
De huidige pandemie blijft de voor-

bereiding op het vormsel sterk be-

moeilijken. Wel hopen we om na de

paasvakantie opnieuw fysieke bij-

eenkomsten en activiteiten te kun-

nenorganiseren.

Ondanks die moeilijke en uitdagen-

de situatie zijn we onze vormelin-

gen nabij. Op een creatieve manier

zorgt het enthousiast vormselteam

ervoor dat de vormelingen verbon-

denblijvenmetonzeparochie.

In de vorige edities las je over de so-

lidariteit met ‘Afopadi’. Een van de

opdrachten was een ‘huipile’ ont-

werpen. En dat onze vormelingen

creatief zijn, getuigen hun mooie

en leuke ontwerpen. In het volgend

nummer kan je een aantal creaties

bewonderen.

Ondertussen zijn we de 40 dagen-

tijd gestart, een zinvolle tijd waar-

bij we een nieuwe opdracht hebben

voorzien. Deze opdracht werd door

het catechistenteam bij alle vorme-

lingen thuis bezorgd. Een babbeltje

aan de deur maakte het contact per-

soonlijker dan een mail in de mail-

box.

Vormselblad: op zoek naar Planeet V

Planeet V

Deze keer kruipen de vormelingen

in de huid van een stel avonturiers.

Hun missie is Planeet V omtove-

ren tot eenmeer leefbare planeet. De

‘V’ verwijst hierbij niet alleen naar

vormelingen en vasten maar ook

naar verbondenheid, verantwoor-

delijkheidenvriendschap.

Via verschillende deelplaneten wor-

den de vormelingen meegenomen

doorheen de vasten. Op iedere deel-

planeet is er een korte duiding en

eenopdracht.

In een 1ste filmpje zien de vorme-

lingen in 60 seconden wat de vas-

ten is en daarna kunnen ze verder

opmissie.

Deelplaneet ‘Verbondenheid’

In de wereld is alles en iedereen on-

derling met elkaar verbonden. Ook

Jezus vertelt dat we allemaal, als

kinderen van eenzelfde God, als

broers en zussen, met elkaar ver-

bonden zijn. Tijdens de vastentijd

hebben we ook extra aandacht voor

elkaarenvoorGod.

In een 2de filmpje luisteren de vor-

melingen naar het Bijbelverhaal

‘De barmhartige Samaritaan’ ver-

teld door catechist Caroline. In een

3de filmpje horen we een getuigenis

over bidden. Het luisterlied ‘Alles is

gezegend’ van de rappers Typhoon,

Tourist LeMC en Brihang zal de

vormelingen ook wel aanspreken.

Als doe-opdracht laten de vormelin-

gen in een briefje, mailtje, (Tiktok)-

filmpje, … ons weten hoe zij ver-

bonden kunnen zijn met anderen

en met God. We zijn ervan over-

tuigd dat we opnieuw bijzondere

creatieszullenontvangen.

Deelplaneet ‘Soberheid’

Vasten heeft met ‘stilstaan’ en ‘so-

berheid’ te maken. Stilstaan is na-

denken over de manier waarop je

leeft, wat je belangrijk vindt in je le-

ven,nadenkenover jezelf.

Soberheid verwijst dan weer naar

eenvoud, leven met en beetje min-

der, minder aandacht besteden aan

watnietbelangrijk is.

In een filmpje maken de vormelin-

gen kennis met alle catechisten. Ie-

dere catechist vult één van de zin-

nen aan die de vormelingen ook

zelf als doe-opdracht zal maken. vb.

‘Ik heet… en ik hou ervan om met

anderen…, ik voel me verdrietig als

ik op t.v. …, op zondag…, als ik een

huisdier mocht kiezen…, soms ben

ik wel eens bang dat…, op school

voel ik me eenzaam als…, later zou

ik heel graag…, als ik een rotdag heb

gehad…, ik vind mensen die… heel

aardig, ik vind het gek als vader en

moeder…

Lees verder op pagina 2
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Jezusisvanuitdewoestijn

naar de dorpen en de steden gegaan

meteenBlijdeBoodschap:

‘Godziet jegaarnezoals jebent.

