
Ook dit jaar worden we op as-

woensdag opgeroepen door Jezus

om te vasten, te bidden en naasten-

liefdetebeoefenen.

Op de tweede vastenzondag lezen

we bij Mattheus (17, 1-9) dat Jezus

zijn ware werkelijkheid laat zien

aan Petrus, Jakobus en Johannes.

Ze gaan samen met Hem naar een

hoge berg. Een berg is in de Oud-

heid altijd een plaats van een ont-

moeting met God. Op deze plaats

verandert Jezus van gedaante in het

gezelschap van Mozes en Elia. De

Joden geloofden en geloven dat Mo-

zes en Elia terugkeren op het ein-

de van de tijden … als er alleen nog

“de Eeuwige Liefde van God” zal

zijn. We krijgen dus even een kijk

op het einde van de tijden. En dan

lijkt Jezus Christus anders … dan

de leerlingen in het jaar 30 hebben

vermoed. Er is tijdens de ontmoe-

ting met God een gedaanteveran-

dering.

Wat moeten we ons voorstel-

len bij een gedaanteverande-

ring?

Kijk even naar een detail uit het

schilderij ‘De zonderlinge mas-

kers’ van James Ensor uit 1892. Hij

schilderde in zijn leven meer der-

gelijke werken: carnaval in Oosten-

de, de intocht van Christus in Brus-

sel en veel later … carnaval in Vlaan-

deren. Hij haalde zin inspiratie uit

het carnaval in Oostende. De Oos-

tendenaars waren meestal arm in

de ‘Belle Epoque’ (1885 tot de eer-

ste wereldoorlog). Het waren gro-

tendeels arme vissers die het echt

niet breed hadden. En dan kwam de

‘Belle Epoque’ met als grote spon-

sor koning Leopold II … en het toe-

risme in Oostende van de rijken uit

alle landen. De Oostendenaars moe-

ten van de vroege morgen tot de

late avond ‘met de glimlach krui-

pen’ voor deze rijken. Eén voor-

beeld: met de glimlach de bagage af-

halen aan de ‘zeestatie’ (nu het sta-

tion van Oostende) met een steek-

kar. Vervolgens de bagage brengen

tot de eerste of vierde verdieping in

het hotel. En niet vergeten … die rij-

ken altijd bedienen voor enkele cen-

ten per dag of enkele franken in de

maand. Het was in Brugge niet veel

beter, want men spreekt over ‘Bru-

ges la morte’ in deze tijd én toeris-

mewaseralhelemaalniet.

Maar één keer in het jaar, net

voor de vasten was het carnaval.

Dan verkleedden de Oostendenaars

zich … ze veranderden van gedaan-

te. Ze kleedden zich totaal anders

met maskers. Je kon Emma, Elo-

die, Théophile, Octaaf … niet meer

herkennen. Maar precies toen ze

van gedaante veranderden waren ze

voorééndagzichzelf.

Hetzelfde gebeurt met Jezus op

de hoge berg.

De leerlingen zien op één moment

op de berg wie Hij eigenlijk is: zijn

gezicht wordt als de zon en zijn

kleed glanzend. Dit verwijst naar de

glans van de koningen, zoals Da-

vid. Hij is de koning-messias. Hij is

de zoon die God zich zoekt en blijft

leven in de eeuwige liefde van God.

De leerlingen hebben dus even ge-

zien wie Jezus eigenlijk is: Hij is

de Christus, de Zoon van God, die

wordt opgenomen in de Eeuwige

Liefde van God. Jezus vraagt de leer-

lingen te zwijgen, omdat Hij weet

dat ze het nog niet snappen. Ze

zullen het pas snappen na de dood

en verrijzenis van Jezus Christus.

Snappenwijhet?

Jezus Christus onze inspiratie,

hoop en toekomst.

Hij inspireert ons vanuit de Eeu-

wige Liefde van God. Hij geeft ons

de opdracht en kracht om te bidden,

onze medemensen lief te hebben en

tevasten.

Vasten is afstand nemen van ons

egocentrisme. Ons hart openen

voor de mensen rond ons dichtbij

enveraf.

Onze medemensen liefhebben

daartoe roept ‘Broederlijk Delen’

ons op. Het idee is: als we met 25%

van de mensen echt ons hart ope-

nen voor de medemens dan lukt het

indesamenleving.

En tenslotte bidden, is ons hart

openen voor onze inspiratiebron

‘JezusdeChristus’.

We wensen iedere lezer een deugd-

doendevastentijd!

HugoPieters,

pastoorPEMartha&Maria
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EFFETA-PAROCHIE

Patroonfeest Sint-Jozefkerk

(c) Rudi Huyghebaert

Ben je een fiets, skeeler, step,... liefhebber?

