
11-12 september hebben heel wat

jonge mensen uit onze parochie het

sacrament van het vormsel ontvan-

gen. Maar vóór het grote feest heb-

ben we nog even halt gehouden

voordevormselwake.

Het is een goede gewoonte om zo

net voor het ontvangen van een be-

langrijk sacrament zoals het vorm-

sel, even stil te worden. In jezelf op

zoek te gaan naar wat je verlangen

isnaardatsacrament.

Het is ook een moment om er dank-

baar voor te zijn. Het sacrament

van het vormsel is immers een ge-

schenk van Godswege. Dankbaar-

heid is er echt op zijn plaats. Ook

de dankbaarheid vanuit onze ge-

loofsgemeenschap zelf. De jonge-

ren van vandaag, dat wordt de dra-

gende groep van overmorgen. Im-

mers, de Geest van God waait waar-

heenHijwil!

Even stil worden

Zich écht voorbereiden om een

uniek sacrament te ontvangen, het

is toch om stil van te worden. Of om

er stil voor te worden. Het is een pe-

riode waar stilte op zijn plaats is. Als

jongere je voorbereiden om die god-

delijke aanraking in lichaam, ziel

en geest in alle eerlijkheid en open-

heid mogelijk te maken. Als volwas-

sene erbij stilstaan dat God letter-

lijk aanwezig komt in het jeugdige

leven van onze twaalfjarigen. Jon-

geren en volwassen samen biddend

om de komst van de heilige Geest.

De stilte, stilte laten zijn; je laten ra-

ken door enkele eenvoudige woor-

den uit de Schrift, een paar eenvou-

dige zinnen. Wijzelf kunnen bid-

den dat onze vormelingen dit ook

écht mogen ervaren; dat ze op de

dag van hun vormsel echt geraakt

worden.Dat zedie gave vandeGeest

inzichmogenvoelen.

De vormselwake

Vrijdag3septemberkwamenwemet

alle vormelingen van onze Effeta-

parochie samen in de Sint-Jozef-

kerk voor de vormselwake. Samen

even stil worden en dankbaar zijn

om wat zal komen. Het was een

stemmigensfeervolmoment.

‘Fonkelingen’ is een vormselwake

waarbij de vormelingen met hun

ouders, meter, peter en catechisten

op zoek gaan naar de kracht van

de heilige Geest. Tijdens de wake

volgen we een vormeling die niet

goed begrijpt wat er zich bij het

vormsel overkomt. De paaskaars en

het kruisteken zetten ons op weg

voor een zoektocht naar antwoor-

den. Die antwoorden vinden we

niet echt, maar gaandeweg worden

wegeraaktdoorhetmysterie.

We volgen een parcours met kisten

waar telkens een voorwerp wordt

uitgehaald. Telkens een teken dat

verwijst naar de eucharistie en het

vormsel. Zo ontdekken de vorme-

lingen bezinnend en zingend de

symboliek van het vormsel. De rode

draad doorheen deze wake is de ge-

loofsbelijdenis en het vuur. Aan het

einde van de wake werd een gro-

te kaars aangestoken. En zo wor-

den we allen uitgenodigd ommee te

wandelen in het licht van de Heer.

'Walk in het Light' klonk het in

de ondertussen duister geworden

Sint-Jozefkerk waar de vele kaarsjes

fonkelden.

Leen

DE VORMSELWERKING

De vormselwake, een rustpunt vóór het vormsel
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Hetevangelie

iseenwerkboek.

Hetbevatdegrondlijnen

vaneennieuwewereld

naarGodshart.

Het isgeenles-

ofvoorleesboek.

Jemageruit lezen,

maarjemoetervooral

vanleven.

HetgaatoverIemand

diejeaanspreekt,

jeaankijkt,

die jeraakt

metzijnWoorden,

jeongemakkelijkmaakt,

jehoopheeft,

jeverrast.

Eenlevensboek

vanIemand

dieje liefheeft,

onvoorwaardelijk

entoteindetoe.

Als jehetevangeliezoleest

kanjehetstraks

nietzomaaropzij leggen

enovergaan

totdeordevandedag.

Wanneer jeJezusontmoet in

endoorheenhetboek

vanzijnleven,

raakt zijn Boodschap je in je hart.

Dankanjeniet

stilblijvenzitten

en zijn woorden rustig overden-

ken.