Jehoeftnietvolmaakttezijn

,jemageenzondaarzijn,

jemageenmislukkelingzijn,

je mag klein en onbelangrijk zijn.

Godhoudtvanjou

enblijft je liefhebben

totoverdedoodheen.’

Zo’nboodschap

brengt geen machtsapparaat te

weeg.

Het blijft bij een schuchter door-

breken

inhethartvanenkelingen.

Met broze tekenen van genezing

verteltHijoverzijnVader

enhoediekanliefhebben.

Sommigendieorenhebben

omtehoren,

omteluisteren.

Hetisalseenverborgenlente

die inhetdonkervandeaarde

dekrokusnaarhet lichtduwt

en in de naakte bomen onzichtbaar

eensapstroomopgangbrengt.

Onzeeigen,kleinevasten

isgeenwoestijn,

geenzakenas,

geenboetekleed.

Onzeeigen,kleinevasten

iszijnBoodschaphoren

en‘ja’zeggen.

Onzeeigen,kleinevasten

isontdekken

wat we voor elkaar kunnen beteke-

nen

alswemetmekaaropweggaan

entoekomstmogelijkmaken.

Dat besef werkt als een sapstroom

dieonzichtbaaropgangkomt

in de naakte takken van een samen-

leving

van‘iedervoorzich’.

Onzeeigen,kleinevasten,

iseenbeetjeoutsiderworden

indiesamenleving

maarhelptonsteontdekken

hoe kostbaar we zijn voor elkander.

naar Manu Verhulst

Even stilvallen
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Deelplaneet ‘Solidariteit en en-

gagement’

Vasten draait niet alleen om iets niet

doen, maar ook en vooral om iets

wel doen. Je inzetten voor de an-

deren, iets geven aan de anderen

dichtbij en veraf. Daarbij verwijzen

we naar onze inzamelacties voor

Potpourri en Nachtopvang. Dit was

voor de mensen dichtbij en de ko-

mende weken sparen we stukjes van

5 en 10 euro voor Afopadi, mensen

veraf. Zo kregen de vormelingen

een spaarpotje waarin ze hun cent-

jes kunnen sparen. Ook in onze Ef-

feta-parochie zullen enkele spaar-

varkens staan. Je 5 en 10 centjes zul-

len het bedrag van de vormelingen

aandikken.

Alle filmpjes kunnen bekeken wor-

den met behulp van een QR-code

op het A2-blad maar alles is ook te-

rug te vinden via www.effeta.be/40-

dagen.

Benieuwd? Neem gerust ook eens

een kijkje.

Met deze opdracht helpen we de

vormelingen zich voor te bereiden

op het grote Paasfeest en voor de

Goede Week en Pasen hebben we

voor hen nog een leuke opdracht!

Meer hierover in een volgende edi-

tie.

Leen, parochie-assistente

Verzamelpotjes 'High five voor Afopadi

Even langs bij onze vormelingen

Sinds eind november voorzien we elke maand een digitale opdracht voor onze vormelingen. De opdracht van februari heeft ons catechistenteam bij alle

vormelingen thuis bezorgd. Het werden leuke babbeltjes aan de deur.

Net als vorig jaar is de deelkast ook

dit jaar het symbool van de Broeder-

lijk Delencampagne. De deelkasten

staan opnieuw in onze drie kerken.

Een deelkast is een kast waarin je

iets legt dat je gemaakt of niet meer

nodig hebt: een extra potje confi-

tuur, een wollen muts of sjaal, een

leuk boek dat niet meer gelezen

wordt, … en waar je iets mag uitne-

men wat je kunt gebruiken of leuk

vindt. Een eenvoudige manier dus

om op kleine schaal dingen met el-

kaar te delen, door te geven, te rui-

len, te gebruiken, enzovoort.

Delen is het centrale woord in

de vastencampagne van Broederlijk

Delen en dus ook in de liturgische

vieringen. Het is een werkwoord,

iets om te doen. Delen doet goe-

d, met het Zuiden én met elkaar.

