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Het leven zoals het is...



Voorwoord

3

Beste lezer,

Het einde van het jaar is alweer in zicht, het

begin van de koudste periode van het jaar.

Aan ons allen om het hier in huis extra

gezellig te maken.

Op 6 december krijgen we bezoek van de Sint

en zijn pieten.

Wanneer de Sint terug naar Spanje is

vertrokken, brengen wij onze kerstbomen

naar binnen. De kerstballen, de slingers en

lichtjes worden met zorg in de boom

gehangen en zorgen voor extra

eindejaarsgezelligheid in de living.

Op 8 december zetten wij naar aanleiding

van de internationale dag van de vrijwilliger

onze vrijwilligers in de bloemetjes. Wij willen

hen bedanken voor hun onvoorwaardelijke

inzet met koffie en een stukje taart in ’t

Kaffee.

Naar jaarlijkse traditie voorzien we op

Kerstavond en Oudejaarsavond een aperitief.

Op Kerstdag en nieuwjaarsdag kunnen we

genieten van een heerlijke feestmaaltijd. Laat

het jullie smaken!

We wensen iedereen fijne Kerstdagen en een

gelukkig Nieuwjaar!

Tot in 2023!
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Het leven zoals het is...
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Het leven zoals het is...
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Wist je dat...

we nu 2 schapenrammen bij de
geitjes hebben?

Ze hebben echter nog geen naam …

Wie heeft een leuke naam in

gedachten?

het op 5 december de
internationale dag van de
vrijwilligers is ?

Daarom worden onze vrijwilligers op 8

december uitgenodigd voor een

gezellige koffietafel.

op 6 december de Sint langs
komt?

Naar jaarlijkse gewoonte gaat hij in alle

livings op bezoek en brengt hij een

aantal zotte pieten mee.

de kerstviering op 23
december doorgaat?

Om 14u30 worden jullie uitgenodigd

in de stille ruimte (met ’t Kaffee) voor

een mooie Kerstviering. Aansluitend is

er een koffietafel.
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Wist je dat...

De pastorale kalender

• 4 dec.: 10u: tv-mis op NPO2 vanuit de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo in

Haarlem

• 11 dec.: 10u: tv-mis op één vanuit de Kerk O.L.Vrouw Hemelvaart in Ninove

• 14 dec.: 10u30: eucharistieviering in de Stille Ruimte en ’t Kaffee

• 18 dec.: 10u: tv-mis op NPO2 vanuit de H.Bonifatiuskerk in Rijswijk

• 23 dec.: 14u30: kerstviering (uitzonderlijk op vrijdag) in de Stille Ruimte en

’t Kaffee

• 25 dec.: 11u: tv-mis op één (Eurovisie): Kerstmis vanuit de Sint-

Nicolaaskerk in Terhulpen met aansluitend ‘urbi et orbi’ vanuit Rome
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Wist je dat

Nieuwe prijzen kapsalon

Door de stijgende kosten zullen de prijzen in het kapsalon vanaf 1 januari 2023

er als volgt uitzien:

• mise en plis: 17 euro

• knippen : 11 euro

• permanent: 52 euro

• kleuren: 45 euro
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In de kijker

Kerst… een feest van tradities

December… koud buiten, gezellig warm

binnen. De kerstversiering wordt na een jaar

van de zolder gehaald, kerstbomen worden

gekapt of in elkaar geknutseld. December…

een maand waar tradities hoogtij vieren.

Wanneer we aan de woonplaats van de

kerstman denken, dan denken we aan

Groenland of de Noordpool… echter de

oorsprong van de Kerstman situeert zich veel

zuidelijker. De oorspronkelijke ‘voorvader’

van de Kerstman zou Sint-Nicolaas zijn. Sint-

Nicolaas, beter gekend als Sinterklaas werd

geboren in het Zuiden van Turkije. Reeds op

jonge leeftijd verrichtte hij wonderen en

werd priester op zijn 19de. Hij was vooral

gekend voor zijn gulheid. Hij laat

bijvoorbeeld munten achter in de schoenen

van arme mensen, waar de traditie van het

‘schoentje zetten’ dan vandaan komt. Na zijn

dood wordt hij heilig verklaard en er

ontstaat een mythe. Nederlanders die in de

19de eeuw naar de Verenigde Staten

emigreren, nemen deze traditie van

Sinterklaas mee naar hun nieuwe vaderland.

Daar verandert zijn naam langzaam van

Sinterklaas naar Santa Claus. Coca Cola is

dus niet verantwoordelijk voor het ontstaan

van de Kerstman, maar wel voor hoe hij er

uitziet. Zij stelden hem in een heuse

publiciteitscampagne voor als de

rondbuikige, goedlachse man die wij nu

kennen als de Kerstman.
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In de kijker

De kerststal als traditie vindt zijn oorsprong

in 1223. Om Kerstmis aan ongeletterden uit

te leggen, bedenkt de heilige Franciscus van

Asissi de eerste levende kerststal. Later, in de

16de eeuw wordt de kerststal populair. En

nog later in de 19de eeuw halen rijke mensen

de kerststal in huis. Die wordt gezet na

Sinterklaas, maar pas met Kerstmis wordt

het kindeke in de kribbe gelegd.