Danwil je ietsgaandoen,

omdatjeopHemvertrouwt

enmethem

anderengelukkigwilmaken,

omdatjehandenjeuken…

EVEN STILVALLEN

Een levensboek
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Op zaterdag 21 augustus werd in

onze Sint-Pieter in de bandenkerk

Margaux Mahieu gedoopt. Mar-

gaux, dochtertje van Kristof Ma-

hieu en Valerie Pollentier.

Onze gelukwensen aan haar trotse

mama en papa, aan haar grote broer

William en aan haar doopmeter en

dooppeter.

Doop van Margaux Mahieu

Sinds augustus 2020 is Leen in

onze parochie actief als parochieas-

sistente. Net als een pastoor wordt

ook een parochieassistente aange-

steld. Door COVID-19 kon Leen nog

niet aangesteld worden.

De huidige versoepelingen laten dit

nu wel toe: op zondag 10 okto-

ber om 15u in onze Sint-Jozef-

kerk. Bisschoppelijk gedelegeerde

voor parochies,

Marc Steen, zal deze viering voor-

gaan en Leen aanstellen als onze

parochieassistente.

Tevens vieren we dan ook 3 jaar Ef-

feta-parochie. Een dubbele reden

om feest te vieren!

Graag nodigen we je uit op deze

feestelijke viering.

Aansluitend kunnen we elkaar ont-

moeten tijdens de receptie achter-

aan in de kerk. Ongetwijfeld ook

een moment om na al die tijd bij te

praten.

hetEffeta-team

10 OKTOBER

Dubbel feest

IN LIEF EN LEED

Op zaterdag 21 augustus werd in

onze Sint-Jozefkerk Feline Ryde ge-

doopt. Feline is het dochtertje van

Wouter Ryde en Isy Baert.

Onze gelukwensen aan haar trotse

mama en papa, en aan haar doopme-

ters en dooppeter.

Doop van Feline Ryde
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We kunnen niet ontkennen dat we

een moeilijk jaar achter de rug heb-

ben. Toch hadden we onverwachte

positieve ervaringen. Naar de men-

sentoegaan!

Dit is het beeld van het nieuw pas-

toraal traject over missionaire ge-

loofsgemeenschappen waar we van-

af het volgend werkjaar de komende

3 jaar in ons bisdom willen gaan.

Het is geïnspireerd op de aposto-

lische exhortatie Evangelii Gaudium

(EG), ‘De vreugde van het evangelie’ die

paus Franciscus in 2013 schreef. We

kunnen het beschouwen als zijn

groteprogrammaverklaring.

Het bevat enkele ‘zorgen die leven in

hethart’vanpausFranciscus:

- de kerk moet naar buiten treden

na eerst geraakt te zijn door de per-

soonlijke ontmoeting met Chris-

tus;

- alle gedoopten zijn leerling-missi-

onaris;

- authentieke verkondiging omvat

aandacht voor de armen en broeder-

lijkedialoog;

De kern van Evangelii gaudium is,

zoals de titel aangeeft, de band

tussen vreugde en evangelie. Paus

Franciscus moedigt alle gelovigen

overal ter wereld aan hernieuwde

vreugde te vinden in het geloof en

toekomstwegen voor de kerk te ont-

dekken.

Het is paus Franciscus vooral te

doen om wat hij ‘een welbepaal-

de evangeliserende stijl’ noemt: de

vreugde van een leven met Jezus

en anderen in die vreugde laten de-

len. Zijn oproep om te evangelise-

ren klinkt als een dringend appel.

We hebben goed nieuws voor onze

tijdgenoten! Willen we het delen?

Dit zet ons aan om werk te ma-

ken van ‘missionaire’ geloofsge-

meenschappen die de vreugde van

het evangelie beleven en doorge-

ven. Het leitmotief hierbij is: ‘Leven

in de stijl van het evangelie en de vreugde

ervanuitstralen.’

Een traject van drie jaar

Daarom willen we vanaf het nieu-

we werkjaar in heel het bisdom sa-

men drie jaar lang een pastoraal tra-

ject gaan rond missionaire geloofs-

gemeenschappen. In ieder pastoraal

werkjaar willen we dan een bepaald

accent leggen om dit missionai-

re ontwikkelingsproces op gang te

brengen, te stimuleren en te ont-

vouwen. Dit traject is bedoeld als

het begin van een proces dat uiter-

aard jarenlang zal duren en een he-

le, vaak ook moeizame mentaliteits-

wisselzal inhouden.

