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Het leven zoals het is... tijdens corona



Voorwoord
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Beste lezer,

In mei werden we reeds verwend met mooie

zonnige dagen. We konden genieten van een

wandeling, buiten zijn...

We werden echter ook getrakteerd op onweer en

regenbuien.

Laten we deze laatste vooral vergeten en in juni de

zon aantrekken.

Zoals de traditie betaamt, vieren we de tweede

zondag van juni vaderdag.

Daarom een kleine ode aan alle vaders:

Mijn papa is de beste,

de sterkste van allemaal.

De slimste en de knapste,

al wordt hij wel wat kaal.

Mijn papa kan pas zingen,

vooral onder de douche.

Een meester, volgens mama,

in 't maken van een smoes.

Mijn papa kan goed boeren

en niest met volle kracht.

Hij maakt de beste grappen

waar hijzelf 't hardst om lacht.

Mijn papa kan lang slapen,

luid snurken en veel zweten

en hij is een kampioen

in knetterende scheten.

Mijn papa is de beste,

dat snap je toch meteen!

Mijn papa is de leukste,

dat weet toch iedereen!

Fijne rozenmaand!
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Wist je dat...

we op 1 juni een
tweede poging
doen om de
oliebollenbak te
laten doorgaan?

Na het stormweer

tijdens de paasfoor

begint juni hopelijk met hetzelfde

mooie weer als in mei en kunnen

we overheerlijke oliebollen smullen

van oma Rosa.

we op 10 juni ’s morgens verwend
worden met een heerlijk feestelijk
ontbijt?

Dit doen we maandelijks maar nu net voor

vaderdag. De mannen (en vrouwen) worden

op maandag 13 juni ook getrakteerd op een

aperitief met hapje.

we hopelijk terug een aantal keren kunnen gaan wandelen?

Elke afdeling mag om de beurt gaan wandelen bij mooi weer en als dit niet lukt,

blijft die afdeling aan de beurt. Daardoor is het moeilijk om ver op voorhand te

zeggen wanneer we gaan wandelen met welke afdeling.

de uitgestelde schoenenverkoop van Medicura doorgaat op 28
juni?

U heeft keuze uit een divers gamma aan dames- en herenschoenen.

Belangrijk om weten:

• Diabetes patiënt

• Rolstoel op eigen naam

Indien de persoon onder één van de twee bovenstaande noemers valt, heeft die

elk jaar recht op een door de mutualiteit voorgestelde tegemoetkoming bij

aankoop van een paar schoenen, mits voorschrift van een specialist.

Omdat het niet evident is om aan een voorschrift te raken van een specialist,

komt er één naar ons woonzorgcentrum de week vóór de verkoop. Daarom is

het belangrijk om onderstaand strookje in te vullen en af te geven aan iemand

van het kine-ergo-animatieteam. Indien je dus nog een paar sandalen, schoenen

of pantoffels wil, schrijf je dan zo snel mogelijk in zodat ze genoeg keuze

kunnen meebrengen.

Naam:..............................................................................

Komt naar de schoenenverkoop vanaf 14u in 't Kaffee

schoenmaat: .............

Interesse gaat uit naar: (schrappen wat niet past)

*Sandaal *Pantoffel *Gesloten schoenen
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Wist je dat...

het vriendenfeest dit jaar terug niet kan doorgaan?
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In de kijker

Interview met bisschop Lode Aerts

Op maandag 30 mei j.l. was de bisschop van Brugge, monseigneur Lode Aerts, bij ons te

gast! We zijn heel blij dat hij op bezoek kwam naar het “verre” Avelgem, en hier voor

de bewoners voorging tijdens een Mariaviering, en dat hij daarna nog even tijd maakte

voor een “meet & great”. Nele had voor ons nog een hartelijke babbel met de bisschop.

Bisschop Lode, u bent nu al even bisschop van

Brugge, maar aan uw taal te horen, bent u geen

geboren West-Vlaming. Kan u wat meer vertellen

over uw roots?

Graag! Ik werkte tot vijf jaar geleden in Gent. Daar

was ik lange tijd actief in jongerenpastoraal van het

bisdom en in vorming. Ik bewaar ook de beste

herinneringen aan het mooie leven op een hechte parochie, dicht bij het Sint-

Pietersstation. Al die tijd woonde ik met een aantal priesters samen in een

woongemeenschap, wat een grote steun betekende. Toen me gevraagd werd

om naar Brugge te komen, was ik deken in Gent geworden.

Wanneer voelde u dat u geroepen was voor een religieus leven? Heeft u er ooit

ook anders over gedacht?

Het was bij de studiekeuze na de humaniora, dat ik eraan dacht om priester te

worden. Dat zat zo: na een lange zoektocht was ik steeds meer geraakt door de

mildheid en de vergevingsgezindheid van God, terwijl ik dat toch helemaal niet

zelf verdiend had.

