultuurfabriek, Stations-

straat22,Sijsele

Meer info: Rony Sarazijn, 0468 12

48 07 of rony.sarazijn@telenet.be

Gezinsbond Damme
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Ken je de website www.bijbel-

citaat.be al?

Je kan op die website intekenen om

elke dag gratis een bijbelcitaat toege-

maild te krijgen.

Vanuit de dagelijkse e-mail kan je

doorklikken naar de lezingen van

de dag, veelal met daar telkens een

korte overweging bij. En telkens is

er ook een 'leestip van de dag', om

de lezer met een eenvoudige over-

weging te helpen om het Woord om

te zetten in het dagelijkse leven.

En voor elke dag vind je er korte

info over de heilige of het feest die

op die dag gevierd worden.

De website wordt samengesteld

door de Vlaming Kris De Vlee-

schouwer. Hij ging op latere leeftijd

filosofie studeren aan het Centrum

voor Kerkelijke Studies in Leuven

en is nu werkzaam als pastoraal

medewerker in twee Gentse woon-

zorgcentra. Hij is gehuwd en vader

van vijf jonge kinderen.

Over het ontstaan van de website

schrijft hij: "Met enkele jongeren

kwamen wij wekelijks samen rond

teksten uit de Bijbel. We luisterden

naar het Woord en legden het al pra-

tend op ons dagelijks leven en slo-

ten af met tien minuten gebed. Het

was een klein groepje, zes mensen,

maar we kwamen trouw iedere vrij-

dagavond bij elkaar. Er was het ver-

langen om dagelijks iets uit de Bij-

bel te lezen maar om diverse rede-

nen kwam men daar niet toe. Ik stel-

de voor om via e-mail dagelijks een

bijbelcitaat naar iedereen te sturen,

hetgeen erg op prijs werd gesteld.

En zo was de trein vertrokken."

De mailinglijst van het dagelijk-

se bijbelcitaat is ondertussen uitge-

groeid tot zo'n 4.200 adressen.

ELKE DAG EEN BIJBELCITAAT

Op vrijdag 25 november van 14:00

tot 18:00 in de Cultuurfabriek

Wilfried Moeyaert is een duizend-

poot in gastronomie met een enor-

me passie voor vis.

De presentatie gaat vooral over de

Vlaamse Visserij: de historiek van

1000 jaar visserij, maar ook over de

actualiteit. Wat kan nog, wat mag

nog, wat wordt gedaan omduur-

zaam te vissen,….

Daarnaast is er aandacht voor het

aanbod in de viswinkels en super-

markten.

Hoogtepunt van de presentatie zijn

de 10 tot 15 vissen die Wilfried mee-

brengt, vissen zoals je ze al lang

niet meer ziet in de winkel.

Kun je ook garnalen pellen? Deze

worden dan in een vissoepje gedaan

en…. laat het maar smaken. Verras-

send lekker is ook een haringbord-

je dat je ter degustatie aangeboden

wordt.

Een glaasje cava als verwelkoming

en een glaasje witte wijn bij het

haringbordje vervolledigen het ge-

heel.

Prijs: 25 € voor leden, 35 €

voor niet-leden / storten op reknr.

BE23736048813191 van Neos Dam-

me.

Graag namen noteren van de perso-

nen voor wie je inschrijft en de acti-

viteit. Je betaling geldt als inschrij-

ving.

SIJSELE

De wondere wereld

van vis en vissers
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Gedoopt aan de bron van leven

30 oktober: Georges Demasure, zoon van Kelsey Truwant en Bert Demasure uit Sijsele

Donderdag 10 november 2022

om 20 uur in Kinepolis

A CHIARA

Italië 2021 - 121’

Regie: Jonas Carpignano

Taal: Italiaans

Vertolking: Swamy Rotolo, Claudio

Rotolo,RosaCaccamo

Palmares: David di Donatello (Ital.o-

scar)voorbesteactrice

De vijftienjarige Chiara leidt een ty-

pisch tienerleventje met smartpho-

ne, gym en rondhangen met vrien-

dinnen. Op het groot verjaardags-

feest van haar oudste zus die acht-

tien wordt is het leuk dansen, drin-

ken en zelfs stiekem roken. Tot een

nachtelijke explosie niet alleen va-

der Claudio’s auto verwoest maar

ook Chiara’s ideaalbeeld van de per-

fectevader.

Als de vader verdwijnt en haar om-

geving zich in stilzwijgen hult,

groeit Chiara’s emotionele verwar-

ring. Wanneer ze zelf op zoek gaat

en dichter bij de schokkende waar-

heid komt, krijgt de film de allures

van een echte thriller. Na een film

over vluchtelingen en over Roma

eindigt Carpignano zijn eigenzin-

nige trilogie over Calabrië met dit

indringend portret van een meis-

je op een kantelpunt in haar leven.

Het verhaal dankt zijn kracht aan

het acteerspel en de observerende,

ongepolijste stijl. ‘A Chiara’ is een

authentiek sociaal drama, dat een

diepeindruknalaat.

Hilde Vanhoutte

"Een viscerale onderdompe-

ling in de leefwereld van een

meisje dat tot volwassenheid

gedwongen wordt.” ???? Knack

Focus

(c) D.A.F.

Donderdag 17 november 2022

om 20 uur in Kinepolis

EL BUEN PATRON

Spanje 2022 - 120’Taal: Spaans

Regie:FernandoLeóndeAranoa

Vertolking: Javier Bardem, Manolo

Solo,AlmudenaAmor

Palmares: 6 Goya’s voor beste film,

regie, acteur, montage, scenario,

filmmuziek

Julio Blanco, eigenaar van een fa-

briek van professionele weegscha-

len, verzamelt prijzen alsof het

postzegels zijn. In de strijd voor al-

weer een prestigieuze onderschei-

ding zet Blanco een tandje bij. Maar

een ontslagen werknemer, een flir-

terige stagiaire en een depressieve

ploegbaas steken stokken in de wie-

len. Om zijn kansen te redden over-

schrijdt de baas bijna elke denkba-

re grens. Julio Blanco blijkt achter

zijn innemende glimlach een ma-

nipulatieve baas zonder scrupules

te zijn. Toch gelooft hij oprecht een

goed mens te zijn, een vader voor

zijn personeel. Het ironische ‘El

Buen Patron’ was in Spanje een on-

gezien kassucces en scoorde een re-

cordaantal van twintig nominaties

voor de Spaanse Oscars, waarvan

hij er zes verzilverde. Een publieks-

lieveling dankzij de lichte toon en

de onweerstaanbare Javier Bardem,

die iedereen, ook de kijker, inpakt

als charmante maar gewetenloze be-

drijfsleider.

naar Lieven Trio (DM 14 juni

2022)

“Een Spaanse satire die een

goed evenwicht zoekt tussen

geestige farce en vlijmscherpe

sociale commentaar.” ???? Metro

NL

(c) D.A.F.

De Andere Film
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In deze harde tijden van omhoog-

schietende energieprijzen, inflatie

en crisis worden mensen met een

bescheiden inkomen, of een ver-

vangingsinkomen, extra-zwaar ge-

troffen.

Het Centrum Algemeen Wel-

zijnswerk Noord-West-Vlaanderen

(CAW) staat altijd klaar voor ieder-

een die hulp of steun nodig heeft,

en heeft daarbij extra aandacht voor

de meest kwetsbaren in onze sa-

menleving.

Na corona kwam de crisis

In volle coronacrisis richtte het

CAW een Solidariteitsfonds op om

mensen en kwetsbare gezinnen

snel en doelgericht te ondersteu-

nen waar nodig. Maar na corona

kwam de economische crisis. Men-

sen en gezinnen die sowieso al

moeite hadden om het hoofd boven

water te houden, dreigen zo hele-

maalkopjeondertegaan.

Omdat het aantal crisissituaties nu

zo mogelijk nog groter geworden

is, zet het CAW de werking van zijn

Solidariteitsfonds, dat oorspronke-

lijk alleen voor coronatijden be-

doeldwas,verder.

