
We waren op onze drie gezins-

vriendelijke kerstvieringen met ve-

len (in de vieringen samen met

zo’n 400). Elke viering werd opge-

luisterd door het plaatselijke koor.

Ook onze vormelingen waren actief

betrokken. Zo hadden de vormelin-

geneenstergemaaktmetdaaropeen

mooie kerstwens. Heel vaak stond

er te lezen: ‘ik wens je vrede, ge-

luk en goede gezondheid’. De ster-

ren werden net voor de viering in

de kerstboom naast de kerststal aan-

gebracht.

Heel sfeervol was het begin van

elke viering. De kerk was groten-

deels verduisterd, kinderen brach-

ten kaarsen aan. Een vormeling

opendeviering:

Toenikheelkleinwas,

moest er steeds een lichtje branden op de

gang.

Ikwasbang inhetdonker,

enhet lichtjegafmeeenveiliggevoel.

Toenikouderwas,

verscheen er na dagen van regen en donke-

rewolken

plotsweer lichtaandehemel.

Dezonverspreiddehaarstralen

en ik voelde een aangename warmte op

mijnhuid.

Eenvolwassenevervolgde:

Dezedagenvanhet jaar ishetdonker

maarhier indekerk indit licht,

zienweelkaar... enweglimlachen.

Ikzalaanjedenken,

ikzal eenkaarsaansteken,

enwanneer jijhetzelfdedoet,

dan kunnenwe een steun zijn voor elkaar,

dankunnenwij een lichtzijn.

Het isKerstmis.

Dekaarsenbranden

endemensenzoekennaardezin

vanmorgenenvanalledagen.

Kerstmis,

een feest vol tederheid in een harde wereld.

Kerstmis,

het feestvaneenmanvanvrede,

eenantwoord, eenzingever.

Kerstmis,

aanonsbiedtGodeenboodschapaan:

“Ikwil jouwlichtontsteken.

Ik ben het die jouw vlam doet branden

enjoudoet leven.

Ik verlang dat jij licht zult worden in

deze tijd.

Vraag niet voor hoelang, voor wie of wat.

Maar laat jekaarsbranden!

Dit jaar stond de verbondenheid

centraal. Wat verbondenheid voor

ons betekent, werd ons de voor-

bije maanden meer dan duidelijk.

De COVID-maatregelen hadden (en

hebben nog steeds) een grote impact

oponssociaal leven.

In de voorbeden baden we om die

verbondenheid:

Wij bidden om hoop voor wie zich alleen

voelt,

dat iedereendewarmtevanverbondenheid

magvoelen.

Wij bidden om hoop voor wie is van haat

engeweld,

dat iedereendewarmtevanverbondenheid

magvoelen.

Wijbiddenomhoopvooronszelf,

dat wij de handen uit de mouwen steken

om bij te dragen aan verbondenheid tus-

senmensen.

Ieder kreeg op het einde van de

viering een zakje met daarin een

kleine kerstbal, een sterretje, een

theelichtje, een kerstwens. Dank

je wel aan Leen, Marleen, Marie-

Christine, Lena en Martine die deze

400 aandenkentjes hadden klaarge-

maakt..

Het waren drie warme vieringen.

De foto’s spreken voor zich. Een

speciaal dank je wel aan onze drie

koren, aan de vormelingen en hun

catechisten. In elke kerk stonden

mooie kerstbomen en een prachtige

kerststal. Ook een dank je wel voor

wie hiervoor instond. En natuur-

lijk dank je wel aan wie meevierde.

En tot slot: dank je wel aan onze

werkgroep ‘Gezinsvriendelijke vie-

ringen’.

Carmino

DRIE SFEERVOLLE KERSTVIERINGEN

’Dat iedereen de warmte van verbondenheid mag voelen’
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Langgeleden

woondeinKrakau

eenarmejood.

Opeennachthoordehij

inzijndroom

eenstemdiezei:

‘Ganaardehoofdstad

enzoekdaarnaareenschat

onderdebrug

bijhetkoninklijkpaleis.’