Waar de kerstboom als traditie vandaan

komt, is niet zo duidelijk. De meest

waarschijnlijke oorsprong vinden we terug in

Duitsland. De heilige Bonifasius, afkomstig

uit een welvarend Angelsaksische geslacht,

ziet het als monnik zijn opdracht om het

Christendom in Duitsland te verspreiden. In

de bossen van Thüringen staan veel sparren.

Bonifasius gebruikt hun driehoekige vorm

om de Heilige Drie-Eenheid uit te leggen aan

de mensen. Toenertijd werd de boom

omgekeerd aan het plafond opgehangen.

Deze traditie zorgt in de 19de eeuw wel even

voor problemen. Om een mooie boom te

hebben, werd de top van een grote spar

afgezaagd, de boom overleeft dit wel, maar

groeit niet meer. Daardoor is hij niet meer

bruikbaar in de houtindustrie en ontstaat er

op een bepaald moment houtgebrek. Als

alternatief maakt men een boom na met

ganzenveren, die men groen schildert en

voilà we hebben het ontstaan van de

kunstkerstboom. Het is pas later dat de

boom ook versierd wordt.
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In de kijker

En wat kan er in dit lijstje zeker niet

ontbreken? Een lekker kerstdiner! Dit bestaat

vaak uit kalkoen of eend. Maar is de wereld

rond toch wel heel verschillend. In het

Verenigd Koningrijk vormen aardappelpuree,

saus, gevogelte en gebakken of gekookte

groentjes een heerlijke maaltijd. Ook mince

pies, beef wellington en Yorkshire pudding

zijn echte Britse klassiekers.

In de Centraal-Europese landen vindt op

kerstavond het belangrijkst maal van het jaar

plaats. Vooral in het zeer katholieke Polen

hecht men zeer veel waarde aan het Wigilia-

diner. Deze maaltijd op kerstavond is niet

enkel de aankondiging van Kerst, maar is ook

het einde van de 4 weken durende

Adventsperiode. In Polen eet men tijdens de

Advent geen vlees, dus ook het

kerstavondmaal is vleesvrij. Zij eten dan

gefrituurde of gebakken karper.

Het meest bijzondere kerstdiner vinden we

terug in de grootsteden van Japan. Daar gaat

men op Kerst massaal aankloppen bij ‘KFC’.

Hèt kerstdiner bij uitstek is een gefrituurde

kip van deze fastfoodketen. Men reserveert

zijn kip reeds in november! Deze traditie

stamt reeds uit de jaren '70!

Welke tradities houden jullie in ere? Naar

welke kersttradities kijken jullie met veel

liefde terug?
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Pastoraal

December

Wanneer zoals nu de dagen korter worden,

en we binnen de warmte zoeken.

Wanneer zoals nu de nachten langer worden,

het licht verliest en de duisternis wint.

Dan word ik stil van binnen,

denk ik over verleden en toekomst,

droom ik van vrede en geluk.

Iets ervan kan toch worden waargemaakt...?

December, tijd van wachten en verwachten. Tijd

van Advent. Tijd van uitkijken, hoopvol uitkijkend

naar Kerstmis.

Decembermaand is ook de donkerste maand van

het jaar: de dagen zijn alsmaar korter, de nachten

duren langer. ’s Morgens vertrekken we in het

donker naar ons werk, naar school; ’s avonds is

het al donker als we terug huiswaarts gaan.

Maar het is niet alleen letterlijk donker. We ervaren

en voelen ook duisternis, donkerte als we (in de

media) horen over oorlog en geweld, veraf, maar

ook dichtbij.

We voelen ook duisternis als we geconfronteerd

worden met ziekte en pijn, bij onze naasten,

vrienden en familie, maar ook bij onszelf.

Het wordt donker in ons hart, als we ons moe,

ongelukkig, leeg en uitgeblust voelen. Als we het

(even) allemaal niet meer zien zitten….

En toch… Toch mogen we nu weer volop uitkijken

naar licht, naar het Licht. We zijn intussen in de

Advent (eerste adventszondag was 27 november

j.l). We bereiden ons weer 4 weken voor op

Kerstmis. We mogen elke zondag een kaarsje meer

ontsteken op de adventskrans. Elke week, elke

dag, een beetje meer licht.



Pastoraal
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Misschien is het goed om in deze adventstijd eens

extra op zoek te gaan naar die LICHTpuntjes in ons

dagelijks leven. Overal waar iets goeds gebeurt –

hoe klein ook – is er een lichtje, is er hoop. Dan

wordt het weer wat klaarder in ons leven.

