
VORMSELWERKING

Winnaars woordzoeker 'Pasen'

Dag na dag werden onze vormelingen in de Goede Week meegenomen in het lijdensverhaal van Jezus. In de paasdoos die alle vormelingen hebben ontvangen,

vonden ze allerlei attributen over de Goede Week en Pasen. Gedurende een hele week bouwden ze hiermee een Palmpasenstok op. Ondertussen mochten we

vele foto’s ontvangen van hun mooie creaties. In een volgend nummer van Kerk en Leven delen we er enkele met jullie.

In hun paasdoos vonden ze ook een woordzoeker die ze in de loop van de week konden oplossen. De overgebleven letters vormen de slotzin ‘Hij leeft verder!’.

Wie op paasmaandag de juiste oplossing naar ons doorstuurde, maakte kans op een leuke prijs. 27 vormelingen stuurden ons een sms. Uit alle inzendingen

werden10gelukkigewinnaarsverloot.Deprijsjeswerdenaanhuisbezorgd.Iedereenwasblijmethunlekkereprijs.Ookdedeurbabbelwastelkensaangenaam.

De foto's hieronder en op pagina 4 spreken boekdelen.
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Ik zit met duizend vragen…

Ik kan niet geloven

in het niets,

in het ‘zijn’ zonder zin,

in de absolute leegte.

Ik kan niet geloven

dat het leven een vloek is

die de eeuwen door

miljoenen mensen teistert.

Ik kan niet geloven

dat het recht van de sterkste

nooit wordt gebroken

en dat zwakken en armen

de eeuwige slachtoffers zijn.

Ik kan niet geloven

dat zoveel onschuldige mensen

in de loop van de geschiedenis

op afschuwelijke wijze

werden gemarteld en afgemaakt

met als enig vooruitzicht

een eindeloos lange, zwarte nacht.

Er is veel meer.

Ik neem aandat het onzichtbare

veel groter is

dan het zichtbare.

Ik ben zeker

dat in de kern

van de onzichtbare wereld,

zonder grenzen en zonder tijd,

een Wezen aanwezig is

dat de zichtbare wereld

met onzichtbare vingers beweegt.

PhilBosmans

EVEN STILVALLEN
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Op 15 april 2021 overleed in Knokke

de heer Maurice Van Acker. Hij

werd geboren in Brugge op 10 mei

1940 en was de echtgenoot van me-

vrouw Godelieve Van Landschoot

Maurice werd op 21 april vanuit

onze Sint-Pieter in de bandenkerk

in beperktere kring ten grave gedra-

gen.

Wij bieden zijn familie ons mee-

leven en gebed aan. Moge Maurice

verder leven in herinneringen van

velen en in Gods eeuwige liefde.

IN LIEF EN LEED

Wij herdenken

1. Het Overlegcomité van woensdag

14 april stelt versoepelingen voor

evenementen die binnen plaats vin-

den (waaronder ook de eredienst)

vanaf juni in het vooruitzicht. Dit

zou pas het geval zijn als de situatie

op intensieve zorg tegen begin juni

weer helemaal normaal is (minder

dan 500 bezette bedden).

Tot dan kunnen maximum 50

personen toegelaten worden op

een uitvaartdienst. Daarbij geldt

ook de maatregel: 1 persoon per 10

m². In onze drie kerken betekent dit

dat het maximum van 50 personen

kan toegelaten worden.

Voor doopvieringen en huwe-

lijksvieringen blijft het maxi-

mum op 15 personen behouden.

Ook eucharistievieringen mogen

door maximum 15 personen bijge-

woond worden. Alle parochies en

pastorale eenheden van ons deca-

naat Brugge hebben echter besloten

dat dit aantal te beperkt is om de vie-

ringen te laten plaats vinden. Dit be-

tekent dat er voorlopig geen eu-

charistievieringen zijn.

De laatste stand van zaken vind

je op onze website www.effeta.-

be en onze facebookpagina. Ook

via onze nieuwsbrief houden we

je op de hoogte (als je onze nieuws-

brief wil ontvangen, stuur een

mailtje naar carmino@telenet.be).