Zo’n ervaring kan voor velen vreemd klinken en dat klonk ook mij vreemd in de

oren. Toch is het voor mij een grote kracht geworden: een besef van

aanvaarding en van innerlijke rust. Ik vond het zo een geweldig geschenk, dat ik

het ook met anderen wou delen. Ondanks grote twijfels heb ik uiteindelijk

besloten om de opleiding voor het priesterschap te starten. Gelukkig, want er

ging voor mij een hele wereld open, ook al bleven de twijfels nog jarenlang

spelen. Uiteindelijk ben ik heel dankbaar, dat ik de stap heb durven zetten. Het

heeft me nooit gespeten.

U bent de jongste bisschop van België, dacht ik. Had u ooit gedacht dat u

bisschop zou worden?

Natuurlijk niet. Vooral tijdens de zeven jaar van opleiding, tijdens de jaren van

twijfel dacht ik zelfs niet dat ik ooit priester zou worden (lacht).
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In de kijker

In het woonzorgcentrum zijn we eigenlijk een beetje een ‘geloofsgemeenschap
op zich’, de huidige populatie bewoners zijn nog heel erg gelovig, en vinden
pastorale en spirituele zorg heel belangrijk. In de huidige samenleving zien we
toch dat (jongere) mensen veel minder kerkbetrokken zijn in vergelijking met
vroeger. Hoe kijkt u daar tegen aan?
Met veel begrip en met grote mildheid. Misschien hangt dat samen met mijn

eigen twijfels van vroeger. Ik versta heel goed dat jonge mensen vandaag

werkelijk in een andere wereld leven dan die van de kerk. Ze kunnen zich

moeilijk voorstellen wat het betekent: echt te kunnen vertrouwen dat God

dichtbij is, dat Hij de mensen onvoorwaardelijk graag ziet, dat Hij elk mens wil

dragen, dat Hij ons uitnodigt om met Hem verbonden te leven en dat Hij ons

nodig heeft in zijn strijd tegen het kwaad. In onze moderne samenleving klinkt

dat geloof eerder vreemd.

Toch merk je ook dat jonge mensen daar niet vijandig tegenover staan. Het lijkt

me een oproep en een kans voor de kerk om naar jonge mensen toe te gaan en

zonder opdringerigheid of schaamte christen te zijn: uitnodigend en mild,

solidair en biddend, met een zinnig woord over de zorgen die er vandaag echt

toe doen. Immers, het geloof heeft weldegelijk iets zinnigs te zeggen over de

grote vragen van het milieu, van de wereldvrede, van de migranten enz.

Hoe ziet een dag van een bisschop eruit? Straks is het ook zomervakantie. Heeft
u ook vakantieplannen?
Het voornaamste werk voor een bisschop is het evangelie doorgeven en de kerk

samenhouden. Een grote opdracht is dus: zelf bidden, preken voorbereiden,

vieringen voorgaan, priesters en diakens en pastoraal geëngageerden

ondersteunen, enzovoort.

Natuurlijk vergt dat ook de nodige rust en herbronning. Ik ga deze zomer in de

abdij van Orval een flinke periode op retraite en er zijn ook al een aantal dagen

vrijgehouden voor vakantie: dan bezoek ik graag een stad met musea en kerken

en ik wandel ook graag in de natuur.

Tot slot nog één vraagje: Spreekt u al een beetje West-
Vlaams?
Vaneigenst! Mesan’t nië dajet vroagt. Mohow zeg!

Dankuwel, bisschop Lode, voor dit hartelijk gesprek!
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In de kijker

Geen beroep
Ontvangen van Laura Baert

Een huisvrouw, beste mensen, is de spil van haar gezin.

Ze is de eerste wakker en ze slaapt de laatste in.

En is ze eens afwezig, dan jammert heel de troep;

Want: niemand kan haar missen, en toch heeft ze geen beroep!

Ze tovert met de centjes en brengt de kinders groot,

Droogt tranen en snuit neusjes, ze is net een duizendpoot !

Als iedereen de griep heeft, verpleegt zij heel de troep;

Loopt zelf van koorts te bibberen … en toch heeft ze geen beroep !

Maar z’is de troost der kleinen en vaders grootste schat

Het aanrecht is haar altaar, de pan haar wierookvat.

Zij is in ’t drukke leven het rustpunt van haar troep.

Haar wapenspreuk is ‘Liefde’. God zegene haar beroep !

(Firmin Debussere)



12

Pastoraal

Juni

Op zondag 5 juni vieren we als christenen Pinksteren (of

in de regio wordt hier ook wel over

“Sinksen”gesproken).