Kleine dingen, waar we soms overheen kijken,

maar die er echt wel zijn als je er oog voor hebt:

als mensen ongevraagd iets liefs doen voor elkaar;

als je een vriend/vriendin hebt, een collega, met

wie je jouw pijn en verdriet eens kan delen; als je je

gedragen weet en voelt; als mensen mekaar

meetrekken om een buurt warmer en mooier te

maken; als we hier in ons huis mogen en kunnen

rekenen op die vele vrijwillige handen; als mensen

zich inzetten – wereldwijd – voor een betere

toekomst voor ons allemaal; als…

Zoveel lichtpuntjes in ons dagelijks leven, die we

misschien niet zien, omdat we onze ogen te vaak

sluiten…

Maar laten we proberen om er in deze Adventstijd

samen extra waakzaam voor zijn:

om die vriend, die buur, die collega, die naaste,…

die persoon die (even) in het donker leeft, het licht

te laten zien... en misschien ook zelf een lichtje te

zijn…

“Wees een licht voor de wereld en schijn om je

heen, zodat anderen door jouw licht het licht weer

zien…”

Beetje bij beetje kunnen we zo het goede in onze

wereld zien, en misschien ook weer plaats maken

in ons hart zodat met Kerstmis Jezus weer

opnieuw in ons geboren mag worden….

Aan allen een hoopvolle advent toegewenst,

uitkijkend naar een Zalige Kerst!

Warme groet,

Nele

(referente palliatieve en pastorale zorg)



Lief en leed
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Mensen staan zo weinig stil

bij wat “samen” zeggen wil.

Zij beseffen pas het groot gemis,

wanneer “samen” uit de wereld is.

Wij herinneren:

Mevrouw Blanche Balcaen

De Heer Dirk Vanassche

Mevrouw Rosa Dewulf

De Heer Georges Faveere

De Heer Georges Cottenie

Mevrouw Lucienne Goeminne, schoonmoeder van Françoise Mullier

De Heer Roger Vellemans, schoonvader van Fanny Muyombi Kayumba



Lief en leed
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Wij vieren de verjaardagen van:

Bewoners

01/12 Ria Vandenbroucke

06/12 Marie-Rose Vangampelaere

07/12 Jeannine Canoo

11/12 Henri Crommelinck

13/12 Marguerite Vansteenkiste

19/12 Gustaaf Brandt

23/12 Lucien Dewitte

28/12 Jacqueline Deviaene

Personeel

09/12 Ingrid Aniseri

14/12 Cynthia Verhaeghe

14/12 Charry Kindt

15/12 Ronny Demaeght

23/12 Amelie Vanhoucke

Vrijwilligers

09/12 Bernard Mespreuve

19/12 Rita Struyve

28/12 Mireille Vandenberghe

29/12 Greet De Witte

29/12 Nicole Debleekere

Proficiat aan

Amber Gaillez met de geboorte van haar dochtertje Maëlly

Decock op 18 oktober 2022.



Woordzoeker

Train je brain



PuPuzzeleelenn

Train je brain

Puzzel december

Het jaar loopt op zijn einde, en voor de laatste puzzelhoek denken we nog

eens aan bekende personen die ons dit jaar verlieten, ken jij ze nog?

Oplossing puzzelhoek november :

Koning Charles, Boudewijn, prinses Elisabeth, koningin Elisabeth, prins

Albert II van Monaco, Bhumibol, prinses Amalia, prins Laurent, Koningin

Wilhelmina



Moppentrommel
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Op een mooie decemberdag ziet een voorbijganger de bosbrandweerauto

achteruit de kazerne inrijden, terwijl er een fraaie dennenboom op de grill zit.

"Voorbereiding voor de kerst?" vraagt de burger.

"Nee hoor", zegt de brandweerman, "instructieritje met een nieuweling"

De meester geeft natuurkundeles. "Bij hitte zet iets uit, maar bij kou krimpt iets.

Wie kan daar een goed voorbeeld van geven?" Mark: "De zomervakantie duurt

acht weken, maar de kerstvakantie duurt maar veertien dagen, meester!"

In een winkelcentrum in Brugge vroeg de kerstman aan een meisje hoe ze

heette en kreeg alleen een boze blik. De kerstman herhaalde de vraag. Tenslotte

zei ze verontwaardigd: 'Dat heb ik je vanmorgen op school verteld en nu ben je

het al vergeten!'

Een man wordt beschuldigd van diefstal en moet voor de rechter komen.

Rechter: "Hoe komt u aan al die nieuwe kerstspullen?" Verdachte: "Ik heb heel

vroeg kerstinkopen gedaan, edelachtbare!" Rechter: "Hoe vroeg dan?"

Verdachte: "Een uur voordat de winkel openging!"
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