2. Onze kerken blijven wel open.

Onze Sint-Jozefkerk is elke dag van

9 u. tot 19 u. open, en onze Sint-

Pieter in de bandenkerk elke dag van

8.30 u. tot 16.30 u. Je bent in onze

kerken welkom om eens stil te val-

len, te bidden, een kaarsje te bran-

den.

Mogen we vragen om bij het bin-

nentreden en bij het verlaten van

de kerk je handen te ontsmetten? Er

is ontsmettingsgel voorzien. We ra-

den je ook aan om bij je thuiskomst

je handen grondig te wassen met

zeep. Een mondmasker is verplicht

voor al wie ouder dan 12 jaar is.

3. Deze en de komende weken zijn

er dus geen liturgische vieringen

in onze kerken. Maar je kan wel

diensten op radio, tv en het internet

volgen. We overlopen het aanbod.

Radio

Elke zondag kan je om 10 uur de

radio-mis beluisteren op Radio 1.

Op zondag 2 mei wordt de vie-

ring uitgezonden vanuit de abdij

Keizersberg (Leuven).

Televisie

Afstemmen op een zondagse tv-mis

kan je om de twee weken op Eén,

telkens om 10 uur, of op de Ne-

derlandse publieke omroep NPO2,

eveneens om 10 uur. Op NPO2 is

voorafgaand, om 9.45 u. een ‘Ge-

loofsgesprek’.

Op zondag 2 mei wordt de vie-

ring op NPO2 om 10 uur uitgezon-

den vanuit de Sint-Jozefkerk (Wau-

bach-Landgraaf).

Internet

Elke zondag wordt ook een viering

gestreamd vanuit de dekanale kerk

in Waregem. Je kan deze viering zo-

wel live volgen als op een later mo-

ment. Ga hiervoor naar www.you-

tube.com. Tik in het ‘zoekbalkje’:

‘kerk in Waregem’.

Op www.kerknet.be vind je een

veel vollediger overzicht van eu-

charistie- en andere vieringen die je

kan volgen. Scroll daarvoor op de

startpagina van de website naar 'Ik

wil…' en klik daar 'Vieringen op ra-

dio, tv en internet' aan.

Alvast dank voor je begrip

Carmino

21 april 2021

COVID-19

Geen weekendvieringen

BROEDERLIJK DELEN

Onze bloemenactie
Met onze bloemenactie hebben op een creatieve manier ons steentje kunnen bijdragen aan de campagne van Broederlijk Delen. De vele viooltjes geven

momenteel kleur aan onze Effeta-parochie.

Nog een aantal sfeerbeelden van onze actie.
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In het najaar engageerde de stad

Brugge zich als eerste stad in België

om ‘Compassionate city’ te worden.

Het initiatief bestond onder ande-

re reeds in Ottowa (Canada) en Mel-

bourne (Australië) en wil burgers

op een laagdrempelige manier ver-

binden bij rouw- en verlieservarin-

gen. OokBrugge wil dit thema meer

bespreekbaar en zichtbaar maken in

de samenleving en mensen wegen

wijzen om gevoel van verlies, ge-

mis en rouw te delen. Meer info

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

sionatebrugge

Als geloofsgemeenschap dragen we

aan dit project graag ons steentje

bij. Deken Lieven Soetaert en pries-

ter Lode Vandeputte werkten mee

aan de brochure ‘diversiteit in af-

scheid’. Deze brochure is tevens be-

schikbaar in het decanaal secretari-

aat. Vanaf mei doen we een aanbod

om in gesprek te gaan met wie vra-

gen heeft over rouw, levenseinde

engeloof.

Ruimte geven aan verdriet, klank-

bord zijn voor (gelovig) zoeken en

vragen, op zoek gaan naar kracht-

bronnen, behoort tot het wezen

van zorgpastoraat in ziekenhui-

zen, ouderenzorg of de zorg voor

mensen met een beperking. Ook

vragen rond het levenseinde zijn

vaak onderwerp van pastoraal ge-

sprek: ‘Kan ik aangeven dat ik be-

paalde medische handelingen niet

meer wens? Wat met een wens rond

euthanasie? Waar/wie is God in lij-

den en dood? Hoe maak ik mijn

wensen rond het levenseinde ken-

baar?...’