Maar wat is dat eigenlijk Pinksteren?

Het heeft natuurlijk alles te maken met de Heilige

Geest. We herinneren ons wellicht nog iets van die

Heilige Geest van bij ons vormsel (onze ‘plechtige

communie’). Maar het is zo dat heel weinig

mensen zich iets kunnen voorstellen bij die Heilige

Geest. Jezus daarentegen is heel concreet: Hij was

een mens van vlees en bloed. Hij heeft onder ons

geleefd. We hebben verhalen over Hem, over wat

Hij heeft gezegd en gedaan. Jezus inspireert

vandaag de dag nog heel wat mensen. En ook

Maria is voor velen tastbaar en concreet. Maar die

Heilige Geest, wie of wat moeten we ons daar

eigenlijk bij voorstellen?

In ieder geval moeten we de Heilige Geest en het

feest van Pinksteren verbinden met het Paasfeest.

In de Kerk duurt de Paastijd toch een aantal

weken: het begin van die Paastijd is het feest van

Pasen zelf, en het einde ervan vieren we op het

Pinksterfeest. Als we de dagen zouden tellen, zou

je uitkomen op vijftig dagen. Pinksteren valt vijftig

dagen na Pasen. Pinksteren is trouwens afkomstig

van het Griekse woord 'pentècostè' (je vindt het

ook terug in het Franse 'pentecôte', waarin het

woord vijftig zit).

Met Pasen vieren we dat Jezus verrezen is. Hij is

teruggekeerd naar de Vader maar we geloven ook

dat Hij ons niet zomaar aan ons lot overlaat, dat

Hij ons, ook na Zijn dood, niet in de steek laat! Hij

blijft bij ons met Zijn kracht! En net dat vieren we

met Pinksteren: Jezus heeft ons niet

achtergelaten, maar Hij blijft altijd bij ons met Zijn

Geest. Net daar precies schuilt de kracht van ons

geloof.
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Pastoraal

• Zondag 5 juni: 11u: tv-mis op één, Eurovisie, Pinksteren (Créteil, Frankrijk)

• Zondag 12 juni: 10u: tv-mis op één (Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw

Dadizele)

• Donderdag 16 juni: 10u30: eucharistieviering in de Stille Ruimte

• Zondag 19 juni: 10u: tv-mis op NPO2 (O.L.Vr van Lourdeskerk Bergen-op-

Zoom)

• Zondag 26 juni: 10u: tv-mis op één (Sint-Servaas Basiliek Grimbergen)

• Donderdag 30 juni: 10u30: eucharistieviering in de Stille Ruimte

De pastorale kalender

De eucharistievieringen gaan deze maand uitzonderlijk door op donderdag in

plaats van op woensdag.

Maar op woensdag 8 juni kunnen de geïnteresseerden ook de Rozenkrans gaan

lezen in de kerk van Vichte. Het is echter voor de vroege vogels want we

vertrekken al om 8u45. De rozenkrans start om 9u15 in Vichte.

Met Pasen - en alle zondagen na Pasen - dragen we wit in de

liturgie. Wit is de kleur van het feest, de kleur van nieuwheid. Op

Pinksteren is de kleur echter rood. Rood heeft te maken met

vuur. De Heilige Geest wordt trouwens vaak geassocieerd met

vuur en met vurigheid. Denk maar aan de vurigheid waarmee de

eerste leerlingen van Jezus getuigden van de Blijde Boodschap. Vandaar ook de

symbolische voorstelling van de ‘vurige tongen’ die boven de hoofden van de

apostelen worden weergegeven met Pinksteren.

Als je trouwens het woord 'enthousiasme' van naderbij bekijkt, moeten we

teruggaan naar het Grieks, en dan merken we dat het betekent 'door God

bewogen'. Een enthousiast iemand is eigenlijk iemand die volledig gegrepen is

door de Geest van God. Enthousiasme is bijgevolg een woord dat perfect past bij

het Pinksterfeest: Jezus die bij ons blijft met Zijn kracht, met Zijn geest, maakt

ons enthousiast, maakt ons gedreven en geestdriftig.

Misschien is het goed om te bidden dat we die Geest, die kracht zouden mogen

ontvangen en vooral ook mogen ervaren: dat de Geest ons inspireert tot een

begeesterd én begeesterend leven, en ons maakt tot enthousiaste christenen!

Laten we mekaar aansteken! Laten we er samen een GEEST-ige junimaand van

maken! Op alle gebied! Veni sancte spiritus!

Geestige groet,

Nele (Referentiepersoon Palliatieve en Pastorale Zorg)



Lief en leed

Wij herinneren:

Mevrouw Ivonne Vandorpe

Mevrouw Denise Vangeersdaele

Mevrouw Georgette Vandenbroucke

Mevrouw Marie-Jeanne Decock

Mensen staan zo weinig stil

bij wat “samen” zeggen wil.