Door te delen willen we verande-

ring brengen in het leven van tal-

loze mensen in het Zuiden.Dit jaar

zet Broederlijk Delen drie projecten

in de kijker: een project in Congo,

een project in Bovilia en Palestina.

In dit en volgend nummer stellen

we deze projecten voor.

Onze deelkast is méér dan een

methodiek of een tijdelijk

symbool dat we in de vasten willen

gebruiken. In onze samenleving is

het een heel concrete nieuwe uiting

van een aloude cultuur die nooit

echt weg was: het delen zonder er

iets voor in de plaats te krijgen. En

ook het kunnen ontvangen, zelfs

zonder er iets voor in de plaats te ge-

ven. Daarom hopen we dat de deel-

kast ook nadien ergens een plaats-

je krijgt en vooral dat ze een vas-

te waarde wordt waar mensen al de-

lend – sociaal, spiritueel en ecolo-

gisch - dichter bij elkaar komen.

Vertrekken van het delen dat er al

is Delen is in onze gemeenschap-

pen geen vreemd begrip. Het is al-

tijd de kern van onze liturgische

samenkomsten. We delen inspira-

tie, het Woord, de gaven, brood en

beker, intenties, gemeenschapsvor-

ming, gebed en het engagement in

onze buurt, verenigingen en werk-

groepen.

Elke viering kreeg een slogan mee:

‘We delen…’ en dan enkele kern-

woorden die aansluiten bij de in-

houd van de lezingen.

De rode draad doorheen de twee-

de zondag is: ‘We delen de keu-

ze voor een menswaardige sa-

menleving’. In de eerste lezing

komt Abraham tot het inzicht dat

geen enkel mensenleven mag op-

geofferd worden voor welke god of

macht dan ook. In het evangelie ko-

men komen Petrus, Jacobus en Jo-

De deelkast in onze Sint-Jozefkerk

hannes op de berg tot inzicht dat Je-

zus niet de koninklijke Messias is,

maar de dienende die de mens cen-

traal stelt. Met de oproep aan ons om

opnieuw de berg af te dalen, op weg

naar een menswaardigere samenle-

ving.

Carmino

TWEEDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

‘We delen de keuze voor een menswaardige samenleving’
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We leven vandaag anders dan voor-

heen, omdat wij elkaar moeten be-

schermen tegen het dodelijk coro-

navirus.

Er wordt nu reeds gezegd dat ons le-

ven nog veel ingrijpender zal ver-

anderen als wij rekening houden

met de gevolgen van de klimaatver-

anderingen.

De coronacrisis heeft ons duidelijk

gemaakt hoe decennialange bespa-

ringen, o.a. in de gezondheidszorg

en de woon-en zorgcentra, onze

samenleving kwetsbaar hebben ge-

maakt.

Zolang de economie niet in dienst

staat van de mens en zijn levensbe-

hoeften, maar gericht is op winst-

bejag, zullen mens en aarde daaron-

derlijden.

Dat is de uiteindelijke betekenis

van het verhaal dat wij kennen als

‘het offer van Isaak’, namelijk dat

geen mens nog mag geofferd wor-

den voor welke god of macht dan

ook. Alleen zo worden wij gezegend

(c) Broederlijk Delen

met toekomst en overvloedig leven

voorieder.

Wij weten echter dat dit niet de re-

aliteit is. Een ingrijpende systeem-

verandering is broodnodig. Broe-

derlijk Delen kiest voor een alter-

natieve manier van ontwikkeling.

Een ambitieus plan, dat uitgaat van

een nieuwe manier van leven. De-

len kan een hefboom zijn voor sys-

teemverandering.

Dit betekent het loslaten van geken-

de structuren, gewoontes en ritu-

elen om een transparante samenle-

ving op basis van gelijkheid, ge-

rechtigheid en vrede op te bouwen.

Deze transparante samenleving

wordt in de joodse bijbel ‘het be-

loofde land’ en door de evangelisten

‘hetrijkvanGod’genoemd.