Hijgingnaardehoofdstad

enherkendedebrug

die hij in zijn droom had gezien.

Zewerdbewaaktdoorsoldaten.

Eenvandesoldatenriep:

‘Wathebjehiertezoeken?’‘

Ikdroomde

daterhierbijdebrug

eenschatzouliggen.’

Desoldaatbegonhardtelachen.

‘Armeman,’zeihij,

‘wie vertrouwt er nu op dromen?

Als ikdedroomzougeloven

dieikhad,

moest iknunaardestad

waarjijvandaankomt.

Want in mijn droom werd gezegd:

‘Er ligteenschat inKrakau

bijeenjood.

Hij ligt onder de oven van zijn

huis.’

Dearmejoodgingdelangeweg

terugnaarhuis.

Hij ging graven onder zijn oven

en...vonddeschat.

(NaareenChassidischverhaal)

EVEN STILVALLEN

Een schat
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DE WAARHEID VAN

EEN GEZEGDE

Bruggelingen herkennen elkaar in

het verre buitenland aan hun taal.

Behalve de liefde voor de stad is er

niets dat de inwoners zo sterk ver-

bindt als de eigen taal. Het Brugs is

niet enkel de taal van volkse kluch-

ten maar een eeuwenoude, rijke en

sappige cultuurtaal. Een weekend

lang komen allerlei aspecten van die

taal aan bod.

Hoe klinken bekende muzieknum-

mers in het Brugs? Welk Brugs

woord ken jij voor een typisch alle-

daags gebruiksvoorwerp? Wat zijn

de parels in de Brugse taal? Een

(verlengd) weekend om je woorden-

schat te verrijken en parels uit de ei-

gen streektaal te ontdekken.

Van 26 tot en met 30 januari staat

het stadsdialect centraal. Het pro-

gramma omvat onder meer lezin-

gen, wandelingen, muziek, toneel

en zowaar ook een eucharistievie-

ring in het Brugs. De mosterd daar-

voor haalde de organisatie uit Jette.

“Daar is het opvoeren van de mis in

het Brussels inmiddels een jaarlijk-

se traditie."

Priester Camino Bohez was meteen

gewonnen voor het idee om de mis

in het Brugs te doen. De viering is

op zondag 30 januari om 9 uur

in de Sint-Jozefkerk. Iedereen is

welkom!

Cultuur Centrum Brugge

WEEKEND VAN HET BRUGS

Eucharistieviering

in onze Sint-Jozefkerk

Op zondag 12 december werd in

de Sint-Niklaaskerk Wiebe Blondel-

le gedoopt. Wiebe is het zoontje van

Matthias Blondelle en Amy Watelle.

Onze gelukwensen aan zijn trotse

mama en papa, zijn zussen Lena en

Zoë, en aan zijn dooppeter en doop-

meter.

IN LIEF EN LEED

Doop Wiebe Blondelle

We hebben niet graag dat mensen

dwarsliggen en tegen de stroom in-

varen. Laat ons maar gewoon doen.

Als onze kinderen het leven an-

ders bekijken of aanpakken, den-

ken of hopen we bij onszelf dat ze

wel op hun pootjes zullen neer-

komen. Als sommige mensen raar

uit de hoek komen, worden ze vaak

vlug gemeden. We zijn een bepaal-

de manier van leven gewoon en

het is het makkelijkst zich daar-

naar te schikken. Zonder het te we-

ten, laten we uitschijnen wat wij

ervan denken. Geef het maar toe

dat het vaak draait om macht en

geld en dat mensen toch vaak ego-

ïstisch zijn. De sterkste zullen wel

winnen en als je de juiste mensen

kent, zal je het ver schoppen. Eer-

lijkheid duurt het langst en mooie

liedjes juist niet. Als het erop aan-

komt, zijn alle mensen hetzelfde.

Daar zijn we van overtuigd. En dat

vertellen we door aan onze kinde-

ren en – vaak zonder woorden – ook

aan de mensen die we dagelijks ont-

moeten. Al die zekerheden spaarden

we op met de tegenslagen in ons le-

ven.