Zij beseffen pas het groot gemis,

wanneer “samen” uit de wereld is.
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Personeel

01/06 Elke Schiettecatte

01/06 Mieke Crépieux

02/06 Kathleen Vanwettere

03/06 Sabrina Quensier

04/06 Françoise Mullier

11/06 Antje Schaubroeck

12/06 Gwendolien Room

13/06 Martin Gilgemyn

25/06 Nancy Lauwers

26/06 Hanne Vervaecke

26/06 Nanouchka Desmet

26/06 Leonie Vanhoutte

27/06 Kathleen Willems

30/06 Nathalie Bonvin

Lief en leed

Wij vieren de verjaardagen van:

Bewoners

02/06 Jacqueline Holvoet

09/06 Lucie Depaepe

10/06 Blanche Balcaen

15/06 Andrea Hoedt

17/06 Monique Valcke

18/06 Bernice D'Haeveloose

19/06 Réjane Charlet

20/06 Guy Dewolf

23/06 Helene Deleersnijder

24/06 Herman Vandewalle

25/06 Alice Coppens

29/06 Frans Vervaeke

29/06 Jacqueline Dekoster

Mevrouw Henriette Tuyte
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Wij verwelkomen in de Magnolialaan:

Vrijwilligers

08/06 Trees Scherpereel

08/06 Carine Naessens

Wij verwelkomen in de Eikenlaan:

Mevrouw Maria Vandenbroucke

De Heer Jozef Geeraert

18/06 Marc Vanelstraete

21/06 Marion Depraetere



Lief en leed
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Een dag om lief te hebben
Een dag van luisteren
Een dag om te bewaren

En mee te dragen
Een heel leven lang.

Wij vierden de communie, het vormsel, het lentefeest van:

• Hailie Voiment, pleegdochter van Julie Vandenberghe

• Joran Dupon, zoon van Marieke Holvoet

• Janne Rohaert, dochter van Griet Rommens

• Megan Tytgat, dochter van Wendy De Winter

• Leon Vandenborre, zoon van Izarra Vanwynsberghe

Proficiat

Op 1 juni gaat Frida Gevaert op pensioen. Bedankt voor alle jaren en geniet!



Woordzoeker.

Wat brengt de maand juni?

Train je brain



PuPuzzeleelenn

Train je brain

Puzzel juni

De ronde van Frankrijk komt er bijna aan! We zien hieronder enkele foto’s

van renners en we zoeken enkel de Belgen, de buitenlanders, daar mag je

een streep door trekken.

Indienen vóór 15/06

Naam: ________________________________________________________

Oplossing puzzelhoek mei:
We zagen de kerken van Avelgem, Escanaffles, Waarmaarde, Otegem en
Pottes.



Moppentrommel
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De pastoor komt Marieke tegen op straat. Wat is er Marieke? Je kijkt zo triestig.

"Och meneer pastoor" zegt Marieke, "je weet dat mijne Jef drinkt, maar nu krijg

ik de laatste tijd ook nog slaag."

"Dat is wel erg" zegt meneer pastoor, maar probeer hem toch te vergeven!"

"Dat heb ik al drie keer geprobeerd meneer pastoor, maar hij heeft een maag

van beton!"

Een klein oud vrouwtje gaat naar de dokter en zegt:

"Dokter, ik heb een probleem met gasvorming, het stoort mij eigenlijk niet,

want mijn winden zijn altijd stil en ze ruiken niet.

Eigenlijk heb ik sinds ik hier binnen gekomen ben al minstens 20 winden

gelaten.

Je hebt er niets van gemerkt want ze ruiken niet en zijn altijd stil."

De dokter zegt: "Ik begrijp het,

neem deze pillen en kom volgende week nog maar eens terug."

De week erna komt het vrouwtje terug bij de dokter.

"Dokter," zegt ze, "Ik weet niet wat u mij gegeven heeft,

maar mijn winden... ze zijn nog steeds geluidloos,

maar ze stinken verschrikkelijk !!"

De dokter zegt: "Goed zo, nu uw sinussen weer open zijn,

zullen we eens kijken wat we aan uw gehoor kunnen doen."

De Chef

Heb je het gehoord? Onze chef is gestorven."

Ja, en ik vraag me de hele tijd al af, wie er

samen met hem gestorven is."

Hoezo samen met hem?"

"Nou, in de annonce stond toch: Met hem

stierf een van onze bekwaamste

medewerkers..."

Te laat

Baas tegen medewerker: Je

bent deze week al voor de

vierde keer te laat! Wat

concludeer je daaruit?

Euh … Dat het donderdag is!"
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