Hoeveel financiële en andere hulp-

verlening er in Vlaanderen ook be-

staat, toch vallen heel wat mensen

doordemazenvanhetnet.

Dat zien ook de hulpverleners van

het CAW met lede ogen gebeu-

ren. Te vaak moeten zij vaststellen

dat mensen niet geholpen kunnen

worden met het bestaande aanbod

en helemaal in een uitzichtloze si-

tuatiebelanden.

Eerste stap in goeie richting

Net voor die mensen, voor wie het

er helemaal hopeloos uitziet, kan

het Solidariteitsfonds de eerste stap

in de goeie richting betekenen. Stelt

een hulpverlener vast dat zijn cli-

ënt uitgesloten wordt van alle an-

dere mogelijkheden tot ondersteu-

ning, dan kan hij een aanvraag voor

(eenmalige) steun indienen bij het

Solidariteitsfonds.

Maar om mensen verder te kun-

nen helpen, heeft het CAW wel zelf

steun nodig. Jij kan het CAW per-

fect helpen bij zijn hulpverlening

aan mensen in nood. Dat kan met

eengiftophetrek.nr.

BE73 0682 4768 3160 van CAW

Noord-West-Vlaanderen, met de

vermelding'Solidariteitsfonds'.

40 euro = 22 euro

Met jouw gift maak je welzijn be-

reikbaarvooriedereen.

Voor giften vanaf 40 euro ontvang

je een fiscaal attest. De belastingver-

mindering voor giften aan erkende

instellingen, waaronder het CAW,

bedraagt 45%. Een gift van 40 euro

kost je in de praktijk dus slechts 22

euro.

In de loop van het eerste kwartaal

van 2023 zal je hiervoor van het

CAWeenattestkrijgen.

Help jij het CAW in deze moeilijke

tijdmensenhelpen?

SOLIDARITEITSFONDS CAW

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Woensdag 23 november van

14u tot 17u

Het tijdelijk opvangcentrum in Sij-

sele opende in april 2020 de deuren.

Zowel gezinnen als alleenstaande

mannen en vrouwen vinden er een

tijdelijk verblijf.

De staf van het centrum toont je hoe

het centrum werkt, hoe het dage-

lijkse leven van de bewoners eraan

toegaat en hoe een asielprocedure

verloopt. Je leeft je volledig in het

verhaal van de nieuwkomers in en

treedt in hun voetsporen.

Tijdens deze tocht ontdek je welk

parcours zij afleggen en voor welke

uitdagingen ze staan.

In samenwerking met

Rode Kruis Opvangcentrum Sijsele

Begeleider: Baraa Khadra

Info: info@avanca-brugge.be

Bezoek aan het

opvangcentrum

Op woensdag 23 november om

20u in Rostune, Stationsstraat

Durven vragen in het dagelijks le-

ven : thuis en op het werk.

Bij onderhandelen denken we al

gauw aan mannen in maatpakken

die in de nachtelijke uren tot een

overeenkomst proberen te komen.

Dat beeld klopt niet: we onderhan-

delen allemaal, constant.

Met onze kinderen over scherm-

tijd, met onze partner over huis-

houdelijke taken, met vrienden

over dat weekendje weg, met colle-

ga's over de taakverdeling, met de

baas over ons loon, met een klant

over die offerte…

Vaak durven we echter niet te vra-

gen wat we willen.Met liefde onder-

handel je ook. Ontdek welk onder-

handelingstype jij bent. Met voor-

beelden uit het leven gegrepen, oe-

feningen met een verrassende uit-

komst, handige tools én ook de dir-

ty tips en tricks van het onderhan-

delen.

Leen is de inkom gratis - niet leden

betalen 15 euro

Tickets: info@kapsalontondo.be

Markant - Voordracht
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WELKOM OP HET KERSTCON-

CERT

met het Brugs Gemengd Koor

ZINGENISZIJN

o.l.v. Joris Lasure en Karla Savat

(fluit), Bart Snauwaert (fagot) en

AdriaanDebbaut (orgel)

WAT

Op zondag 11 december 2022

om 15 u (deuren 14.15 u) verzorgt

het Brugs Gemengd Koor ZIN-

GEN IS ZIJN, in samenwerking met

de TOCCANTE-concerten, een con-

cert met kerstliederen.Het koor wis-

selt kerstklassiekers af met min-

der bekende kerstliederen van Phi-

lip Stopford, Camille Saint-Saëns,

Margaret Rizza en Mart Dullens.

Tijdens het concert wordt het pu-

bliek bij enkele liederen uitgeno-

digd tot samenzang. Karla Savat

(fluit), Bart Snauwaert (fagot) en

Adriaan Debbaut (orgel) zorgen

voor enkele instrumentale inter-

mezzi.

WAAR

Het concert gaat door in de paro-

chiekerk Heilig Hart en Sint Phi-

lippuskerk (voormalige abdijkerk)

van Steenbrugge aan de Baron Ru-

zettelaan433teAssebroek

Parkerenkangratis:

-Op de openbare parking P & R

Steenbrugge nabij de ophaalbrug,

slechts 200 m wandelen van de

kerk.

-Rechtoverdeabdij

-Rechts van de kerk (45 plaatsen) of

langsdeBaronRuzettelaan.

Vanaf het station in Brugge brengt

de Lijnbus nr. 20 en 21 op busper-

ron 6 u in acht minuten tot aan de

halte “Abdij Steenbrugge” te Asse-

broek.

EXTRA

Dit concert wordt georganiseerd

ten voordele van De Ark Gemeen-

schap(Moerkerke-Brugge).

Na het concert is er in het pand

naast de kerk een gezellig ontmoe-

tingsmoment - in een vredevolle

kerstsfeer - met een drankje en een

versnapering.

PRAKTISCH

Tickets: 15€inVVK/20€ADD

Te koop bij de leden van het koor

Online (bij voorkeur) https://tocca-

nte.bookfast.me/ of BE68 3631 8312

5734

Verdere info: www.toccanteconcer-

ten.com of https://zingeniszijn.be/

Contact: toccanteconcerten@g-

mail.com of zingeniszijn@gmail.-

com

Heelhartelijkwelkom,

namens Zingen is Zijn en Toccante

Concerten
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"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-

felgaan.”

Dit is een fragment uit de advents-

cantate Nun komm, der Heiden Heiland

vanJ.S.Bach.

De advent is de voorbereidingstijd

op Kerstmis, vier weken lang en

omvat3aspecten.

1. Met Kerstmis gedenken wij zijn

eerste komst te midden van de men-

sen.

2. Maar wij geloven dat Hij nog al-

tijd de komende is. Wij zien naar

die wederkomst uit waarvan wij dag

nochuurkennen.

3. Maar wij geloven dat Hij ook aan-

wezig komt in het leven van elke

dag.

Dat komen van de Heer zit het

dichtst op ons vel. De advent is een

tijd vanwachten. Weweten allemaal

wat wachten betekent. Het gaat ech-

ter niet om een oppervlakkig wach-

ten zoals bij de bakker of in de file.

Wezenlijk gaat het om een wachten

waarbij we zelf betrokken zijn, met

hart en 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

laatwachten.

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 vanmensen vaak opde proef

gesteld. De bijbelse profeten nodig-

den toen en vandaag ook ons uit om

het wachten niet op te geven, moed

te scheppenenomopdeHeer teblij-

venvertrouwen.

‘Wachten en verwachten’ treffen

we eveneens aan in het Nieuw Tes-

tament. De open handen van Maria

zijn het grootste teken van vertrou-

wendatGodkomt.

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-

roeptotbekering.

Wachten is een kernwoord is in

het spirituele leven van de chris-

ten. De protestantse dominee Diet-

rich Bonhoeffer verwoordde het als

volgt: 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

mijnheil!”

Vanuit de groeiende verbon-

denheid met de Heer zullen

we met meer aandacht naar de

mensen gaan.

(Uit letergreep)

ADVENT

"Ik sta aan de deur en Ik klop”

Windroos vzw is een dagcentrum

in de Vlamingdam voor volwasse-

nen met een meervoudige beper-

king.

