
Gezien de huidige coronamaatrege-

len kunnen we nog steeds niet fy-

siek samenkomen met onze vorme-

lingen. Toch blijven we op een crea-

tieve manier met onze vormelingen

verbonden: elke maand hebben we

voorheneenopdracht.

In de vorige opdracht hebben de

vormelingen ‘Planeet V’ omgeto-

verd tot een meer leefbare planeet

van verbondenheid, soberheid en

solidariteit. Eén van de opdrach-

ten was om via een filmpje, briefje,

mailtje, ... te laten weten ‘Hoe kan

jij verbonden zijn met anderen en

met God?’. Opnieuw mochten we

heel wat creatieve antwoorden ont-

vangen. In een volgende editie van

Kerk en Leven laten we jullie mee-

genieten van een aantal resultaten.

Ook Pasen kunnen we niet samen

vieren in één van onze gezinsvie-

ringen. De Goede Week en het Paas-

feest vinden we een zinvolle peri-

ode om de vormelingen thuis, sa-

men met het gezin, te laten bele-

ven.Daaromhebbenwedanookeen

nieuwe opdracht voorzien: onze

paasdoos.

Een paasdoos

In de week voor Palmzondag heb-

ben alle vormelingen een paasdoos

ontvangen. Een hartelijke dank aan

de directies en de juffen van de

Komme,deSmalleendeLenaardom

de dozen mee te helpen verspreiden

aan de vormelingen. Onze vorme-

lingen die les volgen in een andere

school, kregen hun paasdoos thuis

bezorgd.

De paasdoos bevat een handleiding

en allerlei dingen die verband hou-

den met de Goede Week en Pasen.

Dag na dag maken de vormelingen

kennis met de betekenis van Palm-

zondag, Witte Donderdag, Goede

Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen.

Eerst nemen we de vormelingen

via een filmpje van de zandtovenaar

mee in het lijdensverhaal van Jezus.

Ben je ook benieuwd? Neem dan ze-

ker es een kijkje op www.effeta.be/-

pasen.

Een Palmpasenstok

Onze vormelingen krijgen als op-

dracht een Palmpasenstok te ma-

ken. De Palmpasenstok bestaat uit

twee stokken in de vorm van een

kruis en wordt met Palmpasen (dit

is een andere benaming voor Palm-

zondag) gemaakt. Van oudsher is

het een rooms-katholieke traditie,

maar de laatste jaren wordt de sym-

boliek ook in protestantse en evan-

gelische kerken gebruikt. Deze tra-

ditie is heel populair in Nederland

en bij ons vooral in de Antwerpse

Kempen. Kinderen maken de Palm-

pasenstok op school en tijdens een

kerkdienst. Aan het einde van de

kerkdienst worden de Palmpasen-

stokken door de kinderen vaak uit-

gedeeld aan ouderen of zieken in de

parochieofgemeente.

De Palmpasenstok is ‘versierd’ met

een aantal symbolen die verwij-

zen naar het lijdensverhaal. In hun

paasdoos vinden de vormelingen

deze verschillende attributen. Zo

bouwen ze gedurende de hele Goe-

de Week hun eigen Palmpasenstok

op.

- Palmzondag: een kaartje met een

palmtakje verwijst naar de intocht in

Jeruzalem.

- Witte Donderdag: een wit doekje om

aan de Palmpasenstok te bevesti-

gen, dit drukt het feestelijke van het

samen tafelen (het Laatste Avond-

maal) uit, maar verwijst ook naar

de voetenwassing door Jezus. In de

doos zitten ook 12 picknickjes: een

knipoogje naar de 12 leerlingen van

Jezus en naar het breken en de-

len van het brood tijdens het Laat-

ste Avondmaal. Bedoeling is ook dat

onze vormelingen de picknickjes

delen met iedereen van het gezin,

net zoals Jezus toen het brood brak

en verdeelde onder zijn vrienden.

- Goede Vrijdag: een papieren haan om

bovenaan de stok te plaatsen ver-

wijst naar het kraaien van de haan

na de verloochening van Jezus door

Petrus. De 4 spijkers om in het

kruis te kloppen verwijzen naar de

kruisdood van Jezus. Er wordt nu

een paars doekje aan de Palmpasen-

stok aangebracht… de paarse kleur

verwijst naar pijn en verdriet en

boete.

- Stille Zaterdag: een kaarsje om aan te

stekenenevenstil tevallen.