Vanuit haar achtergrond als pastor

in de zorgsector zal Ilse Van Gorp

(nu werkzaam in de dienst zorg-

pastoraat van bisdom Brugge) elke

woensdag tussen 11u. en 12u. aan-

wezig zijn in het decanaal secre-

tariaat (Sint-Salvatorskoorstraat 8)

voor een gesprek rond dit thema.

Een afspraak op een ander moment

is zeker mogelijk op tel. 050 33 68 41

of mail van het secretariaat: secreta-

riaat@kerkinbrugge.be

Dit is een initiatief vanuit het deca-

naat Brugge in samenwerking met

de dienst zorgpastoraat van bisdom

Brugge.

ZINGEVING

Gesprek over rouw, levenseinde en geloof
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Eenegeltjerektezichuit

naeenlangewinterslaap.

Indetuinwatverderop

zag het een mooie paardenbloem.

-Wateenprachtigebloem!

Zostralendgeel,

neteenkleinezon!

Hetegeltjegingernaartoe

enhetwerdgoedevrienden

metdebloem.

Zeverteldenelkaaralles

watzezagenenhoorden.

Endebloem,diewerdelkedag

groterenmooier.

Totopeendag...

Deprachtigebloem

wasernietmeer.

Ophaarplaats

stondereengrotewittebol

metpluisjes.

Dieriephetegeltjebijzich.

-Wil je ietsvoormijdoen?

-Natuurlijkwil ikdat.

- Wil je dan eens heel hard blazen?

Hetegeltjedeeddat.

Allepluisjesvandewittebol

vlogeninhetrond.

Toenkreeghetegeltje

heelveelspijt:

zijnmooiebloem

wasnuhelemaalkapot.

Eenpaardagenlater

lagdestengelslapopdegrond.

Ennoglater

wasernietsmeerdatnog

aanzijnvriendinherinnerde.

Het werd zomer, herfst en winter.

Dieheletijdlang

miste het egeltje de paardenbloem.

Hetwerdopnieuwlente.

Hetegeltjekrooplangzaam

uitzijnwinterschuilplaats

enkeeknaarbuiten.

Daarbloeidennuweltwintig

mooiegelepaardenbloemen.

DOORDENKERTJE

Een paardenbloem

In het Ter Kamerenbos, een natuur-

lijke uitloper van het Zoniënwoud

en 122 ha groot die in het zuid-

oosten van Brussel tot diep in de

stad dringt, zo lees ik op Wikipe-

dia, werd op 1 april een halfnaakte

vrouw die met de rug naar het aan-

stormend geweld haar T-shirt aan

het uitwringen stond, omver ge-

knald door een aanstormend paard

met daarop een ordehandhaver met

het leidsel in de ene en een uit-

schuifbare ebonieten wapenstok in

de andere hand. Deze hardrubberen

matrak laat bij juist gebruik bij de

getroffene weinig tot geen sporen

na,zolees ikverder.

Interessant. De dame in kwestie,

Barbara, een Brusselse comédien-

ne, kon er in elk geval niét mee la-

chen. Ze was eerder toevallig aan-

wezig op La Boum, een als april-

grap bedoeld nep lockdownfeestje,

waarop zo’n 2000 jongeren tever-

geefs naar een dj en een biertent

zochten. Omdat de meesten onder

hen coronabeu hun mondmasker

thuis hadden laten liggen en daar-

door de wetgeving niet kònden na-

leven, besloot de aanwezige politie

het jong werkschuw tuig met het

waterkanon uit het park te spuiten.

Lachen natuurlijk, want ook het

weer was best lekker. De agenten die

even orde op zaken wilden stellen,

werden bekogeld met alles wat niet

te zwaar of teheetwas.Maar liefst 26

agenten werden gewond en dat kon

uiteraard niet de bedoeling zijn. Dat

de aanwezigen gewond raken, tja,

ze hadden maar thuis moeten blij-

ven. Op een foto was te zien dat Bar-

bara voor de agenten ging staan om

- naar eigen zeggen - het vredeste-

ken te maken. Eerlijk, dat was niet

erg duidelijk. Uit erkentelijkheid

werd ze door het waterkanon om-

vergeblazen. Gelukkig bleek enkel

haar T-shirt nat, stel je voor. Had

die agent een poedelnaakte vrouw

latenomverlopen.