“Vrienden van Windroos” ver-

vangt de traditionele kerst-

markt in het Grootseminarie

van Brugge door een “Winterbar”

metafhaalpunt.

Een gezellige ontmoetingsplaats

waar je iets kleins kan eten en drin-

ken.

Wanneer: Zaterdag 3 december

van11utot22u

Locatie: Middelbare school MIA,

Boogschutterslaan25,St.-Kruis.

Programma van de dag

11.00 uur: Opening van de Winter-

bar met doorlopend gelegenheid tot

aankoop.

12.00 – 20.00 uur: Verkoop worsten-

broodjes.

14.00 – 18.00 uur: Verkoop pannen-

koeken.

20.00 uur: Optreden coverband

“Perfect Match”

Te koop op de winterbar

Confituur: huisgemaakt in het dag-

centrum.Grootassortiment.

Allerlei artisanale werken gemaakt

door de gebruikers in het dagcen-

trumWindroos.

Appelsap,cava.

Kerstkransen,bloemstukjes.

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Het concert ter ondersteuning van

parochiezaal De Kring was een

schot in de roos.

Naast een uitverkochte zaal was er

ook de ondersteuning van de vele

sponsers, waarvoor hartelijk dank.

Met de opbrengst wordt de inrich-

ting van de bar aangepakt en zal de

buitenverlichting vernieuwd wor-

den.

Geslaagd!

Ondanks het druilige weer waren er

heel veel kinderen van de partij om

een boottochtje met de Sint en zijn

roetpieten te versieren.

Ook de talrijke vaders, moeders,

opa's en oma's genoten met volle

teugen en beleefden een aangename

namiddag.

Bij een overlijden wordt gezegd dat

je het moet meegemaakt hebben om

te weten wat het is. En dat geldt bij-

na nog meer als iemand door eutha-

nasie overlijdt. Zelf bewust kiezen

voor je levenseinde omwille van

ondraaglijk lijden vraagt een gans

proces, zowel van de patiënt als van

hun omgeving. En ook na 20 jaar

euthanasiewet blijft dit een delica-

te kwestie waarop soms heftig wordt

gereageerd. Dat kan het rouwen las-

tiger maken voor alle nabestaanden.

Want niet alleen de manier waar-

op een dierbare sterft is van belang.

Hoe je daarop wordt voorbereid en

hoe de omgeving reageert, is even

belangrijk.

Greet Van Zeir is vrijwilliger en

zorgmedewerker bij LEIF (Levens

Einde Informatie Forum). Zij bege-

leidt – op hun vraag - patiënten en

hun nabestaanden voor, tijdens en

na euthanasie. Vanuit haar eigen er-

varingen laat ze zien hoe belang-

rijk het is dat mensen goed voor-

bereid worden op wat er gaat ge-

beuren, en dat ze worden gehoord

in hun bezorgdheden rond de eu-

thanasie, zodat ze niet overrompeld

worden door de dood en alles wat

daarna komt. En hoe een steunen-

de omgeving rust kan geven en er

voor kan zorgen dat ze de balans

weer vinden.
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Op woensdag 7 december en 21 de-

cembervan14utot16u

wordt er gewandeld tussen de 5 km

en8kmindeDamsenatuur.

Deze wandelingen worden begeleid

doorLevenslijnDamme.

U dient enkel een 10-beurtenkaart

aan te kopen om te kunnen deelne-

menaandezeactiviteit.

Vertrekaanhetsportpark 'tVeld

wandelen

Het vredeslicht is een wereldwijd

initiatief dat warmte, vreugde en

licht wil doorgeven. Het reist van-

uit Bethlehem via Wenen naar

ruim 30 landen, zonder onderweg

tedoven.

De startplaats is niet toevallig. In

het multiculturele Bethlehem loert

om elke hoek de kans op conflict.

Vrede is er alleen mogelijk vanuit

een bewuste handreiking van elke

persoon en vanuit iedere overtui-

ging.

Ook België ontvangt een vonk van

dit licht en verspreidt het naar ver-

schillendesteden.

In Brugge komt het vredes-

licht aan in de Magdalenakerk

op maandag 19 december. We

verwelkomen het om 18 uur

met een sfeervolle ontvangst-

ceremonie.

Het Vredeslicht in Brugge is een

initiatief van het Huis van de Mens,

de Protestantse Kerk Brugge, pas-

torale eenheid Sint-Donatianus en

YOT.

Het Vredeslicht
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Op zondag 11 december verzorgt de

Scola Gregoriana Brugensis in de

Brugse Karmelietenkerk een stem-

mig namiddagconcert rond het

thema 'Gregoriaans als inspiratie-

bron'. Het programma omvat een

schat aan gregoriaanse gezangen

voor de advent, de kerstdagen en

Driekoningen.

Na twee jaar gedwongen uitstel we-

gens covid viert de Scola met dit

concert meteen ook haar vijftigste

verjaardag. Ze doet dit in haar eigen

'thuiskerk', die overigens een uit-

stekende akoestiek heeft voor gre-

goriaansemuziek.

Het concert is tevens een eerbetoon

aan de alom gewaardeerde organist

Chris Dubois, die eerder dit jaar

afscheid nam als organist-titularis

van de Karmelietenkerk. Hij werd er

opgevolgd door Michael De Geest,

die tijdens het concert twee kerst-

composities van Chris Dubois zal

uitvoeren.

De Scola staat onder leiding van

RolandDeclerck.

Iedereen is hartelijk welkom voor

dit concert op zondag 11 december

om 16 uur in de kerk van de paters

Karmelieten, Ezelstraat 28, Brugge.

De toegang is gratis, maar een vrij-

willigebijdrageiswelkom.

ZONDAG 11 DECEMBER

Adventsconcert Scola Gregoriana

Donderdag 24 november

om 20 uur in Kinepolis

FLEE

Denemarken 2021 - 90’

Taal: Dari, Deens, Russisch, Engels

Regie: JonasPoherRasmussen

Palmares: Europese filmprijs voor

beste animatiefilm en beste docu-

mentaire

Filmfestival Annecy: prijs beste

film

Animafestival Brussel: grote prijs

enprijsvanhetpubliek

Na lang aandringen wou Amin -

een schuilnaam - zijn verhaal kwijt

aan zijn jeugdvriend, de filmer Jo-

nas Poher Rasmussen. Al 25 jaar

was Rasmussen gefascineerd door

een uit Afghanistan gevluchte jon-

gen die in de jaren ‘90 ineens in

de middelbare school van zijn klein

Deens dorp was opgedoken. Amin

is nog kind wanneer de fundamen-

talistische moedjahedien de macht

in Afghanistan grijpen. Zijn vader

wordt opgepakt en verdwijnt. Met

zijn moeder, zussen en broer gaat

hij op de vlucht. Eerst belanden ze

in Moskou, vallen daar als illegalen

in handen van mensensmokkelaars

enz.

(c) D.A.F.

Amins getuigenis, op basis van veel

gesprekken met Rasmussen, brengt

diens ervaringen erg dichtbij.

De aangrijpende en veelbekroonde

animatiedocumentaire ‘Flee’ vertelt

niet alleen het persoonlijke verhaal

van een vluchteling. Het is ook een

groter verhaal, van alle tijden en

vanalleoorlogen.

Freddy Sartor

“Flee komt extra authentiek

over doordat de filmmaker

de stem van Amin gebruikt

en tevens de tekenfilm door-

spekt met livebeelden uit tv-

journaals en animatiefilmpjes-

.”****Doorbraak

Donderdag 1 december 2022

om 20 uur in Kinepolis

NATURAL LIGHT

Hongarije 2021 - 103’

InleidingFreddySartor

Regie:DénesNagy

Taal:Hongaars

Vertolking:FerencSzabó,

LászlóBajkó,TamásGarbacz

Palmares:FilmfestivalBerlijn:

ZilverenBeer

In deze heel bijzondere want ver-

stilde oorlogsfilm van de debu-

terende Hongaarse filmer Dénes

Nagy blijkt de hoofdfiguur korpo-

raal Istvan Semetka even present als

afwezig. Drie dagen volgen we hem

in de koude winter van 1943 ter-

wijl hij door het mistige, modde-

rige land ploetert, de gruwel om

zich heen quasi negerend. Tot 1944

collaboreerde Hongarije met nazi-

Duitsland. De Hongaarse soldaten

mochten enkel bewakingsopdrach-

ten uitvoeren in de veroverde ge-

bieden van de Sovjet-Unie en Oek-

raine. Hun vijand daar zijn partiza-

nen die in de dichte bossen schui-

len.