- Pasen: een wit doekje verwijst naar

vreugde om de verrijzenis van Je-

zus. En natuurlijk mochten ook

een wit paasei om te versieren en

enkele chocolade eitjes niet ontbre-

ken. Eieren zijn trouwens symbool

voornieuwleven.

En er steekt in de paasdoos ook

nog een leuk cadeautje: een arm-

bandje met de woorden ‘Leef, durf,

wens, droom en lach’. Deze paas-

boodschap kunnen ze aan hun arm

aanbrengen... enzouitdragen.

Op Pasen, als de Palmpasenstok af-

gewerkt is, vragen we de vormelin-

gen om een foto te nemen en deze

naar ons door te sturen. We zijn nu

al benieuwd en uiteraard delen we

de foto’s met jullie in een volgend

nummer van Kerk en Leven en op

onzewebsite.

Een woordzoeker

In de paasdoos vinden de vormelin-

gen ook een woordzoeker die ze in de

loop van de week kunnen oplossen.

De overgebleven letters vormen de

slotzinvaneenpaaswens.

Wie op paasmaandag een SMS

stuurt met de juiste oplossing

maakt kans op een leuke (paas)prijs.

En… ook jullie kunnen meedoen!

Meer hierover in het artikel op pa-

gina4.

We hopen dat het voor onze vorme-

lingen opnieuw een leuke en zin-

volle opdrachtwordt…maarmethet

voltallige vormselteam kijken we

hoopvol uit om hen fysiek te ont-

moeten.

Leen

VORMSELWERKING
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Pasen

isgeloven

datJezus,

diededoodoverwon,

thansleeft

indeliefdevanzijnVader

eninons

dieopHemvertrouwen.

Pasen

isonssteedswagen

aaneennieuwbegin,

alvoelenweonsteleurgesteld

inonsherhaaldelijk falen.

Pasen

isvolhardend

delastenhelpendragen

vanwieallestezwaarwordt,

alvaltonsditergmoeilijk.

Pasen

isopkomenvoorgerechtigheid

envastberaden

werkenaaneenwereld

zoalsGoddiedroomt,

al lijkenonzeinspanningen

altevaakvergeefs.

Pasen

iservanovertuigdzijn

datvoorbijhetsterven

onseenonbegrensdgeluk,

eenblijvendevrede

wordtgegeven.

Even stilvallen
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1. Het Overlegcomité heeft op vrij-

dag 5 maart beslist dat vanaf maan-

dag 8 maart maximum 50 perso-

nen toegelaten worden op een uit-

vaartdienst. Daarbij geldt ook de

maatregel: 1 persoon per 10 m². In

onze drie kerken betekent dit dat het

maximum van 50 personen kan toe-

gelaten worden.

Voor doopvieringen en huwe-

lijksvieringen blijft het maxi-

mum op 15 personen behouden.

Eucharistievieringen mogen door

maximum 15 personen bijgewoond

worden. Alle parochies en pastorale

eenheden van ons decanaat Brugge

hebben echter besloten dat dit aan-

tal te beperkt is om de vieringen te

laten plaats vinden. Dit betekent dat

er voorlopig geen eucharistie-

vieringen zijn.

Het Overlegcomité van 24

maart heeft beslist dat tot nader

orde geen versoepelingen 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 18 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. Goede Week en Pasen

In de Goede Week en op Pasen zijn

er dan ook geen vieringen in onze

kerken. Maar je kan wel diensten op

radio, tv en het internet volgen. We

overlopen het aanbod.

- Witte Donderdag 1 april

om 20 uur: vanuit de OLV-kerk

(Sint-Truiden) - te bekijken op

www.kerknet.be

- Goede Vrijdag 2 april

om 15 uur: Dienst van Goede Vrij-

dag vanuit de Basiliek van het Hei-

lig Bloed (Brugge) – te bekijken op

www.kerknet.be

- Stille Zaterdag 3 april

om 20.30 uur: Paaswake vanuit de

OLV-kathedraal (Antwerpen) - te be-

kijken op www.kerknet.be

- Paaszondag 4 april

om 10 uur: Paasviering vanuit de

Abdij Keizersberg (Leuven) – te be-

luisteren op Radio 1

om 10 uur: Paasviering vanuit de

Sint-Pieterskerk (Leuven) – te bekij-

ken op www.kerknet.be

om 11 uur: Paasviering vanuit

Zwitserland (Eurovisie vanuit het

ziekenhuis La Carità, Locarno) ge-

volgd door de pauselijke zegen 'Ur-

bi et Orbi' - te bekijken op Canvas

Alvast dank voor je begrip

Carmino
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COVID-19

Geen weekendvieringen

Net als vorig jaar zijn er dit jaar

geen eucharistievieringen op Wit-

te Donderdag, Goede Vrijdag en Pa-

sen. Ook is er geen Paaswake op

Stille Zaterdag. De huidige corona-

maatregelen laten dit niet toe.