Kom dan op zondag 5 maart

om 12 uur met je fiets naar de in-

gang van de kerk in Lissewege.

Iedereen van harte welkom!

Gezegende Sint-Christoffelscapu-

lier verkrijgbaar voor 2 euro.

FEDERATIE ZEEBRUGGE

Fietszegening OLV Bezoekingkerk (Lissewege)

Op 7 februari 2023 overleed in

Koolkerke mevrouw Georgette

Vanden Abeele. Zij werd geboren

in Oostende op 4 maart en was de

echtgenote van de heer Pierre Ver-

kist.

Georgette werd op 15 februari van-

uit onze Sint-Jozefkerk ten grave

gedragen.

Wij bieden haar familie en vrienden

ons meeleven en gebed aan. Moge

Georgette verder leven in herinne-

ringen van velen en in Gods eeuwi-

ge liefde.

IN LIEF EN LEED

Wij gedenken
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Zondag 5 februari vierden we

in de Onze-Lieve-Vrouwbezoe-

kingkerk te Lissewege en de Sint-

De schelpjes uit de Onze-Lieve-

Vrouwbezoekingkerk

Pieter in de bandenkerk te Dudze-

le het feest van Maria Lichtmis. Alle

ouders die vorig jaar hun kindje lie-

ten dopen,warenwelkomomdit sa-

menmetonstevieren.

In onze Sint-Pieter in de banden-

kerk werden alle ouders die in één

van de drie kerken van de Effeta-

parochie hun kindje lieten dopen,

speciaal uitgenodigd tijdens de vie-

ring van 10.30 u. Onder de meer dan

300 aanwezigen mochten we 34 do-

pelingen verwelkomen samen met

hun ouders. Ook een aantal doop-

peters en doopmeters en oma's en

opa's woonden de viering bij. De

vormelingen waren ook uitgeno-

digd en ze waren talrijk present.

Thuis hadden ze voor de kindjes

een wenskaart gemaakt. En het mag

gezegd zijn: het waren echt parel-

tjesvanwenskaarten.

Het was een sfeervolle gezinsvrien-

delijke viering. Bij het begin van

de viering brachten enkele vorme-

lingen en de kinderen die binnen-

kort zullen gedoopt worden licht-

jes aan. Licht stond trouwens cen-

traal indezeviering.

Onze dopelingen mochten we aan

Gods nabijheid en zegen toever-

trouwen:

Heer, onze God.

Wij leggen de namen van onze kinderen

in uw gezegende handen.

Schrijf ze daarin op, en vergeet ze niet.

Houd onze kinderen vast, als wij ze moe-

ten loslaten

en zij hun eigen weg door het leven gaan.

Dat zij voortstappen op vaste baan

en niet de levensstijl verlaten,

die Gij ons hebt voorgeleefd.

In Uw gezegende handen

leggen wij de namen van onze kinderen.

Amen

Na de viering kregen de mama’s en

papa’s het dooptegeltje en een kaars-

je als aandenken. Daarna konden we

elkaar ontmoeten bij een drankje en

lekkere poffertjes. Het is trouwens

de traditie dat er op Maria Lichtmis

pannenkoekengegetenworden.

Graag willen we iedereen dan-

ken die meegewerkt heeft aan

deze viering: onze werkgroep ‘ge-

zinsvriendelijke vieringen’, onze

vormselcatechisten, ons koor, or-

ganist Marc en de pastorale ploeg.

En natuurlijk ook al wie met ons

meevierde. Zo werd Lichtmis een

echtfeest!

Carmino

De dooptegeltjes uit de Effeta-parochie

LICHTMISVIERINGEN

Van je hoofdje tot je voetjes ben je beeld van God

Klimaat. Armoede. Oorlog. Energie.

De ene crisis is nog niet voor-

bij of daar is de volgende al. Toe-

val? Allesbehalve. De onstilbare

honger van ons economisch

model drijft mens en planeet

voorbij hun grenzen. De effec-

ten laten zich overal voelen. Extre-

me weersomstandigheden, stijgen-

de voedselprijzen en hoge energie-

kosten zijn ook bij ons dagelijk-

se kost geworden. Tegelijk wordt

duidelijk dat de lasten ongelijk ver-

deeld zijn, niet enkel bij ons, maar

ook verder van huis. Het zijn voor-

al de armste enmeest kwetsbare lan-

den die het hardst getroffen wor-

den, hoewel zij het minst bijdragen

tothetprobleem.

Solidariteit hernieuwd

Met de coronapandemie, de over-

stromingen in Wallonië en de oor-

log in Oekraïne kwam ons solidari-

teitsgevoel opnieuw en sterker naar

boven. Ook nu opnieuw na de aard-

bevingen in Turkije en Syrië. Voed-

sel en kleren inzamelen, geld do-

neren, vluchtelingen opvangen: we

doen het weer! Is die solidariteits-

golfeenblijver?