‘Natural Light’ - qua vertelstijl ver-

want met ‘Son of Saul’ van Lasz-

lo Nemes - is gebaseerd op enke-

le bladzijden van de 600 pagina’s

dikke gelijknamige turf van Pal Za-

vada. Nagy laat in de film het na-

tuurlijk licht uitsluitend schijnen

op Semetka! Wie is deze Hongaar-

se boer echt? Kan hij meer zijn dan

een ontregeld radertje in een amore-

leoorlogsmachine?

Freddy Sartor

"Natural Light, een puur plas-

tische en zintuiglijke kracht-

toer, die bekroond werd met de

prijs voor de regie op het film-

festival van Berlijn” Film Fest

Gent

(c) D.A.F.

De Andere Film



Samen zingen in de Sint Salva-

torskathedraal

Ana Rotsaert: ' Bij het begin van de

recente oorlog 'dichtbij'... naast de

vele 'veraf'... voelde ik direct het ver-

langen om niet in onmacht te ver-

zanden... onmacht om te polen naar

kracht... kracht door verbinding...

stem laten horen... En wat is dan

mooier dan samen zingen????'

Na 2 geslaagde edities met de Brug-

se beiaard zingen we deze keer zo-

wel vrede- als kerstliederen o.l.v. di-

rigente Elke Poppe en onder pia-

no- en orgelbegeleiding van Dirk

Vermeir en fluitiste Louisa Dereere

i.s.m. het inclusiekoor 'Cantare con

Amore'.

Het is fijn als je in het wit (of

witte accenten) komt.Gratis event,

wel graag aanmelden i.v.m. het aan-

tal tekstboekjes ana.rotsaert@out-

look.comof0484133302

Praktisch:

Op zaterdag 10 december van

14.00 u. tot 15.00 u.zingen we Kerst-

en Vredesliederen in de Sint-Salva-

torskathedraal. Het wordt een war-

me bijeenkomst in Kerstsfeer voor

iedereen die graag zingt. Je hoeft

geen lid te zijn van het koor, iede-

re stem van goede wil is welkom.

Breng dus gerust je vrienden en fa-

miliemee.

De zondag ervoor, op 4 decem-

ber van 11.00 u. tot 12.00 u.is hier-

voor een open repetitie. Die repeti-

tie staat open voor iedereen die mee

wil oefenen en vindt plaats in het

Couvent op het Kanunnik Decoe-

neplein (SintKruis).

Niet erg als je niet naar de repe-

titie kunt komen, je bent zeker

welkom in de kathedraal op 10

december.

4 EN 10 DECEMBER: SAMENZANG

Kersteditie

'Zingen voor vrede'
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Deze Tantalusfiguur werd vorig

jaar in de Magdalenakerk in Brug-

ge geplaatst als hedendaagse bezin-

ning op alles wat boven ons hoofd

hangt. Wanhoop om alles wat be-

dreigend is, hoop om alles wat ons

overstijgtaanmysterieenliefde.

Het 5,7 meter hoge kunstwerk van

de Brugse kunstenaar Piet Peere,

heeft boven zich een rotsblok van

4,65 meter breedte hangen. Een in-

drukwekkend zicht, kunst die tot

nadenken stemt en een diepe in-

druknalaat.

De bezinning bij dit kunstwerk

past op de eerste zondag van de ad-

vent waarin we stilstaan bij hoop-

vol verlangen en uitzien naar de

komst van onze Verlosser. Terwijl

er zoveel in de toekomst onzeker en

bedreigend is.Wat hangt er allemaal

niet boven ons hoofd? Als strijders

van het licht weten wij ons omge-

ven door het mysterie van liefde,

dat geeft ons telkens weer kracht en

hoop.

(c) Pradip Smagge

Tantalus was in de Griekse mytho-

logie diegene die de goden te slim

af wilde zijn en daarvoor werd ge-

straft.Tantalus is één van de kin-

deren van oppergod Zeus, bekend

van de ‘tantaluskwelling’: het ge-

wenste is nabij, maar onbereikbaar.

Tot zijn kin staand in water zou

hij eeuwig dorst hebben, want zo-

dra hij probeerde te drinken, zak-

te het water weg en hoewel rijpe

vruchten boven zijn hoofd hin-

gen, blies de wind ze weg zodra hij

er door honger gekweld een greep

naar zou doen. Er is nog een derde

uitbeelding die in de kunsten wei-

nig zichtbaar is. Tantalus wordt ge-

kweld door een gigantisch rotsblok

die hem elk moment kan verplette-

ren.

De kunstenaar schreef drie grote

woorden op het rotsblok: ABBA [va-

der], SIM [ja, levensbeaming] en

AMOR[liefde]

De volledige bezinning kan je nale-

zenopwww.priesterpradip.be

Tantalus
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Voor wie houdt van de spiritualiteit van

Augustinus

of die wilt leren kennen

voor wie houdt van samen op weg gaan

naar Kerstmis

voor wie houdt van samen Kerstliedereren

beluisteren en zingen/

Kerstbezinning met medewerking

van het Sint-Donaaskoor o.l.v. Paul

DeBaere.

Zaterdag10december

van14u30tot16u

Sint-JacobskerkBrugge

Deelnameisgratis.

Omwille van de praktische organi-

satie, indien mogelijk, graag vooraf

inschrijven.

Maar ook de dag zelf is iedereen nog

welkom.

Compaz.brugge@gmail.com

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

heira.agostiniana.5

0492724683

10 DECEMBER: KERSTBEZINNING

Met Augustinus op weg naar Kerstmis

Op zaterdag 10 december om

20u nodigen

Fairtradegemeente Damme,

Rode Kruisopvangcentrum Sij-

sele en Oxfam Wereldwinkel

Damme/Sijsele u uit in de Cul-

tuurfabriek voor de gratis film-

voorstellingvanShadowGame.

Met gevaar voor hun eigen le-

ven proberen alleenreizende min-

derjarige vluchtelingen dagelijks

de grenzen van Europa over te ste-

ken.

Ze zijn op zoek naar een beter be-

staan.

Veel Europese landen hebben hun

grenzen gesloten voor migranten,

en mishandelingen en andere ont-

beringen zijn aan de orde van de

dag.

Filmvoorstelling Shadow Game

Reeds eeuwenlang komen elk jaar

opnieuw de vriezeganzen de pol-

dergraslanden rond Damme opzoe-

ken.

Maak kennis met de kleine rietgans,

de kolgans, de grauwe gans die met

hun V-formaties de lucht sieren en

destiltebrekenmethungehak.

Leer ook enkele typische eenden zo-

als de smient, slobeend, bergeend

endewintertalingkennen.

In het Bezoekerscentrum krijg je

een introductie in de wereld van

de wintergasten: veldkenmerken,

trekroutes, gedrag, bedreigingen,

evoluties,…

Voorkennis isnietvereist.

Deze activiteit gaat binnen door. Als

vervolg op deze introductie kan je

op zo 11 december aansluiten voor

de excursie 'op zoek naar wintergas-

ten'

Waar: Bezoekerscentrum Nauur-

punt,Dammesteenweg2

Wanneer:vrijdag9december

Info: NP Damme stadswallenvan-

damme@natuurpunt.be

Op zoek naar wintergasten
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Eerste zondag van de advent
In de donkerste dagen van het jaar willen we beetje bij beetje meer licht brengen. Het licht op de adventskrans mag week na week groeien: het is een teken van de hoop die wij als christenen

koesteren. Vandaag steken we één kaarsje aan: een zacht licht dat ons wil wakker maken en doet uitzien naar meer, naar de komst van Christus, naar Gods droom onder de mensen, naar een leven in

verbondenheid en liefde.