Als je graag zou hebben dat het

echt kerst- en nieuwjaarstijd is, ga

dan gewoon even zitten, het is me

om het even waar. En zie en hoor

hoe het omgekeerde ook gebeurt en

minstens even sterk is. Ik som er

drie op en jij plaatst er nog zeven

voorbeelden bij. De tijd en de rust

die een bezoeker bij een zieke ach-

terlaat, schenken veel warmte en ge-

negenheid, ook al zit je daar op het

eerste gezicht niets te doen. Niets

zeggen en stil afwachten kan vaak

meer effect hebben dan een hele

vracht agressie, waarmee men vaak

de boel kapotslaat. Tegen alle logi-

ca in solidair blijven opkomen voor

mensen die de dupe zijn van de

complexe administratie of het ver-

leidelijk comfort, het loont de moei-

te.

Kerstmis straalt elk jaar opnieuw

dezelfde hoop uit, dat de machti-

gen het niet zullen halen en dat het

geluk schuilt in kleinheid en een-

voud. Als God bereid is om zijn ge-

zicht te verliezen, of liever het te la-

ten zien in Jezus, een klein en mis-

kend kind, dan lijkt het wel de we-

reld op zijn kop. Ook jij bent een

beeld van God, een „mens die van

goede wille zijt”. Je zult wel zeven

voorbeelden vinden waarmee je het

leven van je medemens zalig maakt.

Hedwig Van Peteghem

Bovenstaand cursiefje werd ge-

plukt uit Opkikkertjes (Hale-

wijn, Antwerpen, 2006).

OPKIKKERTJES

Tegendraads
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Op zaterdag 1 januari stapten we 2022

in. In voorbije dagen werden kerst- en

nieuwjaarswensen neergeschreven op een

kaartje of een mailtje en/of uitgesproken.

We wensen elkaar het allerbeste … en nog

het meest waarop het echt op aan komt:

warmte, vriendschap, verbondenheid en

gezondheid.

Dat deden we ook vorig jaar… in ongewo-

ne omstandigheden. En dit jaar opnieuw,

de veiligheidsmaatregels leggen heel wat

stil zoalsookhetverenigingsleven.

We hebben onze 36 verenigingen, feest-

comités, harmonies, scholen, kerkfabrie-

ken, plaatselijke ploegen, werkgroepen ge-

vraagdhunwensendoor te sturen.

De respons was enorm. Graag wil ik ie-

dereen danken voor hun enthousiaste re-

actie. ‘Probleem’ (weliswaar een luxe-pro-

bleem) is dat het er zoveel waren dat het

onmogelijk was om ze in een nummer

te laten verschijnen. Vorige week kon je

een reeks lezen, in dit nummer een twee-

de reeks. In het volgend nummer volgen de

andere wensen. Hoe dan ook, alle wensen

wordengepubliceerd.

Carmino

Feestcomité Dudzele

2021…

opnieuw een jaar in de ban van co-

rona,

en toch was er meer dan corona al-

leen.

Er kon al eens een verenigingsacti-

viteit doorgaan

of een dansje op een huwelijksfeest.

Er was kermis in Dudzele.

We hadden het WK tijdrijden in

september….

Kortom,

momenten waarop we elkaar kon-

den ontmoeten,

waar we samen werkten.

Dat “SAMEN”

zullen we nog een tijdje nodig heb-

ben

om Corona te verslaan.

Mijn wensen voor 2022 zijn,

dat we samen...

...veel kunnen verdragen van elkaar

… verdriet kunnen delen

.… kunnen organiseren

… mogen zijn wie we zijn

… elkaar helpen

… feesten / vieren

en

… vooral samen zijn!

Alvast mijn beste wensen voor

2022,

met geluk, een goede gezondheid

en alle succes!

Tot binnenkort!

Namenshet feestcomitéDudzele

OlivierStrubbe

Kerkraad Sint-Jozef

Het nieuwe jaar

wordt ons gegeven

uitgetekend in zwart-wit.