Maar dan die paarden dus. Ik her-

inner me uit de geschiedenisles-

sen, waar ik wel eens aandachtig

naar luisterde omdat de leraar zo’n

goeie verteller was die dergelijke

veldslagen kon navertellen als was

hij er destijds zelf als een soort

verslaggever bij aanwezig geweest,

werd de guldensporenslag in 1302

op het Groeningheslagveld verlo-

ren onder andere omdat, nog vol-

gens mijn gepassioneerde leraar, de

cavalerie zich van het eigen voet-

volk niks had aangetrokken en Ter

Kamerenbos gewijs hun eigen sol-

daten omverliepen. Een waterka-

non bestond toen, helaas, nog niet.

Een goedendag daarentegen wel en

daar werd je ook niet vrolijk van

wanneer je een klap op je sodemie-

ter kreeg. In tegenstelling tot Barba-

ra zat dit voorval thuis nog eens na-

vertellen er meestal en helaas niet

meer in. Althans niet volgens de

meester. Tijdens de speeltijd speel-

den we heel de week die veldslag na.

‘Wat Frans is, vals is, sla dood! (of

ietsvandiestrekking…)

Ik ging er altijd van uit dat paarden

mensen ontweken in een soort van

schijnbeweging, zeg maar. Volgens

mijn nichtje Jana, een fervent paar-

denliefhebber, is dat ook zo maar

geldt deze regel niet voor politie-

paarden. Deze worden getraind om

overàl doorheen te lopen, zelf een

laaiend kampvuur houdt ze niet te-

gen. Nou, dat wist ik niet. Ik kende

alleen paarden vanuit stoeten, gids-

toeren en maneges waarop pube-

rende meisjes gezeten op hun dier

het rondjes laten lopen om het ach-

teraf te roskammen en de manen in

vlechtjes te strikken. Zelf heb ik in

mijn kindertijd een hemelse schrik

opgelopen wanneer vlak voor mijn

neus plots een paard tijdens de Hei-

lige Bloedprocessie steigerde. Van-

af dat moment was mijn voorlief-

de voor deze trotse viervoeters be-

koeld. Zelfs in de binnenstad loop ik

altijd in eenwijde boogomdekoets-

paardenheen. Ikhadhet er ooit eens

over met Marc Wentein, de alom ge-

kende stoeterijhouder uit Koolker-

ke. “Rudy, was dit edele dier niet zo

groot, je nam het mee in je living.

Zo tam en slim is een paard.” Liever

niet,Marc.

In de wei achter ons huis in Rien-

ne stond vele jaren een pony te gra-

zen. Geen mens die ernaar omkeek.

Zij stond daar in haar eentje voor

zich uit te staren, af en toe wat gras-

sprietjes plukkend tussen haar ei-

gen drollen. Langzaamaan had ik

met Prunelle, want zo heette ze,

een band opgebouwd. Speciaal voor

haar kocht ik appelen en wortelen

in het Sparretje van het dorp. Elke

avond ging ik naar haar toe om een

lekkernij toe te stoppen. Ze hin-

nikte wanneer ze me zag. Steigeren

deed ze al lang niet meer mocht ze

dit ooit in haar leven al hebben ge-

daan. Soms logeerde ze op een an-

dere wei. Met de fiets reed ik dan

door het dorp om te zien of ik haar

niet zag staan. Meestal vond ik haar,

in haar eentje of tussen een kud-

de op het offerfeest wachtende scha-

pen. Maar altijd was ze blij me te

zien. De laatste keer dat ik haar zag,

lag ze neer. Geen goed teken naar

het schijnt. Toch deed ze een po-

ging om recht te komen en haar be-

loning te komen halen. Met de kro-

kusvakantie kon ik haar niet meer

vinden. Ik hield na enkele dagen de

zoon van de boer staande om te vra-

gen ‘Où est Prunelle?’ “On l’a pi-

qué,” vertelde hij me. Ze kon niet

meer recht. Ze was meer dan der-

tig jaar oud geworden. Ik vond het

zo jammer dat ik geen afscheid had

kunnennemen.