Op zondag 11 december verzorgt de
Scola Gregoriana Brugensis in de
Brugse Karmelietenkerk een stem-
mig namiddagconcert rond het
thema 'Gregoriaans als inspiratie-
bron'. Het programma omvat een
schat aan gregoriaanse gezangen
voor de advent, de kerstdagen en
Driekoningen.

Na twee jaar gedwongen uitstel we-
gens covid viert de Scola met dit
concert meteen ook haar vijftigste
verjaardag. Ze doet dit in haar eigen
'thuiskerk', die overigens een uit-
stekende akoestiek heeft voor gre-
goriaansemuziek.

Het concert is tevens een eerbetoon
aan de alom gewaardeerde organist
Chris Dubois, die eerder dit jaar
afscheid nam als organist-titularis
van de Karmelietenkerk. Hij werd er
opgevolgd door Michael De Geest,
die tijdens het concert twee kerst-
composities van Chris Dubois zal
uitvoeren.
De Scola staat onder leiding van
RolandDeclerck.

Iedereen is hartelijk welkom voor
dit concert op zondag 11 december
om 16 uur in de kerk van de paters
Karmelieten, Ezelstraat 28, Brugge.

De toegang is gratis, maar een

vrijwillige bijdrage is welkom.

ZONDAG 11 DECEMBER
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Tijdens de donkerste dagen

van het jaar steekt een kind een

kaars aan in Bethlehem. Ver-
volgens reist de vlam, zonder

onderweg te doven, naar meer

dan 30 landen. Van mens tot

mens wordt het doorgegeven,

over vele grenzen heen. Naar

jaarlijkse gewoonte ontvangt

ook stad Brugge een vonk van

het Vredeslicht. Op maandag

19 december om 18 uur wordt

het in de Magdalenakerk of-
ficieel in ontvangst genomen

tijdens een sfeervolle ceremo-
nie. Daarna wordt het door de

Brugse buurten over gans de

stad verspreid.

Een klein vlammetje is genoeg om
duizenden kaarsen aan te steken.
Één sprankeltje hoop is genoeg om
mensen over de hele wereld met el-
kaar te verbinden. Dat is de bood-
schap die het Vredeslicht brengt. Al
sinds 1986 wordt het lichtje jaar-
lijks ontstoken op een plek waar
vele culturen en levensbeschou-
wingen samenleven, waar conflict
nooit veraf lijkt. Over vele grenzen
van nationaliteit, leeftijd, achter-

grond en levensbeschouwing heen
wordt het aan elkaar doorgegeven.

Net dat willen we in Brugge ook
doen: mensen samenbrengen. En
zo is het ondertussen een traditie
geworden dat de verschillende le-
vensbeschouwelijke gemeenschap-
pen het licht sámen in ontvangst
nemen. Dit jaar doen ze dat met bij-
zondere aandacht voor mensen in
en uit Oekraïne én Rusland. Ieder-
een is welkom om nadien nog wat
gezellig na te praten en te genieten
van een hapje en een drankje aange-
boden door de verschillende Brug-
segemeenschappen.

Omdat we de boodschap van hoop
en verbinding tot bij elke Brug-
geling willen brengen, wordt het
licht ook via lokale verdeelpun-
ten en lichtparcours verdeeld in de
Brugse buurten. Bovendien wordt
het licht dit jaar naar het stadhuis
gebracht, om door te geven aan alle
leden van de gemeenteraad in Brug-
ge.

Iedereen die dit wenst, kan het licht
komen afhalen tijdens of na het
ontvangstmoment in de Magdalen-
akerk of op één van de lokale ver-
deelpunten te vinden op www.vre-
deslichtbrugge.be.

Een klein licht aansteken is niet

zo veel, maar wanneer we het al-

len aansteken, wordt het plots hel-

derinBrugge!ProgrammaVre-

deslicht Brugge

Het officieel ontvangstmoment van
het vredeslicht in Brugge is op
maandag 19 december om 18 uur in
de Heilige Magdalenakerk te Brug-
ge (nabij het Astridpark). De toe-
gang is gratis. Nadien kan je genie-
ten van een hapje en een drankje.
Het ontvangsmoment is ook te vol-
gen via livestream – www.vredes-
lichtbrugge.be.

Nadien kan je jouw vonkje komen
halen afhalen in de Magdalenakerk
na het ontvangstmoment van 19 tot
22 uur. Daarna van 20 tot en met 23
december telkens van 13 tot 17 uur.
Of bij een lokaal verdeelpunt in
jouw buurt. Bekijk de locaties op
www.vredeslichtbrugge.be.

Alle praktische info is te vinden via
www.vredeslichtbrugge.be

Vredeslicht Brugge is een initiatief van

YOT, Stad Brugge, huisvandeMens, de

Verenigde Protestantse Kerk Brugge en

pastorale eenheid Sint-Donatianus. Met

de steun van de moslimgemeenschap, de

Orthodoxe Kerk, de hindoeïstische en

boeddhistischegemeenschappen.

VREDESLICHT IN BRUGGE

Wij hebben een vlammetje voor jou!

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Kerstconcert met het Mega

jeugdkoor in het voorpro-

gramma

Op zondag 18 december om 20u is

Willy Sommers en het Mégà Jeugd-

koor te gast in de Sint-Elooikerk in

Zedelgem.

Kom genieten van een zalige avond

met de gekende kerstliederen ge-

zongen door het koor en deze top-

artiest.

Tickets kosten 40 euro. alle info

op www.careforlifezedelgem.be of

0494 11 87 81

Muziek

voor het goede doel

Zondag 11 december kan je van

8 uur tot 15 uur deelnemen aan

de derde editie van de wandel-

tocht Winterfeestentocht in en

rond Sijsele-Damme. Deze wan-

deltocht wordt georganiseerd door

FV Winterfeesten in samenwerking

met wandelclub De Marollen uit

Sijsele.

De startplaats is in het centrum

van Sijsele: Zaal "De Kring" (adres:

Dorpsstraat 122, 8340 Sijsele). Je kan

zelf kiezen tussen verschillende af-

standen op maat van je wensen: 5

km, 10 km, 15 km en 20 km. Er zijn 3

verschillende rustposten (inclusief

de startplaats).

Laat je onderweg verrassen door be-

toverende winterlandschappen in

en rond Sijsele. Deze streek wordt

gekenmerkt door een landschap

met weilanden, dreven, bossen en

vijvers. Op z'n winters met een laag-

je rijm oogt het landschap betove-

rend mooi. Wij voorzien een geva-

rieerd parcours die de verschillen-

de facetten van onze natuur toont.-

De routes komen voorbij een aantal

locaties met cultureel erfgoed en be-

zienswaardigheden, zoals:

- oude spoorwegbedding in Sijsele

- voormalig stationsgebouw in Sij-

sele

- neogotisch complex in Vivenka-

pelle

- Altena kasteel in Moerkerke

- Meibosvijvers in Sijsele

- Ryckevelde bos- bijentuin van

Damme

- recreatieve groenzones tussen de

woonwijken

De kleinste wandelroute van 5 km

is toegankelijk voor G-Sport, kin-

derwagens, rolstoelgebruikers en

Nordic Walking.

De routes van 10 km, 15 km en 20 km

gaan naar het gehucht Vivenkapel-

le. De route van 15 km en 20 km be-

vat onverharde bospaden door het

Ryckevelde bos en onverharde dre-

ven voor landbouwvoertuigen.

Op de startplaats in Zaal "De Kring"

en de 2 andere rustposten worden

frisdranken, bier, wijn en warme

dranken aangeboden. Er zijn ook

belegde broodjes met kaas en hesp,

en verse warme soep. Dit tegen de-

mocratische prijzen.