Aan ons om het kleur te geven

doorheen de dagen

met het rood van de liefde

het geel van het geloof

en het groen van de hoop,

met het paars

van samen gedragen pijn.

Met een rijke

kleurschakering

van vriendschap,

van vreugde en vrede,

van werk en rust.

Het nieuwe jaar

wordt ons gegeven

wit-zwart

waarin we

de mensen MENS laten zijn

en God GOD .

Met deze tekst onze warmste wen-

sen voor een vredevol, gezond

en beloftevol nieuw jaar.

NamensdekerkraadSint-Jozef

KatiaNechelput

Okra Dudzele

Beste leden van Okra Dudzele.

In naam van ons team en mezelf

een Gelukkig Nieuwjaar!

Met nieuwe dromen,

veel geluk en vrede,

veel liefde voor elkaar.

Aandacht voor de naasten.

We blijven zo graag met jullie ver-

bonden.

Vertrouw er maar op:

het komt goed.

Mensen samen brengen

dat willen we als Okra.

Samen kunnen we zorgen

dat 2022 een beter jaar wordt.

Warme wensen aan iedereen.

Namenshet teamvanOkraDudzele

GisèlaKeersebilck

KSA De Blauwvoet (Koolkerke)

KSA De Blauwvoet wenst iedereen

een sprankelend 2022.

Dat het een jaarvol liefde en geluk

mag zijn

omringd door iedereen die je lief-

hebt.

Als KSA hopen we ook

dat 2022 een jaar wordt

waarin we veel kindjes mogen ver-

welkomen

op onze activiteiten

dat we ze telkens met een glimlach

naar huis kunnen laten gaan!

NamensKSADeBlauwvoet

JetskeVanhaecke

Samana Dudzele

Vergeet het afgelopen jaar,

trek uw handen uit het haar.

Want nu gaat het beginnen:

in 2022 zullen we van corona win-

nen.

Gezondheid, liefde en geluk,

je zal zien,

onze hoop kan niet meer stuk !

Een gelukkig Nieuwjaar

aan alle lezers van Kerk en Leven

NamensbestuurSamanaDudzele

DirkPieters

2022

Wensen bij een nieuw jaar

VORMSELVOORBEREIDING

Vredessterren

Onze vormelingen maakten opnieuw prachtige vredessterren. Enkele creaties zie je hieronder.
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Ziezo, het woord van 2021 is

bekend: knaldrang. Definitie van

knaldrang: sterk verlangen om uit

deboltegaan.

Ik weet niet hoe het bij jullie zit om

eens lekker uit de bol te gaan maar

zelf heb ik daar in de herfst van

mijn leven 0,0 behoefte aan. Nooit

gehad eigenlijk. De bioscoop was

mijn geliefde plek. Meegaan in de

wondere wereld van de film. En na

de voorstelling onmiddellijk naar

huis en onder de wol want op zon-

dagmorgen was er een krachtbal-

wedstrijd gepland en daar mocht

ik niet op ontbreken. Het liefst fit.

Soms was je verplicht om - wilde je

de kerk in hetmiddenhouden -mee

te doen aan de knaldrang van een

ander.

Op een trouwfeest bijvoorbeeld, uit

de periode dat er nog mocht worden

gedanst. De receptie en een lekkere

maaltijd (rosbief met kroketten en

groentenkrans) vond ik nog wel te

pruimen maar op een gegeven mo-

ment moest je toch van je stoel. Dis-

co Bianca had de volumeknop al een

tandje hoger gezet en de bruid en

de bruidegom bleken plots uit het

zicht verdwenen. Hét moment dat

ik een kleine okselvijver voelde op-

wellen. Met keiharde muziek, alsof

de aanwezigen plots doof waren ge-

worden, werd het koppel aangekon-

digd.

Een beetje raar gezien wij hen soms

al vele jaren kenden en ze net nog

aan tafel zaten.Debruidkon jemak-

kelijk herkennen aan het maagde-

lijk witte kleed waarvan ‘en passant’

tante Martha, gedienstig als altijd,

de sleep nog eerst eens goed schikte.