Op Witte Donderdag om 20 u.

en op Pasen om 10 u. laten we de

klokken luiden.

Ook onze drie kerken blijven in

deze periode open:

- de Sint-Jozefkerk: elke dag van 8.30 u tot

19u.

- de Sint-Niklaaskerk op Goede Vrijdag

open van 15 u. tot 18.30 u. en op Stille

Zaterdagopenvan14u. tot 17u.

- de Sint-Pieter in de bandenkerk: elke dag

van8.30u. tot 17u.

Een bezoekje aan onze kerken kan

ook een zinvol alternatief zijn voor

de eucharistieviering. Onze kerken

nodigen je uit voor stil persoonlijk

gebed.

Ook kan je even halt houden bij

onze deelkast. Vanaf Aswoensdag

hebben we elke week een symbool

bij onze deelkast geplaatst.

Op Aswoensdag was het symbool

een ketting met schakels van papier,

op de eerste zondag van de veer-

tigdagentijd een woestijnelement

(zand), op de tweede zondag een Bij-

bel, op de derde zondag een pijl , op

de vierde zondag een lichtje en op

de vijfde zondag een groot hart uit

rood papier of stof, op Palmzondag

een mand met palmtakken.

Op Witte Donderdag plaatsen we

brood en druiven en een wasbekken

met een handdoek. Deze symbolen

verwijzen naar het laatste avond-

maal en de voetwassing.

Op Goede Vrijdag ligt een kruis bij

de deelkast: we staan stil bij het lij-

den en sterven van Jezus. Er zijn

ook bloemen. Wie de kerk be-

zoekt kan een bloem nemen

en bij het kruis te leggen.

Op Stille Zaterdag brandt een

kaars... Op Paaszondag vind je bij

de deelkast een mandje met paasei-

tjes en een kaartje met een paas-

wens. Je mag gerust een kaartje

en een eitje meenemen.

Bij onze deelkasten staat sinds

Palmzondag een mand met palm-

takken.

Je kan palmtak meenemen (zie p.

3). Zo’n palmtakje meenemen naar

huis en het er een plaats geven roe-

pen ons op te leven zoals Jezus leef-

de, met veel liefde en onwankelbare

hoop en groot geloof in een God die

zegt: ‘Ik zal er zijn voor u.’.

GOEDE WEEK EN PASEN

Welkom in onze kerken
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Op 16 maart 2021 overleed in As-

sebroek de heer Jacques Van Wy-

nendaele. Hij werd geboren in

Brugge op 22 oktober 1932 enwas de

echtgenoot van mevrouw Jacque-

line Vandenbroucke. Jacques werd

op 20 maart vanuit onze Sint-Jozef-

kerk in beperktere kring ten grave

gedragen.

Wij bieden zijn familie ons meele-

ven en gebed aan. Moge Jacques ver-

der leven in herinneringen van ve-

leneninGodseeuwigeliefde.

Wij herdenken

Erisveelgebeurd

endankomtheteinde,

altijdonverwachtentevroeg.

Ikhebgesprokenengeleerd.

IkhebnaarUgeluisterd

enUdeweggewezen.

IkhebUgenezen,

geholpenenliefgehad.

Kortom,ikwasbijU.

IkhebUverteldvanmijnVader,

vanliefdeenvergeving.

IkhebUgezegd

geenkwaadmetkwaad

tevergelden,

maaroneindigvaaktevergeven.

IkhebUverteldvandeliefde

enikhebzeUvoorgeleefd.

AlleswatikUhebgezegd

enwatikhebgedaan

isnuUwtaakgeworden.

Mijnwerkmoetverdergaan.

Mijnmissie isnietaf.

Het isnuaanU.

Dit ismijnboodschap

aaniederdievangoedewil is.

GOEDE VRIJDAG

Testament van Jezus
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Zondag 28 maart, Palmzondag,

hebben we de Goede Week aange-

vat. Vorig jaar waren geen vierin-

gen op Palmzondag en mochten er

geen palmtakjes gezegend en uitge-

deeld worden. Ook dit jaar zullen

er geen vieringen zijn. Wel kun-

nen we dit jaar gezegende palmtak-

jesuitdelen.

