
Tijdens de voorbije vormselvoorbereiding

maakten onze vormelingen kennis met

AFOPADI.

AFOPADI is in Guatemala actief op het

gebied van gezondheidszorg, landbouw

en vorming en organiseert samen met de

mensen activiteiten ter plaatse om de le-

vensomstandighedenteverbeteren.

Gedurende de voorbije maanden spaarden

de vormelingen 5 en 10 centjes. Door deze

spaaractie kunnen ze hun leeftijdsgeno-

ten in Guatemala helpen om een beter le-

venentoekomstoptebouwen!

Er werden 3 volle tonnen gevuld. Een be-

dragvan538,14eurovoorAFOPADI.

Joke en Rebecca zijn ons hiervoor heel

dankbaar. Zij schreven een brief aan onze

vormelingen.

Bestevormelingen,

Zeg eens eerlijk: Wist je vroeger

waar Guatemala lag? Had je ooit

al van dat land gehoord? Vandaag

kan je op een wereldkaart tonen

waar Guatemala ligt, weet je dat de

mensen daar graag bonen en mais

eten en naar marimbamuziek luis-

teren en dat een deel van de be-

volking Maya’s zijn waarvan som-

migen Mam spreken. Je kent zelfs

een paar woordjes in die taal. Wie

had gedacht dat jij dat zou leren

tijdens de vormselbijeenkomsten!

Hopelijk was het een leuke en leer-

zame tocht op weg naar die mooie

viering die van jou een bewuste

volgeling heeft gemaakt van Jezus,

die het altijd opnam voor de zwak-

kerenindezewereld.

Voor verschillende jongeren uit

San Ildefonso Ixtahuacan is de tocht

door het leven in elk geval een heel

stukje mooier en lichter geworden

dankzij de muntjes die jullie samen

bijeen hebben gespaard. Voor hen

is verder kunnen studeren na de la-

gere school een droom die in ver-

vulling is gegaan, niet iets wat zo-

maar gebeurt omdat je 12 jaar ge-

worden bent. Naar school kunnen

gaan of niet kan het verschil beteke-

nen tussen elke dag honger hebben

of niet, je kinderen mee kunnen ne-

men naar de dokter of niet, eens een

uitstapje kunnen maken naar een

rivier om te zwemmen of nooit weg

kunnenuit jedorp.

Dit jaar studeren drie jongeren af

in boekhouden en twee in secretari-

aat. Tien jongeren studeren verder.

Het leven ziet er nu rooskleuriger

uit voor hen. Ze zijn ongelooflijk

gelukkig met de kans die ze hebben

gekregen en die iedere jongere op de

wereldzoumoetenkrijgen.

De jongeren van San Ildefonso Ixta-

huacan en AFOPADI wensen jullie

een heel mooi leven toe, met vooral

veel innerlijke rijkdom en solidari-

teitmetmensendiehetmindergoed

hebben.

RebeccaenJoke

AFOPADI
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Als jegelooft

dateenglimlachsterker is

daneenwapen,

als jegelooft

indekracht

vaneenuitgestokenhand,

als jegelooft

datanders-zijneenrijkdomis

engeengevaar,

als jegelooft

datwatmensenbijeenbrengt

belangrijker is

danwatzeverdeelt,

dankomtervrede.

Als jedeanderbekijkt

meteenbeetje liefde,

als jebereidbent

deeerstestaptezetten

enniettewachten

opdeander,

alsdeblikuiteenkinderoog

jouwhartkanberoeren,

als jevreugdevindt

indevreugdevanjebuur,

alsdeongerechtigheid

jegenseenander

jeevenzeerberoert

alsdie jegensjezelf,

dankomtervrede.

Als je ineenvreemdeling

eenzusofbroerziet,

als jeeenbeetjetijdkangeven

gewoonuit liefde,

als jeaanvaardt

dateenander

jeeendienstbewijst,

als jemethetgedeeldebrood

ookeenstukvanjehartgeeft,

dankomtervrede.

Als jegelooftdatvergeving

verderreiktdanwraak,

als jekanzingen

omhetgelukvananderen,

als jekanluisteren

naareenzoekende

die jetijdinbeslagneemt

enhemtochkantoelachen,

dankomtervrede.