Tijd voor actie

Broederlijk Delen denkt van wel.

Er is een alsmaar grotere groeien-

de groep bewuste burgers die met

een kritische blik naar de wereld

kijkt. Zij komen op straat, spreken

zich duidelijk uit tegen het huidi-

ge systeemdat nietwerkt en strijden

voor verandering. De hamvraag is

hier wel: hoe lang houden we het

vol? Na alle luide protesten en ge-

durfde acties, is er nog maar wei-

nig structureel veranderd. Integen-

deel, het slechte nieuws stapelt zich

op. Ook krijgen we voortdurend te

horen dat iedere poging tot veran-

dering hopeloos is. Een druppel op

eenheteplaat…

De 25%-revolutie

Mondige pessimisten en klimaats-

ceptici ontnemen ons weleens de

motivatie om ons gedrag aan te pas-

sen. Maar dan is daar Broederlijk

Delen met de 25%-revolutie: een ac-

tivistische beweging die streeft naar

een duurzame wereld zonder on-

gelijkheid. Een beweging met de-

len en herverdelen als vreedzame

strijdwapens. Een beweging die so-

lidariteit en soberheid hoog in het

vaandeldraagt.

Delen en herverdelen

In een tijd waarin sneller en meer de

maat aangeven, stellen wij de vraag:

kan het ook met minder? Er is ge-

noeg voor iedereen om goed te kun-

nen leven op een ecologische ma-

nier. Door te delen en te herverde-

len, is het perfect mogelijk om het

evenwicht te herstellen. We moeten

niet alleen macht en welvaart her-

verdelen, ook de verdeling van de

ecologische voetafdruk moet eerlij-

ker.

Ook voor christenen is dit een per-

tinente vraag. Jaarlijks, in de veer-

tigdagentijd, worden we opgeroe-

pen om terug te keren naar de bron

waaruit wij leven. Profeten en evan-

gelisten houden het ons elke zon-

dag opnieuw voor: oude structu-

ren moeten losgelaten worden om

een nieuwe samenleving mogelijk

te maken. Een samenleving waarin

delen en herverdelen de hefboom

zijn tot een ‘goed leven’ voor ieder-

een. Een samenleving waarin soli-

dariteit de maatstaf is. Een samenle-

ving waarin leven met genoeg het

uitgangspunt is. Op die manier is

het perfect mogelijk om het even-

wicht te herstellen. Het antwoord is

dus JA. Terugkeren naar die bron

helpt ons inzicht te krijgen in wat

werkelijk is en mee te strijden voor

een wereld zoals Jezus ons toont. Zo

wordenwij,netalsHij,activist.

Gezocht: hardcore activisten

Met 25% kunnen we het 100% an-

ders doen. Klinkt goed, toch? Hoe

talrijker ons aantal, hoe luider onze

stem. De 25%-revolutie zoekt hard-

core activisten om samen met ons

hetverschil temaken.

Meer hierover lees je in het nummer van

volgende week

BROEDERLIJK DELEN 2023

De 25%-revolutie



Zondag 26 februari om 14.00 u.

in zaal Albatros (Zeebrugge)

‘Alleen of toch niet’ gaat over

de moeilijkheden die alleenstaan-

den ervaren tijdens verschillende

levensfasen. Onder meer wonen,

werk, vrije tijd, familie en gezond-

heid komen daarbij aan bod. Een

voorstelling bestaat uit een tiental

korte scènes. Elke scène wordt twee

keer gespeeld. De tweede keer kan

een toeschouwer ‘stop’ roepen, een

speler vervangen en de situatie pro-

beren te veranderen. Als alle voor-

stellingen voorbij zijn, komen de

betrokkenen weer samen. Zij stel-

len aanbevelingen op voor het be-

leid, voor verenigingen en voor ie-

dereen die met alleenwonenden en

eenpersoonshuishoudens in con-

tact komt.

De acteurs zijn ervaringsdeskun-

digen. Het publiek wordt actief be-

trokken bij het toneel. De toeschou-

wers kunnen inspringen om oplos-

singen voor problemen van alleen-

staanden aan te reiken.

Toegang gratis - vooraf in te

schrijven via 0477 74 10 51 of

www.brugge.be/inspringtheater-al-

leen-of-toch-niet

INTERACTIEF TONEEL

'Alleen of toch niet?'
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Op 2 februari vierden we het feest

van Lichtmis. Het werd ook het the-

ma van de schoolviering van de

Lenaard op vrijdag 3 februari. Alle

kinderen en leerkrachten van het

eerste tot en met het zesde leerjaar

maakten er samen een mooi en zin-

vol moment van.