De bruidegom herkende je aan zijn

gehuurd zwart pak dat ook makke-

lijk bij andere en mindere prettige

aangelegenheden kon worden ge-

dragen. Ook de dichtste familie was

bij dezelfde verhuurdienst langs

geweest waardoor je hen, zonder in

verwarring te raken, kon herken-

nen als vader, schoonvader, broer

of schoonbroer van de trouwers. Ja,

het mocht iets kosten in die dagen.

Uit beleefdheid en verrast door de

intrede, werd je verzocht om recht

te staan en het jonge paar met

applaus te verwelkomen. En dan

kwamhet: nadat zenaarhetmidden

van de dansvloer waren geschre-

den werd disco Bianca verzocht om

hun nummer in te zetten. De af-

gelopen weken hadden ze op dins-

dagavond enkele lessen gevolgd bij

Rose De Leyn, in die dagen het Mek-

ka voor het betere danswerk. Elke

avond viel er ginds een ander genre

in te oefenen zoals de Jive of de cha-

chacha, ikzegmaarwat.

De lichten werden gedimd voor een

intiemere sfeer. Wat lukte tot plots

nonkel Fons, met een joekel van

een camera op zijn schouder en al

heel de dag bedrijvig, de eerste dans

vast wilde leggen. Wellicht voor een

eventueel nageslacht. Hij drukte op

een knopje waardoor er boven op

de camera een soort van verstra-

ler werd aangezet. Weg sfeer. Het

bruidspaar wilde net de zonnebril

opzetten wanneer het lied werd af-

gespeeld. Je werd verondersteld op

discrete afstand mee te kijken naar

de geweldige danspassen - maar ei-

genlijk was het meer amateuristi-

sche uitsloverij - en als het ritme

het toeliet, in de handen mee te

klappen.

En dan plots, in het midden van het

lied, stokte de muziek. Hét sein om

weg te vluchten van de plek des on-

heils. De dj onderbrak de openings-

dans om plots een mars in te zetten

en totaal overbodig in de microfoon

te roepen: ‘En dan nu vermenig-

vuldigennnn!!!’ Het moment was

daar waarop je het liefst buiten zou

gaan roken, ware het niet dat bin-

nen roken eerder werd aangemoe-

digd dan ontraden. Je zoumaar eens

een koutje kunnen vatten. En bo-

vendien rookte ik niet eens maar je

kleren stonken bij thuiskomst wel

naar de groene Michels. Dit maar

eventerzijde.

Mijn vrouw, die wist dat ik drin-

gend een kwartiertje naar het toi-

let moest, hield me tegen en siste:

‘Hier blijven!’ Nadat er een aantal

keren werd vermenigvuldigd – ik

zat al aan 32 - had ik het vlaggen.

Een nicht van de bruid die al drie

keer een knapperd had uitgekozen,

stapte resoluut in mijn richting en

nodigde mij als vierde keus uit voor

de dans. Met een gezicht alsof ik

net de lotto had gewonnen, stapte

ik mee naar - je zal het nooit an-

ders zien - het midden van de dans-

vloer. Mijn okselvijvers werden er

niet beter opmaar ikbeetdoor.Alsof

al mijn ruggewervels van het ene op

het andere moment waren vastgezet

en totaal verzuurd in de beenspie-

ren huppelde ik een aantal rondjes

inhaararmen.

Wanneer ik voor aanvang van de

vijfde ronde, los kon laten om voor-

alsnog naar het toilet te vluchten en

daar gelijkgezinden aan te treffen,

botste ik op tante Maria, klein van

stuk maar ze had op de eerste rij ge-

staan wanneer er boezems werden

uitgedeeld. Ik schat een meter tien.

Zij zag hierin een uitnodiging en

nu verging het lachen me helemaal.