Als jekritiekkuntaanvaarden

zonderzelfverdediging,

als jedeeigenschuld

nietafreageertopeenander,

als jeboosheidziet

alseenzwakheid

en niet als een bewijs van macht,

dankomtervrede.

Als jegeenschepen

achter jouverbrandt,

als je lieverbenadeeldwordt

daniemandonrechtaantedoen,

als jegelooft

datdevredemogelijk is,

dankomtervrede.

EVEN STILVALLEN

Dan komt er vrede
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Op zaterdag 11 september werd in

onze Sint-Niklaaskerk Anna Wen-

tein gedoopt. Anna is het dochtertje

van Mathias Wentein en Axelle Van

Lerberghe.

Onze gelukwensen aan haar trotse

mama en papa, en aan haar doopme-

ter en dooppeter.

IN LIEF EN LEED

Doop Anna Wentein

LITURGISCHE VIERINGEN

Op zaterdag 25 september huwden

Peter Devisch en Evi Van Mae-

le in onze Sint-Pieter in de banden-

kerk.

Onze hartelijke gelukwensen aan

Evy en Peter, aan hun twee kinde-

ren Lieze en Wannes, en aan hun

ouders en familie.

IN LIEF EN LEED

Huwelijk Evi en Peter

Op zondag 5 september werd in

onze Sint-Niklaaskerk Juliette Reys

Van Massenhove gedoopt. Juliette

is het dochtertje van Mathias Reys

en Els Van Massenhove.

Onze gelukwensen aan haar trotse

mama en papa, en aan haar doopme-

ters en dooppeters.

IN LIEF EN LEED

Doop Juliette Reys Van

Massenhove
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We zijn je dankbaar omdat je een

trouwe lezer bent van Kerk & Leven.

Elke week biedt ons blad heel wat

info over kerk en wereld, maar ook

over het leven in onze Effeta-paro-

chie.

Een nieuwe jaargang… ook voor

jou?

Binnen ruim twee maanden begin-

nen we een nieuwe jaargang. Graag

willen we je uitnodigen om je abon-

nement te hernieuwen tegen 20

november.

Voor 2022 is abonnementsprijs 42

euro. Je kan ook een steunabon-

nement vanaf 50 euro nemen.

- Je kan dit door over te schrijven op

ons rekeningnummer: IBAN BE84

3631 8540 7759 op naam van P.E Ef-

feta Brugge K L - Ronsaardbekes-

traat53-8000Brugge.

Je kan ook het overschrijvingsfor-

mulier dat je in dit nummer vindt,

gebruiken.

- Je kan ook betalen voor en na elke

weekendviering (zaterdag 18.00 u.

in de Sint-Niklaaskerk; zondag 9.00

u. in Sint-Jozefkerk en zondag 10.30

u. in Sint-Pieter in de bandenkerk).

Gelieve dan het bedrag in een om-

slag af te gevenmet je naamen adres

erop.

- Je kan terecht in het secretariaat,

Ronsaardbekestraat 53 - Sint-Jozef:

elke dinsdag en vrijdag tussen 9.30

u. en 11.00 u. en na afspraak (0486/51

7084)

of in het onthaalpunt “De Sacris-

tie”, ingang zijkant kerk via de

Smallestraat - Koolkerke): op 19 ok-

tober, 2 en 16 november tussen 9.00

u.en11.00u.

- Als je verkiest dat iemand bij

je thuis langskomt om je abonne-

ment te hernieuwen, kan je gerust

contact opnemen met Magda Proot

(050/599880).

We hopen dat we jou mogen blijven

rekenen tot onze lezers en dat je je

abonnement hernieuwt. Alvast veel

dank!

Eennieuwabonnee…dankzij jou?

Misschien kan je ook aan een buur,

een kennis onze parochieblad aan-

bevelen. “Mond aan mond-recla-

me” is immers nog steeds de beste

reclame. Zo mochten we dit jaar op

die manier enkele nieuwe abonnees

verwelkomen!

Als je iemand een proefexem-

plaar wil geven, laat het ons weten

(contacteer Leen op 0486/51 70 84).

Op zoek naar een origineel eindejaarsge-

schenk?

Waarom niet een abonnement op

Kerk & Leven als cadeau aan je

(klein)kind, je buur of vriend(in)?