Inschrijven voor deelname gebeurt

op de startplaats in Zaal "De Kring"

in Sijsele. Deelname kost 1,5 euro

voor leden van wandelclubs en 3

euro voor niet-leden. De wandel-

tocht is geregistreerd bij Wandel-

sport Vlaanderen.Er is gratis par-

keergelegenheid op het Kerkplein

(20m), Lindeplein (200m) en rand-

parking Dorpsstraat (550m).
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Vanaf vrijdag 25 november ver-

welkomen we iedereen graag op

deze unieke plek met een kopje of

glaasje warmte en heerlijke lekker-

nijen.

Wensboom

Tijdens de winterbar creëren we een

ontmoetingsplaats met een symbo-

lische wensboom, waar je elkaar en

jezelf het beste kan wensen voor het

komende jaar! Hang jouw wens in

onzeoudenotelaar!

Deel een kopje warmte!

Hier kun je een kopje warmte de-

len door een drankje of een hapje

op voorhand te bestellen voor een

onbekende bezoeker. Het is een sys-

teem, heel eenvoudig, waarbij ie-

mand op voorhand een drankje (of

een maaltijd) koopt voor iemand die

je niet kent. Wil jij mee een steen-

tje verleggen door onbaatzuchtig te

trakteren aan een onbekende mede-

bezoeker?

Marshmallows rond het vuur

We organiseren regelmatig een

avond waarbij iedereen gezellig

rond het vuur marshmallows kan

smullen.

Praktisch

Start op vrijdag 25 november en

eindigt op zaterdag 7 januari 2023.

Ieder weekend (vrijdag en za-

terdag) telkens van 16.00 tot

22.00 uur.

Gesloten op kerstavond en oude-

jaarsavond.

In de tuin van de Nieuwe Pasto-

rie,Stalijzerstraat 19teBrugge.

Huisdierenwelkom.

Magda's winterbar komt eraan!
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Samana (vroegere CM Ziekenzorg)

nodigt u uit op dinsdag 20 decem-

ber om 14 uur in zaal de Barage

naastdesporthal.

Een deskundige komt ons het een

en ander uitleggen over ons West-

Vlaamsedialect.

Dit dialect herbergt een hele ge-

schiedenis.

Deze vorming brengt je terug naar

de oorsprong en evolutie van onze

streektaal.

Hopende dat we jullie allen mogen

ontvangen op deze interessante na-

middag!

Velegroetjesvanhetbestuur

P.S. Ook wie geen uitnodiging

kreegisvanhartewelkom!

Samana Moerkerke

4 P.E. GROENE WEIDEN DAMME

Donderdag 8 december 2022

om 20 uur in Kinepolis

LUNANA: A YAK IN THE CLASS-

ROOM

Bhutan 2022 - 109’

Regie:PawoChoyningDorji

Taal:Dzongkha

Vertolking:SherabDorji,

Pem Zam, Ugyen Norbu Lhendup

De jonge Ugyen studeert voor le-

raar, maar droomt van een span-

nender leven met zijn vriendin.

Maar zowel de overheid als zijn

grootmoeder dwingen hem om zijn

studie af te maken. Hij wordt naar

Lunana, de verste uithoek van Bhu-

tan gestuurd. Het dorp ligt op meer

(c) D.A.F.

dan een week lopen, hoog in de

Himalaya. Daar moet hij de kinde-

ren van de yakherders onderricht

gaan geven. De stadsjongen zal er

zelf lessen krijgen in nederigheid

enboeddhistischewijsheid.

Lunana is het regiedebuut van

Pawo Choyning Dorji, een foto-

graaf die boeddhistische filosofie

studeerde. Dat is eraan te zien. Al-

leen al voor de adembenemende

landschappen loont de film. Dojri

bouwde zijn verhaal op uit anekdo-

tes die hij tijdens zijn reizen verza-

melde en liet de dorpelingen zich-

zelf spelen. Het resultaat? Een au-

thentieke film die de deuren wijd

openzetnaareenanderewereld.

Naar J.Struys, DS 10 mei 2022

“Een hartverwarmend verhaal

over de stuurloze Ugyen die

zijn plek zoekt in een verande-

rende wereld.”DeFilmkrant

Donderdag 15 december 2022

om 20 uur in Kinepolis

ONE SECOND

China 2021 - 104’

Regie:ZhangYimou

Taal:Mandarijn

Vertolking: Yi Zhang, Haocun Liu,

WeiFan

Tijdens de Chinese Culturele Revo-

lutie is een uit een werkkamp ont-

snapte gevangene op zoek naar een

(c) D.A.F.

seconde film uit een bioscoopjour-

naal waarin zijn tienerdochter te

zienis.

Maar dan blijkt dat precies die bo-

bijn gestolen werd door een wees-

meisje dat met de film heel andere

bedoelingen heeft. Het hoofdperso-

nage is een slachtoffer van de Cultu-

rele Revolutie (1966 - ‘76) die onder

Mao onder meer intellectuelen vi-

seerde. Vervolging, straatmoorden,

strafkampen enz. maakten miljoe-

nenslachtoffers.

Zhang Yimou, een van de meest

prominente Chinese filmregis-

seurs (‘Het rode korenveld ‘, ‘Ju

Dou’ en ‘Raise the Red Lanterns’)

maakte van ‘One Second’ een mild,

nostalgisch en intimistisch melo-

drama over de perikelen rond de

vertoning van een film met als de-

cor de woestijnzandduinen van de

provincieDunhuang.

Zhang Yimou tekent zo voor de

Chinese variant van de Italiaanse

klassieker ‘CinemaParadiso’.

Freddy Sartor

“Net zoals in Cinema Paradiso

is One Second een liefdesver-

klaring aan de kracht van cine-

ma: film als een collectiefritu-

eel.”Doorbraak

De Andere Film

Ikschreefeenkortantwoord

enbevestigingomtezingen

in de eucharistie na de consecratie,

het moment waarop we herhalen

watJezusonsvroegtedoen;

broodenwijn

tedeleninzijnNaam.

Zosluitenweonsaan

bijdiegrotegroepvanmensen

diedeeeuwendoor

gehoorgeven

aandatnieuweverbond

endatonverwoestbaregeloof

datJezusleeft

en ons zijn levenskracht doorgeeft.

Alschristenengelovenwij

indeverrijzenis,

indekrachtvanhet leven,

ondanksdetegenkrachten.

Metgeloof,hoopenliefde

gaanwijnaarJezus’voorbeeld

opwegnaareennieuwewereld.

Broodenwijndelen

inJezus’naam

isnooitvrijblijvend,

hetspoortonsaan

omookonzelevenskracht

te delen en alles te doen uit liefde.

priesterPradip

meerliedtekstenvia

www.priesterpradip.be

Nieuwe acclamatie na de consecratie



Wachtenisverlangen

stilenonbevangen

losvanjouwbelangen.

Wachtenisookwaken

jedanrustigmaken

vrijvanzoveelzaken.

Wachtenisvertrouwen

naardetoekomstschouwen

stil jehandenvouwen.

Wachtenisgeloven

metjebliknaarboven

enhet lichtnietdoven.

Wachtenisookhopen

inGodsaandacht lopen

metjehandenopen.

Wachtenisbezinnen

metjebliknaarbinnen

wachten is beminnen

(FransWeerts)

Advent
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Herabonnering parochieblad!

Nog enkelen hebben hun abonne-

ring op KERK&leven nog niet in

orde gebracht. Ben je het uit het oog

verloren?

Doe het vandaag nog zodat je op

de hoogte blijft van het reilen en

zeilen van onze parochiegemeen-

schap, om nieuws te vernemen uit

geodebron...

Het abonnementsgeld is 50 euro

te storten op rekening BE51 9792

4874 2862 van Parochieblad P.E.

Groene Weiden Damme, met ver-

meldingvanjenaamenstraat.

Ook nieuwe abonnees zijn van har-

tewelkom!

KERK&leven 2023

In het weekend van de derde zon-

dag van de advent hebben we de

collecte bestemd voor de acties van

Welzijnszorg, deze bracht in Sijse-

le 93,20 euro op en in Moerkerke

87,91 euro. Samengeteld 181,11 euro.

Als extra hebben heel wat vrijwilli-

gers soep gemaakt en te koop aange-

bodenineentake-awayconcept.