Twee politiepaarden hadden hun

ballast verloren en draafden met z’n

tweetjes gezellig achter elkaar te-

rug naar de kazerne. Daar nog eens

achter reden fietsers die het verkeer

daarop attent maakten en zo hun

veiligheid garandeerden. Agenten

zonder wapenstok of waterkanon

hadden het rondpunt afgezet zo-

dat die twee conform de wegcode op

een correcte manier het rondpunt

konden nemen om vervolgens moe

maar tevreden hun stal op te zoe-

ken. Ze haalden met deze knappe

prestatiehet journaal.

Toch moest ik die avond aan Pru-

nelle denken, die ik helaas nooit

meerzalzien…

Rudy

EVEN TERZIJDE

Prunelle
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Winnaars woordzoeker 'Pasen'

Het geplande Bijbelevent van zater-

dag 8 mei in het Bijbelhuis Zeven-

kerken kan door de huidige coron-

amaatregelen niet doorgaan. Het is

verplaatst naar zaterdag 2 okto-

ber 2021 van 10 tot 18 uur. Het is de

derde tweejaarlijkse editie. van het

Bijbelevent. De eerste editie vond

plaats in 2016, de volgende was in

2018 (Liefde in de Bijbel) en vorig

jaar was het derde Bijbelevent ge-

pland en volledig uitgewerkt voor 2

mei 2020, maar het coronavirus en

de toenmalige lockdown zorgden er

toen voor dat alles moest worden af-

gelast. Maar uitstel betekent geen af-

stel. We waren en blijven overtuigd

van het gedegen programma dat we

toen samenstelden en dus beslisten

we om dit programma in licht afge-

slankte vorm opnieuw aan te bieden

in mei. Ook deze editie wordt op-

nieuwverplaatstnaarhetnajaar.

De wereld die moet nog een

eeuwigheid mee…

Het is de laatste zin van het refrein

van een mooi lied van de Vlaam-

se zanger Louis Neefs (+1981): ‘Laat

ons een bloem’. We zijn intussen

vier decennia verder en we besef-

fen dat er vele uitdagingen zijn

voor onze wereld of voor de schep-

ping. Verschillende klimaatconfe-

renties (Parijs, Oslo), een oecume-

nisch concilie (over het behoud van

en de zorg voor de schepping), de

voormalige vice-president van de

VS en nobelprijswinnaar voor de

vrede (2007) Al Gore, die met zijn

boek en documentaire ‘The incon-

venient Truth’ de aandacht vestig-

de op het klimaatprobleem, de ency-

cliek Laudato Si (2015): al deze ini-

tiatieven wijzen ons op het feite-

lijk klimaatprobleem, de oorzaken

en de gevolgen.Het is 1 voor 12. Zon-

der apocalyptisch te willen klinken

of aan doemdenken mee te doen,

dringt het besef door: als we ons

economisch denken of model niet

aanpassen, als wij ons gedrag niet

wijzigen, wanneer wij het roer niet

omgooien, dan is onze schepping

bedreigd. De uitdagingen zijn veel-

vuldig: klimaatopwarming, vervui-

ling van de oceanen, luchtveront-

reiniging, verstoring of verdwij-

ning van de biodiversiteit, econo-

mische en sociale ongelijkheid, toe-

nemendearmoede,…

Duurzaam

Gelukkig is er bij vele mensen,

organisaties en zelfs grote win-

kelketens een mentaliteitsverande-

ring op gang gekomen. Grootwa-

renhuizen hebben in hun assor-

timent duurzame producten. Bio-

logische producten, lokale mark-

ten en de korte voedingsketen ken-

nen groot succes. Ook de kerk is

op de eco-kar gesprongen. In Kort-

rijk heeft de pastorale eenheid On-

ze-Lieve-Vrouw van Groeninge vo-

rig jaar een installatie opgezet rond

duurzaamheid (Passio 2020). De cir-

culaire economie, waarbij afgedank-

te producten niet worden wegge-

gooid maar gerecycleerd en her-

bruikt worden, de deeleconomie, waar-

bij men producten of diensten gaat

delen met anderen (vb. deelauto),

transitionele energie, waarbij men de

overgang maakt van traditionele en

vervuilende brandstoffen (olie en

gas) of van gevaarlijke energie (nu-

cleaire energie: wat met het onder-

gronds opgeslagen nucleair afval?)

naar hernieuwbare of groene ener-

gie (wind, zon, water): het zijn al-

lemaal hoopvolle wendingen, maar

ze moeten in de toekomst beslist en

versneldwordendoorgezet!