Een jaar lang leesplezier met inte-

ressante artikels en kleurrijke fo-

to’s uit onze parochie. Gelieve te

storten op ons rekeningnummer

met duidelijke vermelding van de

naam en het adres aan wie het abon-

nementaangebodenwordt.

Trouwens wie voor 30 november

nieuw abonnee wordt, krijgt ook de

resterende nummers van 2021 gra-

tis.

namens onze werkgroep ‘Kerk & le-

ven’

Carmino

KERK EN LEVEN

Herabonnering 2022

We waren de drukte van de eerste

schooldagen al even voorbij, tijd

dus om even stil te vallen. En dat

deden we, traditioneel, met een vie-

ring.

Het weer zag er veelbelovend uit

dus hadden we de sprong gewaagd

omhet toch nogmaar eens buiten te

proberen. Sinds dit schooljaar heb-

ben we er immers een gloednieuwe

buitenruimtebij.

Door een samenwerking met Oran-

je, onze school, het kinderdagver-

blijf Nono en de buurtbewoners

werd de ‘koer’ van De korf omgeto-

verd tot een groene oase van rust.

Onze kinderen mogen er, 2 keer per

dag,hunspeeltijdhouden.

Dé perfecte plaats om onze viering

teorganiseren.

De leerlingen van het 5de en 6de

leerjaar namen het voortouw in een

vieringmethetthemabomen.

We zongen, luisterden naar verha-

len en werden wakker met een heu-

seyogasessie.

Carmino vertelde het verhaal van

hetmosterdzaadje.

Wel, net als bij dat mosterdzaadje

hopen onze juffen en meesters dat

alles wat ze zaaien ook mag groeien.

En net als die bomen groeien onze

kinderen,hoedanook.

Ondertussen zijn we al goed op

weg naar een druk gevuld school-

jaar. Met schoolfeest, bingoavond

en nog zoveel meer. Wees gerust,

wehoudenuopdehoogte!

JufCaroline

DE KOMME

Als bomen vertellen...

Al vele jaren is in de parochie

van Sint-Jozef de Missiewerking

heel actief. Elk jaar organiseert

onze Missiewerking het ‘Missie-

feest’,nuvoorde63stemaal.

Op zaterdag 23, zondag 24 en

maandag 25 oktober ben je wel-

kom in ‘De Korf’ (Ronsaardbekes-

traat59), telkensvanaf13.30u.

Ook dit jaar kan je terug genieten

van koffie en overheerlijke wafels,

chocoladeroosjes, soep met toast,

croquemonsieur,….

Je kan er ook chrysanten kopen,

deelnemen aan een reuze tombola

en een verrassend geschenkje op-

vissenindevisput.

De zelfgebakken wafels kan je in de

zaal komen proeven, maar kan je op

zaterdag 23 oktober ook aan huis la-

ten bezorgen. Elke dag kun je ook

een gewenste hoeveelheid wafels in

de zaal komen ophalen. Prijs is 1 eu-

ro/wafel. Je kan wafels bestellen bij

Cécile Desoete (Ter Looigemweg 20

–050/337297).

Met de opbrengst steunt onze Mis-

siewerking heel wat projecten in de

derde wereld: het werk van de fa-

milie Mergaert in Congo, het werk

van Gerda en Jef Van Torre in Ki-

santu, Annelies Pillen in Nepal, pa-

ter Schelpe in Brazilië, pater Tail-

lieu in Congo, het werk van de fa-

milie Depraetere - Vantieghem in

Nepal en zuster Ida Nkulu in Con-

go. Een deel van de opbrengst is be-

stemd voor Missio (in het bijzon-

der voor de opleiding van priesters

en gezondheidszorg in de derde we-

reld).

Een warme uitnodiging om op een

van deze drie dagen een bezoekje te

brengenaanonsMissiefeest.

In de eucharistieviering op zondag

24 oktober om 9u in onze Sint-Jo-

zefkerk gedenken we al onze mis-

sionarissen en ontwikkelingshel-

pers, en alle (overleden) medewer-

kers van onze Missiefeesten. Je bent

alvastvanhartewelkom!