Er werd 90 liter soep verkocht met

eenopbrengstvan660euro!

Wat een mooi bedrag, wat een

prachtig en hartverwarmende inzet

van diegenen die soep hebben ge-

maakt!

We danken Keurslager Koen (Sij-

sele) en Culinaire Slagerij Brecht

(Moerkerke) voor de sponsoring

vandesoepemmertjes.

Wedankendesoepmakers

inSijsele;

GeertD.,Marie-JeanneD.B.,

PatrickV.enAndreaL.

eninMoerkerke;

MoniqueenDaniëlB.-B.,

JeanineD.L.,MartineD.,

NathalieD.,MariaD.

enAnnemieS.

Met de collecte en Soep op de stoep

kunnen we 841,11 euro schenken

aanWelzijnszorg,

samentegenarmoede.

Nogmaalsdank

omditmooieresultaat!

Opbrengst voor Welzijnszorg

P.E. GROENE WEIDEN DAMME

&leven
KERK
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Gedoopt aan de bron van leven

4 december in Moerkerke: Juul Deblauwe, zoon van Stefanie Van de Sompele en Brecht Deblauwe uit Damme 10 december in Sijsele: Camille Nelis, dochter van Lisa Sneppe en Jorg Nelis uit Sint-Kruis

Maandag 26 december (tweede

kerstdag), 16 uur, kerk Sint-Jo-

zef (Ter Looigemweg 6 Brugge)

‘De herdertjes lagen bij nachte’; ‘S-

tille nacht’; ‘Nu zijt wellekome’…:

wie zingt ze niet graag met Kerst-

mis, onze eigen Vlaamse kerstliede-

ren?

Sinds jaar en dag (buiten de corona-

jaren dan) organiseert het Davids-

fonds, o.a. in Brugge, de massa-

kerstsamenzang

‘U zijt wellekome’, om aan deze

wens te voldoen, en om meteen ons

Vlaams kerstliederenpatrimonium

instandtehouden.

Organist Eric Hallein en koor ‘Zin-

gen is zijn’ zorgen voor de onder-

steuning, en het geheel wordt ge-

leid door dirigent Joris Lasure. Het

koperkwintet Palladio staat in voor

stemmigemuzikale intermezzi.

Gratis toegang; er wordt een vrije

bijdrage voor de kosten gevraagd.

Parkeren kanopde randparking aan

de L. Coiseaukaai, op een 150 meter

loopafstandvandekerk.

Iedereenisvanhartewelkom!

DAVIDSFONDS IN BRUGGE

Kerstsamenzang 'U zijt wellekome'



4 P.E. GROENE WEIDEN DAMME

Op weg naar kerst...
Dank aan de vrijwillige helpende handen bij de opbouw van het kerstdecor in de kerken...
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"Een Heiland is u geboren", ver-

kondigt de engel aan de herders.

Nieuwe toekomst, nieuwe hoop

klinkt bij de geboorte van Jezus: Hij

zal heil brengen. In opvallend con-

trast met deze boodschap lezen we

in hetzelfde verhaal bij Lucas ook:

“Er was voor hen geen plaats in de

herberg”.

Waarom was er voor hen geen

plaats in de herberg? Het evange-

lie geeft daarop geen antwoord. Wel

heeft de volksdevotie daar verschil-

lende redenen aan gereikt. Er was

geen plaats voor hen omdat de men-

sen niet gestoord wilden worden,

omdat aan die arme mensen niets te

verdienen was, of omdat men dacht:

“anderen kunnen deze sukkelaars

beterhelpen”.

Eigenlijk toch vreemd dat er voor

Maria en Jozef in de herberg geen

plaats was. Een herberg staat toch

open voor iedereen, ze staat langs

de weg om mensen te bergen, ze

(c) Andreas Böhm via Pixabay

wil toch aan mensen die onderweg

zijn, een dak boven hun hoofd ge-

ven.

Als God in Betlehem verschenen

was in al zijn heerlijkheid, dan

hadden de deuren ongetwijfeld wel

wijd opengestaan. Maar Hij kwam

onder de gedaante van arme men-

sen, daarom bleven de deuren waar-

schijnlijkgesloten.

Is er sindsdien veel veranderd is?

Als God in de Kerstnacht bij ons

aanklopt in de gestalte van een

De kerststal in de Sint-Jozefkerk (c) P.E.

Effeta

mens in nood, zullen onze deu-

ren zich openen of houden we zich

dicht? Zou Hij zich aankondigen

in pracht en praal, ja, dan zou Hij

waarschijnlijk in onze wereld nog

welkom zijn. Maar de weg van God

naar de mensen is nog niet veran-

derd, ook nu nog komt Hij in de ge-

stalte van mensen in nood. Laat ons

hart zich dan raken of sluit het zich

af?

God zoekt een herberg in ons hart.

Hij zal wel geen deuren intrappen,

geen sloten forceren. Hij staat aan

de deur van ons hart en klopt. Als

wij open-doen zal Hij binnenko-

men met zijn vrede. Als wij de deur

gesloten houden, kan Hij niets an-

ders dan voorbijgaan. Als wij God

geen plaats geven in ons hart zal

Hij niet ten einde raad zijn, maar

zijn wij, mensen, ten einde raad.

Dan heeft niet God, maar wij geen

thuis meer. Wij staan dan buiten de

deur. Veel hangt er voor ons van af

of wij ons geborgen weten in Gods

liefde, of wij bij God zelf thuis mo-

gen zijn, of dat wij rusteloos op

tocht zijn, op zoek naar ik weet niet

wat.

God is nog steeds op zoek naar een

herberg: voor straatkinderen, die

als waardeloos beschouwd, her en

der in onze wereld doodgeschoten

worden; voor vluchtelingen, her

en der in ons land; die zoeken naar

een veilige thuis; voor arme men-

sen, her en der in onze stad en

buurt, die dromen van een betere,

menswaardige toekomst; voor zie-

ke mensen en bejaarden, her en der

in onze buurt, die wachten op een

bezoek of zoeken naar iemand die

een beetje tijd voor hen heeft; voor

mensen, her en der in onze straat,

die misschien wel een dak boven

hun hoofd hebben, maar geen ge-

negenheid, geen nabijheid, geen

warmte ervaren. Als wij voor hen

ons hart durven openen, dan wordt

de wereld, veraf en dichtbij, on-

getwijfeld heel wat minder onher-

bergzaam.

Zo wenst God zelf in deze kerst-

tijd de vrede toe aan alle mensen

van goede wil. Van mijn goede wil

hangt het tenslotte af, of ik binnen

in Gods liefde geborgen mag zijn,

door zijn licht omgeven mag wor-

den en door zijn liefde geraakt kan

zijn. Of dat ik nog buiten sta in

de kou, omdat ikzelf geen herberg

wil zijn voor mensen die in de kou

staan.

Met een tekst van Antoon Vande-

puttewensikjezaligeKersttijd!

Carmino Bohez

pastoor P.E. Effeta

(dit artikel verschijnt in alle edities van

dit blad in ons decanaat)

MetKerstmisdoorbreektGod

delangste,koudste

endonkerstenacht.

DeLANGSTEnacht

voormensenopzoek

naareenplaatsomhunkind

eenlevenskanstegeven

maaroveraldedeurworden

gewezen

doormensenbevangen

dooreigenzekerheden.

DeKOUDSTEnacht

voormensenopzoek

naareenwoonplaats

ineenovergereguleerdewereld

waarhet juistepapierbepaalt

of jerechthebt

oponderdakeneten.

DeDONKERSTEnacht

voormensenopgesloten

inhunpaleizenvanknusheid,

comfortenoverdaad

waarmenselijkheidontbreekt

eneigenbelangprimeert.

MetKerstmishadGodgenoeg

aanéénster

omdienachttedoorbreken

enmensenteloodsen

naareennieuwemorgen.

't isweerKerstmis,

gatocheensnaarbuiten

en zie of diezelfde ster niet schittert

indezenachtenookjou

wilbrengen

naareennieuwemorgen.