Ze greep me stevig beet en drukte

me tegen haar weelderige boezem

aan. Je kon niet anders dan hier-

in meegaan en ondertussen te den-

ken aan tante Julia uit het nummer

van Boudewijn De Groot want het

kwam niet in haar op om haar prooi

los te laten of enige ademruimte te

gunnen. Ik probeerde toch mijn gat

naar achteren te duwen en onder-

tussen spichtig om mij heen te kij-

ken om me ervan te gewissen dat ie-

dereen mijn beweging zag en deze

niet hoefde te interpreteren als dat

ik met tante Maria aan het slijpen

was.

Nooit begrepen wat mensen fijn

vonden aan dansen. Nonkel Willi-

am was niet weg te branden van de

danspiste. Naarmate het feest vor-

derde, had hij zijn das al om zijn

voorhoofd geschikt waardoor hij

er als een mislukte indiaan uitzag,

zijn doorweekt hemd twee knopen

opengezet en de slip stak al een

hele tijd niet meer in zijn broek

terwijl hij parelend van het zweet

zijn twistmoves liet zien aan wie

nog aanwezig was. Voor nonkel was

dit de dag van het jaar. Aan zijn

tafel stonden drie biertjes op hem

te wachten want tijd om te drin-

ken had hij niet met al deze fij-

ne muziek. Zo’n feest kon tot aan

het ochtendgloren duren en al ze-

ker wanneer er verzoeknummers

werden ingediend bij disco Bianca.

‘En dan nu speciaal voor Eric, de

neef van de bruid, een liedje waar

hij in Spanje goede herinneringen

aan heeft overgehouden…’ En hop-

la daar weerklonk Eviva Espana van

Samantha.

Maar ook aan zo’n trouwfeest komt

er godzijdank een einde en kon-

den we terug naar huis. Onderweg

kreeg ik van mijn vrouw steevast

de vraag waarom ik zo asociaal kon

zijn door niet één keer te dansen.

In het begin probeerde ik dit uit

te leggen maar op de duur heeft ze

het ook maar aanvaard. Temeer dat

op het aantal dansfeestjes slechts bij

uitzonderingwerdingegaan…

Knaldrang associeer ik toch meer

met wat wij gemeenzaam broek-

hoest noemen. Mijn oudere broer

is daar een artiest in. Vooral na

het eten kan hij ten behoeve van

het meestal jonge publiek hele frag-

menten uit de vijfde symfonie van

Beethoven nablazen. Mijn neefjes

noemen hem dan ook fier: Nonkel

Prot!

Aan iedereen die het goed meent

met zichzelf en met een ander, wens

ik een schitterend 2022! En laten

we vooral het gezeik over elke vorm

van variant achterwege laten. Het

levenisalvermoeiendgenoeg.

Rudy

EVEN TERZIJDE

Knaldrang

Graag nodigen wij je uit tot

onze volgende bloedinzameling: op

donderdag 27 januari 2022 van

17.00 u tot 19.30 u, in zaal "De Pol-

der", Stokerij10, te 8380 Dudzele.

Wegens COVID-19 moet je op

voorhand een afspraak maken via

www.donorportaal.rodekruis.be of

via het gratis telefoonnummer

0800/777 00. Zo vermijden we lan-

gewachttijdenencontacten!.

Nieuwe donors zijn steeds wel-

kom en kunnen zich inschrijven

op hetzelfde gratis telefoonnum-

mer (0800/777 00) of op de site: ww-

w.donorportaal.rodekruis.be.

Gelieve je eigen pen en mondmas-

kermeetebrengenendenodige

veiligheidsmaatregelen in acht te

nemen.

Als donor ontvang je een bonnetje

waarmee je een geschenkje kan uit-

kiezen. Van ons bestuur ontvang je

daarenboven een drankje en een at-

tentieommeetenemen.

Wij blijven rekenen – ook in de

moeilijke tijd – op onze trouwe do-

nors!

Noteer alvast ook al de volgende da-

tum van bloedafname: vrijdag 8

april2022.

Voorverdere inlichtingen:

Annie Pieters, verantwoordelijke

communicatieenwerving

050/339421-0486/694965

RODE KRUIS

Bloedinzameling