Wat we allemaal doen en hoe we

het doen, is belangrijk, maar nog

veel belangrijker is de vraag: waar-

om en waartoe, met welk doel, van-

uit welke visie zijn we geloofsge-

meenschap?

De inleiding van ‘De vreugde van het

evangelie’, die we hier als leidraad

voor de grondtoon nemen, bevat in

een notendop ook de krijtlijnen van

het traject dat we de komende drie

jaar willen gaan: de vreugde van het

geloof (jaar 1), de kracht van initiatie

(jaar 2) en het belang van gemeen-

schapsopbouw(jaar3).

2021-2022: De vreugde van het

evangelie

In het eerste werkjaar van ons

pastoraal traject (werkjaar sept. 2021

- sept. 2022) willen we meteen de

juiste toon zetten onder de noemer

‘De vreugde van het evangelie’.

We willen eerst en vooral met elkaar

in dialoog treden over de vreugde die

het evangelie voor onszelf kan be-

tekenen. Ook willen we uitwisselen

over waarom en hoe we deze met

anderen kunnen/willen delen. Het

is belangrijk dat we woorden vin-

den om over ons geloof te spreken.

Dit kan ons ook helpen te getui-

gen van ons geloof naar anderen toe

(wat dan in het volgende werkjaar

vooropzalstaan).

Een beweging ‘naar binnen

toe’

Evangelisatie vertrekt steeds van

de beweging ‘naar binnen toe’. “Een

Kerk die evangeliseert, begint met

zichzelf te evangeliseren.” (Pau-

lus VI). Het komt erop aan dat we

als christenen de innerlijke vreug-

de en steeds nieuwe, verfrissende

kracht van het evangelie, zelf ont-

dekken,ervarenenbeleven.

We willen dit jaar het evangelie cen-

traal stellen, zowel persoonlijk als

gemeenschappelijk en elkaar steu-

nen in onze geestelijke groei. Het

gaat dus om een herbronning van

ons geloof vanuit het evangelie.

Ook komt het erop aan dat we

een evangelische houding beleven

doorheen wie we als christenen en

als Kerk zijn. Is onze levensstijl au-

thentiek en ons pastoraal hande-

len waarachtig, integer en evange-

lisch?

Een beweging ‘naar buiten

toe’: ‘missionair zijn’

Tegelijk willen we het goede

nieuws ook niet voor onszelf hou-

den,maarnaarbuitentoemeedelen.

Dit brengt ons bij de vraag van wat

‘missionair’ zijn is en waarom we

dit dienen te zijn. Wat roept het

woordje ‘missionair’ spontaan op?

Positieve of eerder negatieve associ-

aties? ‘Missionair’ zijn gaat op de

keper beschouwd niet over ‘zieltjes

winnen’ of ons geloof aan anderen

opdringen. Wel gaat het over willen

delen van wat we zelf als kostbaar

en vervullend ervaren. Vlaanderen

is vreemd genoeg ‘missiegebied’ ge-

worden. Wat een contrast met het

Vlaanderen van enkele decennia ge-

leden waarin ongeveer iedereen ka-

tholiek was. Over dit alles willen

we vooral ook met elkaar in gesprek

gaan en onze ideeën en ervaringen

hierrond uitwisselen. Wat verstaan

wij onder ‘missionair’ zijn en ‘e-

vangeliseren’ in onze huidige sa-

menleving?

Leven vanuit het evangelie houdt een

diaconale, dienstbare houding in naar

kwetsbare mensen. toe. Wat sluit

een diaconale levensstijl vanuit het

evangelie in?

Jezus’ vreugdeboodschap van Gods

barmhartigheid is allereerst aan de

armen gericht. Het is de bedoeling

om het thema van de diaconie, met

aandacht voor de meest brozen in

onze samenleving, verder mee te

nemen en te concretiseren. Gezien

het thema diaconie en de bijho-

rende gespreksmogelijkheden rond

diaconale houdingen wegens coro-

na nog niet volop is kunnen ‘lan-

den’ in het pastorale werkveld, wil-

len we hieraan in dit werkjaar zeker

nog de nodige aandacht schenken.

In dit pastoraal werkjaar willen we

alvast ook voldoende ruimte schep-

penomwatwemeemaakten inde co-

ronacrisis te verwerken. We kunnen

er uit leren en zoeken wat ons dichter

bijdekernvanhetevangeliebrengt.

In het volgend nummer beschrij-

ven we waar we in het tweede werk-

jaardefocuszullenopleggen.