Carmino

MISSIEWERKING SINT-JOZEF

Missiefeesten
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Dudzele was maanden in de ban

van het WK tijdrijden. Naar aan-

leiding van de passages van het

WK tijdrijden door ons dorp, bun-

delden anderhalf jaar geleden 12

Dudzeelse verenigingen de krach-

ten om een WK-dorp op te zetten,

dit onder de noemer : “Dudzele,

hartvoordekoers”.

Dudzele was trouwens de enige

plaats waar je de renners twee keer

kon zien passeren, en die gelegen-

heid greep “Dudzele, hart voor de

koers” aan om er een echt volksfeest

vantemaken.

De Landelijke Gilde Dudzele en

Ferm Dudzele hadden daarom het

dorp aangekleed. met twee reuze-

grote stropoppen. Femma Dudze-

le sloeg aan het breien. Zo zag je

het inhet straatbeeld zowat elke lan-

taarnpaal en boom met een gebreid

WK-jasje. Vlaggen van alle deelne-

mende landen aan het WK sierden

de huizen. De kinderen van de Len-

aard hadden op hun speelplaats een

heelgrotetekeningingekleurd.

Vanaf zaterdag 18 september tot en

met woensdag 22 september was

op en rond het Amaat Vyncke-

plein heel wat te beleven. “Naast

de uitzending van de wedstrijden

op groot scherm en passages van

de wedstrijden langs het WK-dor-

p, voorzagen we in randanimatie,

vooral op zaterdag en zondag", zegt

Olivier Stubbe, de voorzitter van

het Feestcomité. “We hadden een

koers op rollen, film in het park,

een fietsenwijding, barbecue, op-

tredens en een mountainbikepar-

coursvoorkinderen.”

Naast een hart voor de koers, heeft

Dudzele ook een hart voor men-

sen. Tussen het feestgewoel door,

nam het kernbestuur van “Dudze-

le, hart voor de koers”, even de tijd

om stil te staan bij het tragisch over-

lijden van Chris Anker Sorensen.

“Op de plaats van het ongeval (in

Dudzele) werd een bloem neerge-

legd en hielden we een minuut stil-

te ter nagedachtenis aan de Deen-

se ex-wielrenner. Hun en onze

gedachten gaan uit naar familie,

vrienden en fans van Chris Anker

Sorensen”,aldusOlivier.

Het werd een onvergetelijke erva-

ring. Heel even werd Dudzele het

centrum van de wereld. Tijdens de

Eén-journaals van die zondag was

Dudzele een hoofditem. “Koersgek-

te slaat toe in Dudzele. Een zin-

gende pastoor, braadworsten, pin-

tjes en de tijdrit in het WK wiel-

rennen.”, klonk het in het journaal

van 1 uur en van 7 uur. Vanaf nu

hoeft deze uitleg niet meer: ‘Dudze-

le, een dorp tussen Brugge en Dam-

me”. Wie durft er immers nu nog te

beweren niet te weten waar Dudze-

le ligt.

Carmino

DUDZELE, HART VOOR DE KOERS

In de ban van het WK Tijdrijden

De voorlaatste fietstocht van dit na-

jaar... met 23 fietsers reden wij rich-

ting Zuienkerke . Op het mooie

zonnige terras van "Polderwind"

konden wij genieten van een leuke

babbel, eenhapje of drankje.De laat-

ste fietstocht ging door op maandag

27 september. En nu kan de fiets op

stal totmei2022.

Maar onze sportievelingen blijven

niet op hun honger zitten. Op 7

september laatstleden is de fitmix

gestart. Vanaf nu kan je opnieuw ie-

dere dinsdag om 20u terecht in de

sportzaal van Koolkerke. Vooraf in-

schrijvenhoeftniet.

LenaCornelis

FEMMA KOOLKERKE

In beweging

Donderdag 21 oktober 19.30 u.

Sint-Niklaaskerk te Koolkerke

Op deze avond verneem je meer

over de betekenis van het vorm-

sel. Tevens wordt ons voorberei-

dingstraject voorgesteld en kan je er

ook kennismaken met ons vormsel-

team. Op het einde van de avond is

er mogelijkheid om in te schrijven.

Meer info bij Leen - 0486 51 70 84 -

leen@effeta.be

VORMSELWERKING

Info-avond en inschrijving