En God sprak: bevolk de aarde

en onderwerp haar (Genesis 1,

28a).

Het is de vertaling van de Willi-

brordbijbel (KBS, 1995). De verta-

ling van de Naardense Bijbel (t-

waalfde druk, 2017) sluit meer aan

bij de grondtekst (en sluit een

verkeerde interpretatie meteen uit):

‘En hij zegt tot hen, God: draagt

vrucht, wordt overvloedig, vervult

het landenbedwingthet.’

Er is hier dus geen sprake van heer-

sen of de aarde onderwerpen. Ook

in psalm 8 vinden we die gedach-

te: ‘Heel uw schepping aan hem on-

derworpen, alles aan zijn voeten

neergelegd.’ Alsof het eerste schep-

pingsverhaal (of de Schepper!) een

vrijgeleide biedt om de schepping

te exploiteren. Neen, de Schepper

vertrouwt aan de mens de schep-

ping toe als een kostbaar geschenk.

De mens is geroepen om de schep-

ping in vrijheid en verantwoorde-

lijkheid verder uit te bouwen. De

mens moet zich een goede rent-

meester tonen in het beheer, het

behoud van en de blijvende zorg

voor de schepping. Wetenschap en

techniek, iedere vorm van artistieke

ontplooiing (kunst en literatuur,

muziek en dans): ze zijn een crea-

tieve bijdrage in de verdere uitbouw

vandeschepping.

Programma

Abdijkerk

11.00 u. Chaos en schepping: Gen

1, Jer 4 en Mc 7, voordracht door ds.

JannicadePrenter.

12.15 u. Viering met de abdijge-

meenschap, samen met de oecu-

menische partners in het licht van

hetthemaSchepping.

14.00 u. Het Zonnelied van St.

Franciscus: een bijzondere kijk

op de schepping, voordracht door

KlaasBlijlevens.

16.00 u. De Schepping & Het Pa-

radijs: Bart Moeyaert i.s.m. dwars-

fluitistPaulDeBaere.

Bijbelhuis

Doorlopend Het Hebreeuwse alfa-

bet en het belang van de letter B als

de eerste letter van de Bijbel/Film

(NadineVanParys)

10.-12 u. en 14-16 u. Met Hebreeuw-

se scheppingswoorden een kunst-

werkje maken - onder deskundige

begeleiding.

10.30 u. Godly Play: Het verhaal

van de schepping, inclusief creatie-

ve verwerking met Marleen Palfliet

(1.15’)

Hoeve

10-12 u. en 14-16 u. Crea-atelier rond

Gen 1 met Thérèse T’Sjoen en Gud-

runFeys (voorjongenoud)

Wandeling door de 3 Abdijtui-

nen

10.30 u. De Scheppingspsalmen 8 -

104 - 148 beluisterd en gezongen

met Pater Alexis Werbrouck OSB

Abdijbos

10-12 u. Family time: tocht ‘langs

de zeven dagen van de schepping’

voor jong en oud en voor ge-

zinnen. Begeleiding: CCV bisdom

Brugge

14.30 u. Rondleiding natuurreser-

vaat abdijbos Stefaan Verplancke

(Natuurpunt)

14-16 u. Klimaatspel voor jongeren

- begeleiding: Sint- Michielsbewe-

ging/IJD Brugge. Laura Degryse &

EminaGastan

Inschrijven verplicht voor bepaalde acti-

viteiten.

Wie al was ingeschreven moet zich op-

neuwinschrijven!

Meer info en inschrijving

www.bijbelhuiszevenkerken.be

info@bijbelhuiszevenkerken.be

050300479

Toegangsprijs (betalen ter

plaatse)

5 euro dagticket, zonder voorstel-

lingBartMoeyaert

10 euro dagticket, mèt voorstelling

BartMoeyaert

10 euro enkel voorstelling Bart

Moeyaert

FransDeMuynck

medewerkerBijbeldienst
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Schepping, klimaat en profetische kritiek