Licht is helder, verwarmend en

hoopgevend… toch wordt rondom

ons en door ons dit licht soms uit-

gedoofd: telkens we harde woorden

laten vallen omdat we het niet naar

onze zin krijgen, telkens als we ons

niet volop inzetten en als we niet

het beste van onszelf geven, tel-

kens als we ons de sterkste weten en

op anderen neerkijken en doen als-

of we anders zijn. Als dat gebeurt,

dan kunnen we het licht opnieuw

laten aanwakkeren. Hiervoor heb-

ben we elkaar en God nodig. In het

openingsgebed baden we samen om

licht:

Dat er licht mag zijn:

licht in onze ogen

dat we elkaar zullen zien,

zo goed als nieuw.

Licht in onze harten:

dat wij ruimte scheppen,

plaats maken voor velen.

Licht in onze gedachten:

dat wij komen tot nadenken

en eerlijke besluiten.

Licht in onze huizen:

dat er vriendschap

en gastvrijheid zou heersen.

Licht in onze omgang:

dat we te zien zijn,

niet verborgen voor elkaar.

Licht op deze plaats

om elkaar bij te lichten,

elkander toe te schijnen

met geloof in Jezus die zegt:

"Ik ben het licht van de wereld"

vandaag en alle andere dagen.

Amen.

Het verhaal van Maria en Jozef die

hun zoontje Jezus in de tempel aan

Gods zegen toevertrouwen en daar

de oude Simeon ontmoeten, werd

door de leerlingen van het derde

leerjaar prachtig uitgebeeld. Jozef

en Maria dragen hun kindje en ook

Simeon neemt Jezus in zijn armen.

Ook wij worden als vrienden door

Jezus uitgedaagd om elkaar te dra-

gen en te verdragen. Als je weet dat

je gedragen bent en dus er niet al-

leen voor staat, dan geeft dit een

warm gevoel. Als je weet dat je er

mag zijn zoals je bent, dan geeft dit

ook een warm gevoel. En als je ie-

mand kan dragen, dan doet je dit

ook echt goed.

Het werd opnieuw een mooie en

hartverwarmende viering. Dank je

wel aan de leerlingen van het vijf-

de leerjaar en aan hun juf Lien voor

deze mooie viering.

Carmino

DE LENAARD (DUDZELE)

Een lichtje zijn voor iedereen

CHIRO SINT-JOZEF

Pasta-avond

Op zaterdagavond 4 februari organiseerde onze Chiro haar jaarlijkse pasta-avond. 125 ouders, oud-leiding en sympathisanten genoten van de heerlijke pasta en sausen. Daarna volgde nog een lekker

dessert. In de kleine zaal konden de kinderen zich amuseren met allerlei spelen Er waren een aantal uitdagingen door de leiding. De aanwezigen moesten proberen achterhalen of de uitdagingen

zouden slagen of niet. Het werd een heel aangename avond die besloten werd met dans. Dank je wel aan iedereen die deze avond mogelijk maakte! De Chiro-leiding

woensdag 22 februari

13.30 u. OKRA Koolkerke: Kaarten (in 't

Reigersnest)

donderdag 23 februari

13.15 u. OKRA Lissewege/Zwankendam-

me: Wandelen (in Jacob Reyvaertheem)

13.30 u. FEMMA Dudzele: Wandelen

14.00 u. OKRA Sint-Jozef: Wandelen

(in Brugge Centrum)

dinsdag 28 februrari

19.30 u. FEMMA Dudzele: Kookles

'Vegetarisch' (in de Lenaard)

woensdag 1 maart

13.30 u. OKRA Koolkerke: Kaarten (in 't

Reigersnest)

13.30 u. OKRA Lissewege/Zwankendam-

me: Wandelen (in Jacob Reyvaertheem)

14.00 u. OKRA Zeebrugge: Kaarten,

Rummikub en lotto (in zaal Albatros)

19.30 u. FEMMA Zeebrugge: Lezing

Eva-Maria Biss (in Kerkewegel Uitker-

ke)

donderdag 2 maart

14.00 u. SAMANA Dudzele: Voor-

dracht (in de Polder)

maandag 6 maart

13.30 u. FEMMA Dudzele: Hobby (in

de Polder)

14.00 u. SAMANA Zeebrugge: 'Onbe-

kend maakt onbemind' (in zaal Alba-

tros)

dinsdag 7 maart

13.30 u. FEMMA Dudzele: Wandelen

14.00 u. OKRA Sint-Jozef: Voordracht

(in zaal 'De Korf')

14.00 u. OKRA Zeebrugge: Filmvoor-

stelling en oliebollen (in zaal Alba-

tros)

Kalender verenigingen