Leen

DRIEJARIG PASTORAAL TRAJECT

De vreugde van het evangelie

VORMSELWAKE

Enkele sfeerbeelden
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Donderdag 1 juli 2021: met de start

van de zomervakantie laadt onze

KSA De Blauwvoet de reiskoffers in.

De leiding maakt zich klaar voor

een nieuw zomerkamp. Terwijl ze

de valiezen en alle materiaal inla-

den, komt Liselotte Anckaert, dio-

cesaan redacteur van Kerk & Leven

Brugge-Gent, langs met een verras-

sing:eenparachutedoek.

Jaarlijks is er namelijk de fotowed-

strijd Klik & Win van Kerk & Leven.

De pagadders van KSA De Blauw-

voet bekoorden vorig jaar de jury

met hun foto van hun kamp in

2020 en werden diocesaan winnaar

van het bisdom Brugge. De foto

stond precies een jaar geleden (in

het nummer 37) op het eerste pagi-

navanKerkenLeven.

De hoofdprijs voor de winnaar van

alle bisdommen - een fototoestel

van Canon - werd eveneens wegge-

kaapt door een jeugdbeweging uit

ons bisdom: de Chiro van Aartrijke.

KSA BLAUWVOET

Winnaar 'Klik & Win' 2020

Eenplekwaar jekindkanspelen,

zich kan uitleven met andere kinderen uit

debuurt.

In het lokaal, in het bos of op het plein,

spelen en daarvan leren, zonder het te we-

ten.

Eenplekwaar jekindkanlachen,

dromenenplannenmaken,

enkattenkwaadzaluithalen.

Datzeker.

Waarhetdeboelopsteltenzet,

maar ingroepallesopruimt.

Waarhetde tijdvergeet,

maar ingroepherinneringenmaakt.

Eenplekwaar jekindnietdebeste,

de snelsteofde slimstemoetzijn,

maargewoonmag ‘zijn’.

Helemaalzichzelf.

Da’sChiroSint-Jozef!

Op zondag 19 september van

14u tot 17.30u is het vriendjesdag

bij onze Chiro Sint-Jozef. De Chiro

opent dan zijn deuren voor ieder-

een!

Ben je tussen 6 en 17 jaar, dan ben je

welkom om te ontdekken of de Chi-

ro iets voor jou is. Er is een gratis

activiteitvoordegasten.

Je vindt de Chiro-lokalen in de

Landjuwelenstraat 43 (naast het

buurthuis).

Meer info:

MerelVanCampenhout

0485/240375

of info@chirosintjozef.com

CHIRO SINT-JOZEF

Vriendjesdag

Na een schijnbaar eeuwen duren-

de pauze viert Koolkerke op zondag

26 september dan toch zijn jaarlijk-

se kermis. Het wordt een feestelijk

weekend waar de foorkramers graag

aanwezigzullenzijn.

Vrijdagavond 24 september ope-

nen de foorkramers de festiviteiten.

Op zaterdagavond 25 septem-

ber deelt het Feestcomité gratis

bonnetjes uit aan de aanwezige kin-

deren om deel te nemen aan de ker-

misactiviteiten.

In onze Sint-Niklaaskerk gedenken

we in de viering op zaterdag-

avond (om 18u) de overleden sinds

Kermis 2019. Iedereen is van harte

welkom op deze herdenkingsvie-

ring.

Zondag 26 september gaat de

rommelmarkt door in het ver-

keersvrij gemaakte centrum. De

Koolkerkse harmonie blaast leven

in de brouwerij met een rondgang

eneenaperitiefconcert.

In de namiddag kan iedereen genie-

ten van een hapje en een drankje op

het terras. Er zijn voor die gele-

genheid ook verschillende optre-

dens. In de namiddag kan je accor-

deonist Marino Punk tegen het lijf

lopen. De motorliefhebbers kun-

nen in de namiddag hun hartje op-

halen met de 14de Brugse Ride

out.

De kermis wordt feestelijk afgeslo-

ten met een optreden van de alom

bekende coverband Wolfgang.

Alles gaat door op en rond het

dorpsplein gelegen aan de Arend-

straatteKoolkerke.

Iedereenisvanhartewelkom.

Meer info bij Geert Van Mulders

(050/346288) of via de site www.-

koolkerke.eu.

FEESTCOMITÉ KOOLKERKE

Late kermis in Koolkerke