Alle palmtakken hebben we in de

Sint-Jozefkerk gewijd. We hebben

dit moment gefilmd. Je kan het be-

kijken op onze website (www.effe-

ta.be/palmzondag). Daarna hebben

we de palmtakken over onze drie

kerkenverdeeld.

Je kan dus in een van onze drie ker-

ken terecht voor palmtakken. We

hebben ook kleine palmtakjes be-

vestigd op een kaartje. De tekst op

dit kaartje komt uit het gedicht van

Amanda Gorman dat ze uitgespro-

ken heeft tijdens de inauguratie-

plechtigheid van president Biden:

“Lichtzaleraltijdzijn,

alswijmaardemoedhebben

hettezien,

alswemaardemoedhebben

hettezijn."

In kerken zijn dan ook losse palm-

takken voorzien. Neem gerust

mee wat je nodig hebt, maar denk je

er ook even aan dat er misschien na

jou nog mensen graag palmtakken

zoudenhebben?

Je kan het palmkaartje (zolang de

voorraad strekt) en palmtakken ha-

len:

- in de Sint-Jozefkerk: elke dag

tussen9u.en18.30u.

- in de Sint-Niklaaskerk: op vrij-

dag 2 april (Goede Vrijdag) tussen 15

u. en 18 u. en op zaterdag 3 april (S-

tille Zaterdag) tussen 14 u. en 17 u.

- in de Sint-Pieter in de banden-

kerk: elke dag tussen 8.30 u. en

16.30u.

Carmino

Gezegende palmtakken in onze kerken

Verdeelhetetenondermekaar.

Niemandzalhongerhebben

alswedelen.

Verdeel het drinken onder mekaar.

Niemandzaldorsthebben

alswedelen.

Als je mekaar 'smakelijk eten' wenst

zegditdanalseengebed.

'Smakelijk

'wildanzeggen:

"Genietvanjeeten,

ikbenblij

dat ikmetjullieaantafelzit,

ikdankhet leven

datwijnietstekortkomen,

wantikbesef

dat er ook mensen zijn op de wereld

die geen eten en drinken hebben,

methenbenikookbereid

tedelenopeenanderemanier."

Dit ismijngebed

als ik 'smakelijk'zeg.

Opzo'nmomentenvraagtJezus

dat jeaanHemdenkt.

Hijheeftméérdangedeeld:

hijheeftallesweggeven.

Hijheeftzijnlevengegeven

voordit ideaal:

eennieuweaarde

waaralles liefdeis,

geenoorlog,

geenhonger,

geendorstmeer.

Hijnodigtonsuit

ommetelkaartedelen.

Denkdaaraaniederekeer

als jeaantafelgaat.

WITTE DONDERDAG

Smakelijk eten

Erwasdood,

toenmensenelkaarkwetsten

metwoordenofmetzwijgen,

maarerkwamnieuwleven,

toendeeendeander

omvergevingvroeg,

toendeander

eennieuwekansgunde...

Erwasdood,

toenmensenelkaar

uithetoogverloren,

endaardoordachten

niks meer voor mekaar te beteke-

nen,

maarerkwamnieuwleven,

toen de een de ander weer opzocht,

endeander

ervolopvooropenstond.

Erwasdood,

toen mensen onrecht werd aange-

daan

doorwettenenstructuren

alseendoolhof,

dievraagt

omhetrechtvandesterkste,

maarerkwamnieuwleven,

toendeeendeandervroeg

omgroeptevormen

ensamenverzetaantetekenen

tegenonrecht.

Erwasdood,

toenJezuskoosvoordeliefde,

entothetuitersteging,

maarerkwamnieuwleven,

toenmensenbegrepen

watJezusbedoelde

endeGeestkrachtgenoeggaf

om overal nieuw leven te brengen.

STILLE ZATERDAG

Er was dood, maar...



Dit jaar bestaat Broederlijk Delen

zestig jaar. Zestig jaar solidair tegen

armoede en onrecht. Maar ook zes-

tig jaar opkomen voor verandering.

Net als vorig jaar kunnen we

omwille van de coronamaatrege-

len geen koffiestop en solidariteits-

maaltijd organiseren. Ook de eu-

charistievieringen met daarbij de

traditionele omhalingen op Half-

vasten en Pasen kunnen niet door-

gaan.