KERSTMIS

Is er plaats in de herberg

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Donderdagnamiddag 15 december

Kerstfeest voor Ferm leden Damme

en Sint.Rita. Onze dames trotseer-

den de vrieskoude om naar deze sa-

menkomst te komen. Een samen-

komst met een voor Kerst goed ge-

kozen onderwerp nl : Mantelzorg

“zorg kan ook mooi zijn” !

Mevrouw Nadia Meziane man-

telzorgcoach uit Gistel vertelde

ons haar eigen verhaal, als erva-

ringsdeskundige. Voor elkeen heel

wat herkenbare gegevens en situa-

ties.Op dit Kerstfeest even stilstaan

bij dit thema van vaak onzichtbare

hulp, onmisbare handen van zorg

en nog zoveel meer.

Hun inzet, steun en het zorgza-

me karakter zijn absoluut bewon-

derenswaardig en herkenbaar voor

velen onder ons.Vandaar bedankt

mantelzorger, voor wie je bent,

voor alles wat je doet – altijd recht

van uit je hart en niet alleen omdat

het moet !

Gezelligheid, blij weerzien, ver-

bondenheid met onze beide afde-

lingen samen was goed. Daarbij

een lekker smakende koffietafel die

dit samenzijn afrondde.Een pas-

send kerstcadeautje voor helende

handen was bijzonder welkom. En

met een pakje verse moed gingen

onze mantelzorgers tevreden huis-

waarts.

Aan alle Ferm dames namens onze

besturen Damme & St.Rita :

De beste wensen voor een jaar

lang….de zaligheid van gezondheid,

voldoende zon en af en toe wat re-

gen. Gloed en moed, vriendschap,

creatieve invullingen en vooral

veel mooie, deugddoende momen-

ten. Tot blij ontmoeten in ’t nieuwe

jaar !

Namens beide Ferm besturen.

Kerst op zijn best

De Acht van Sijsele : zaterdag 7

januari 2023 27ste editie!

Voor het eerst in 3 jaar krijgen we

een coronavrije editie dwz geen be-

perkingen meer in wat dan ook. Een

normale editie met keuze uit 4 af-

standen, nette kleedkamers en dou-

ches, mooie cafetaria met vlotte be-

diening, afspuitmogelijkheid voor

de fiets, ruime parking,….

In de succes- en pre-coronajaren

mochten we telkenmale zo'n 1800

deelnemers verwelkomen. De com-

mentaren waren steeds lovend : een

tocht die je niet mag missen!Keuze

uit 4 afstanden (28 – 38 – 48 – 58

km).

Er zijn 2 bevoorradingen voor de

twee langste afstanden, 1 bevoorra-

ding voor de twee kortste afstanden.

Zelfs bij overvloedig regen blijft de

rit goed berijdbaar (zandgrond he!)

Inschrijvingen : vanaf 8u30 tot

13u00 (48 en 58 km) of 14u00 (28 en

38 km).

Startplaats : Gemeentelijke turn-

zaal, Lindenplein Sijsele

Kleedkamers en douches beschik-

baar.

Afspuitinstallatie vanaf 10u be-

schikbaar.

De acht van Sijsele
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Een zalig en gelukkig nieuwjaar

2023 namens het bestuur van Sama-

naSijsele.

De bestuursleden hebben ieder

lid persoonlijk een kerstpakket be-

zorgd.

Bedankt Eric,Rita,Machtelde,Jen-

ny en Magda voor de leuke babbel.

De scholengemeenschap "Het

Spoor" nodigt iedereen uit naar de

kerstviering, verzorgd door onze

leerlingen. in de parochiekerk

nu woensdag 21 december om

9u00.

De Ideale kerstuitstap voor het gan-

se gezin, flaneren in Damme cen-

trum , langs de Dame Vaart en vo-

gels spotten vanuit de kijkhut langs

deRomboutswervedijk.

Vanaf 9 km kom je ook in Oostker-

ke, het witte dorp, de 19 km gaat

zelfs tot in het schilderachtige Hoe-

ke langsheen de Krinkeldijk. Pan-

nenkoeken met warme chocolade-

melk te verkrijgen bij terugkomst.

Praktische info

Maandag26december

van00.00utot23.59u

Prijs: 3 euro (leden wandelclubs -

1,5 euro, min 12 jarigen - 0,00 euro)

Waar:StadhuisDamme

Contact:0478281787

Damme in kerstsfeer
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Het MéGà koor deed mee aan de

Radio2singalong onder leiding van

topdirigentHansPrimusz.

We reden met een partybus naar de

Lotto Arena. Op de bus genoten we

vaneen“kleine”aperitief.

Rond 18 uur kwamenwe aan inAnt-

werpen. Daar zongen we met 5000

anderen bekende hits van op de ra-

dio. We zongen ook samen met en-

kele bekende artiesten zoals Gene

Thomas, Pommelien Thijs, Belle

Perez...

Het was alleszins voor het ganse

kooreenfantastischeervaring!

En zeker voor herhaling vatbaar.

Hetbestuur

Mégà Jeugdkoor in de Lotto Arena

5252
WEEKKRANT
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Sterke schouders om de zorgen van

vandaag en morgen te dragen. Aler-

te oren om de roepstem van je eigen

hart te horen en om de noden van je

medemensen te herkennen. Onver-

moeibare voeten om je eigen levens-

weg te stappen. Stralende ogen om

het mooie in de schepping te zien

en om “Hem” in de mensen naast

je te ontmoeten. Open handen om,

wat mensen je in vertrouwen aan-

bieden, te ontvangen. Een glimlach

om je grote en kleine zorgen te rela-

tiveren en om wie stil langs de weg

blijft zitten, aan te moedigen. Een

kloppend hart om te bidden en te

danken.

Eenzaligkerstfeest

eneenvredevolnieuwjaar!

Er zit muziek in 2023

2023 brengt muziek in ons leven!

Zodatwij,alsweelkaar

tegenkomeninhetnieuwejaar,

dejuistenotenzingen

indeaangepastetoonaarden.

Danwordencontacten

ookechteontmoetingen.

Samen lief en leed delen in 2023

Vooralleparochianen

eengoedegezondheid

eneenruimedosisgeluk.

Tegelijkzeerveel

innerlijkerijkdom,

omsamenalhet lief

enonvermijdelijk

ookeendeel leedvan2023,

ingeloof

metelkaartedragen.

(uit lettergreep)

Een zalig en gelukkig

nieuwjaar

P.E. GROENE WEIDEN DAMME
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Wensboom

Tijdens de Winterbar creëren we

een ontmoetingsplaats met een

symbolische wensboom, waar je el-

kaar en jezelf het beste kan wensen

voor het komende jaar! Hang jouw

wens in onze oude notelaar!

Deel een kopje warmte!

Hier kun je een kopje warmte de-

len door een drankje of een hapje

op voorhand te bestellen voor een

onbekende bezoeker. Het is een sys-

teem, heel eenvoudig, waarbij ie-

mand op voorhand een drankje (of

een maaltijd) koopt voor iemand die

je niet kent. Wil jij mee een steen-

tje verleggen door onbaatzuchtig te

trakteren aan een onbekende mede-

bezoeker?

Marshmallows rond het vuur

We organiseren regelmatig een

avond waarbij iedereen gezellig

rond het vuur marshmallows kan

smullen.

Praktisch

Nog tot op zaterdag 7 januari 2023.

Ieder weekend (vrijdag en za-

terdag) telkens van 16.00 tot

22.00 uur.

Gesloten op oudejaarsavond.

In de tuin van de Nieuwe Pasto-

rie, Stalijzerstraat 19 te Brugge.

Huisdieren welkom.

Magda's Winterbar

Op zondag 1 januari van 11 tot 13u

nodigt het stadsbestuur u uit om

samen te klinken op het nieuwe

jaar. Dat gebeurt deze keer in Hoe-

ke, Hoeke dorp, Damse Vaart Noord

27.

De stad sluit aan bij de traditione-

le nieuwjaarsdrink van het lokale

feestcomité.

Iedereen is welkom

op deze gratis drink.

Nieuwjaarsdrink Hoeke
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