Toch willen we ook dit jaar de cam-

pagne van Broederlijk Delen een

hart onder de riem steken en zo

onze partners in het Zuiden steu-

nen:“Delendoetgoed!”.

Onze koffiestop en solidariteits-

maaltijd kregen een alternatief:

onze bloemenactie. Na twee we-

ken waren er 1296 viooltjes be-

steld… hoeveel het er uiteindelijk

zullen zijn, lees in een volgend

nummer van Kerk en Leven. Een

groot succes dus! Hartelijke dank!

Als alternatief voor onze twee om-

halingen in de weekendvieringen

nodigen we je uit om Broederlijk

Delen te steunen met een over-

schrijving. Het rekeningnummer

van Broederlijk Delen is: BE12

0000 0000 9292. Opnieuw hartelij-

kedank!

Carmino

BROEDERLIJK DELEN

Geen omhalingen, maar

overschrijvingen
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De 'Vrienden van Lourdes' wil aan

zoveel mogelijk mensen de gele-

genheid bieden om op bedevaart

naar Lourdes te gaan.Daarom wor-

den er Lourdesbeurzen geschon-

ken door uitloting uit een fonds,

gespijzigd door de lidgelden van de

aangesloten leden. Ook als je zelf

niet wenst te gaan, kan je lid wor-

den. De beurs is immers overdraag-

baar. Je kunt een familielid, een zie-

ke of iemand de gewonnen beurs

doorgeven.

Een lidkaart kost 5 euro. Per 100

lidkaarten wordt een Lourdesbeurs

van 500 euro uitgeloot. Deze Lour-

desbeurs blijft 4 jaar geldig voor

een deelname aan een door het Bis-

domerkendebedevaart.

De trekking was voorzien op zon-

dag 21 februari 2021 na de mis van

10u30 in de Sint-Pieter in de ban-

denkerk te Dudzele. Omwille van

de huidige corona-maatregelen kon

deze trekking toen niet doorgaan.

Op zaterdag 20 maart 2021 vond

de trekking plaats in aanwezigheid

van enkele mensen uit Sint-Jozef,

Koolkerke en Dudzele. Ook enke-

le leden van het bestuur waren er

bij. De trekking werd op video op-

genomen. Je kan deze bekijken op

onze website: www.effeta.be/vrien-

den-van-lourdes.

Dit jaar werden 378 lotjes verkocht

en waren er 4 reizen uit te loten. De

gelukkigewinnaarszijn:

- Bossaert Joseph, Tijl Uilenspiegel-

straat64,Brugge

- Devos Winneke, Riekstraat 4,

Brugge

- Slabbinck Ingrid, Herdersbrugge-

straat23,Dudzele

- Stroo Koen, Dudzeelse Steenweg

616,Dudzele.

Zehebben vier jaar de tijd omde reis

naarLourdesteondernemen.

Proficiat aan de winnaars. Ook wil-

len we iedereen danken die een lot-

je kocht. En natuurlijk ook een gro-

te dank je wel aan onze bestuursle-

den die de lotjes aan de man, vrouw

brachtendanken.

Carmino

VRIENDEN VAN LOURDES

Vier winnaars van een Lourdesreis

Zoek in het diagram de woorden

terug die in de woordenlijst zijn

weergegeven. De woorden staan ho-

rizontaal, verticaal en diagonaal in

beiderichtingeninhetdiagram.

De letters die overblijven vormen

de slotzin van onderstaande tekst.

Pasen,

feestvanhetnieuweleven!

Donkerekoudedagen

makenplaatsvoor licht enwarmte.

Zaadjeswordenbloemen.

Bomenstaanvol frisseblaadjes

Nietdood,

maar levenheefthet laatstewoord.

Pasen, feestvanJezus.

Zijndoodwasniethet einde:

Hij isuitdedoodopgestaan!

. . . . . . . . . . . . . !

Maak kans op een prijs!

Sms de oplossing op Pasen of paas-

maandag tussen 10 en 18 uur naar Car-

mino via 0468/14 20 37. De 5 win-

naars worden dinsdag 6 april opge-

beld. Hun prijs (een fles cava en een

fles witte wijn) wordt daarna thuis

geleverd.

Veelsucces!

BROOD

DELEN

DOOD

EI

GOD

GRAF

JEZUS

JUDAS

KROON

LEVEN

LIEFDE

PALMTAK

PILATUS

ROVER

SOLDAAT

STIL

TAFEL

VOETEN

VRĲDAG

WĲN

WEDSTRIJD

Woordzoeker 'Pasen'