Wij moeten vandaag onze uittocht

gaan, van Egypte door de woestijn

naar het beloofde land, van een sa-

menleving waarin de ene mens bo-

ven de andere staat naar een samen-

leving waarin de mensen elkanders

naasteworden.

In het evangelie neemt Jezus Pet-

rus, Jakobus en Johannes mee en

voert hen omhoog op een steile

berg. Daar worden zij getuige van

hetRijkvanGodinvollekracht.

Jezus is in gesprek met Mozes en

Elia. Mozes die het woord van God,

het woord van leven, de Thora, ge-

hoord heeft en ernaar gehandeld.

Hij trok met zijn volk weg uit een

piramidale samenleving van Egyp-

te waar de ene mens boven de ande-

re staat endeonderste laaghetmeest

onderdrukt wordt. Om dan de lange

weg te gaan (40 jaar woestijn) naar

een samenleving gebouwd op ge-

lijkwaardigheid, gerechtigheid en

vrede, ook Israël genoemd, het

twaalfstammenverbond, het beloof-

deland,hetRijkvanGod.

Elia is de profeet die God ontmoet

in een zachte bries, in de stilte na

de moord, wanneer de tien woorden

in scherven liggen. Luisterend naar

het kwetsbare leven van de vertrap-

ten, vat hij de moed en de kracht

om op te staan en zich tegen elke

vorm van heersen, van mens boven

mens, teverzetten.

Mozes en Elia staan voor deze uit-

tocht, dit bevrijdingsverhaal. Dit

verhaal vertelt Jezus’ uittocht: hij

zal geen koning worden zoals de

volkeren die kennen, maar hij zal

alle heerschappij afleggen, door het

lijden gaan en zo dienaar worden,

dienaarvanhet leven.

Nadien zien zij dat Jezus alleen is,

wat betekent dat Jezus zich Mozes

en Elia heeft eigen gemaakt. Hij is

zelf Thora geworden, de weg, de

waarheidenhet leven.

NaarHem, naar deThoramoetende

leerlingenlerenluisteren.

Maar de drie leerlingen hebben nog

een lange weg te gaan, want zij be-

grijpen Jezus’ weg, zijn uittocht

naar het Rijk van God of zijn op-

staan uit de dood nog niet. Immers,

Petrus aanvaardt Jezus’ lijden niet

en Johannes en Jacobus willen de

grootste zijn en delen in een ko-

ninklijkeheersendemacht.

De deelkast in onze Sint-Jozefkerk

Ook voor ons vandaag is het een

hele opdracht om structuren achter

ons te laten en te veranderen. Als

wij zien hoe vlug de corona-moe-

heid toesloeg, zullen ook wij vaak

omkijken en verlangen naar het ou-

de. Wij zijn niet beter dan het volk

Israël indewoestijn.

En toch is het hoopvol en de moei-

te waard om met Broederlijk De-

len, de weg van het delen als hef-

boom voor structuurveranderin-

gen te gaan. Wij zullen gezegend

worden met overvloedig leven voor

ieder mens in eerbied voor de aarde

diewijmogenbewonen.

Jef Wauters

In 2021 viert Broederlijk Delen zijn

zestigste verjaardag. Zestig jaar so-

lidair tegen armoede en onrecht.

Maar ook zestig jaar opkomen voor

verandering. Die strijd wil Broe-

derlijk Delen niet loslaten. De roep

naar verandering klinkt vandaag

luiderdanooit.

We botsen overal op dezelfde gren-

zen. De grenzen van onze planeet,

de grenzen van ons economisch

model. Overal ter wereld worden

bestaande systemen in vraag ge-

steld, worden oplossingen gezocht

voor problemen die ons allemaal

aangaan. Klimaatopwarming, socia-

leongelijkheid,armoede…

Het antwoord van Broederlijk De-

len op deze problemen is, net als

zestig jaar geleden, delen en herver-

delen. Want er is genoeg voor ieder-

(c) Broederlijk Delen

een. Maar we moeten ons er van be-

wust zijn dat niet iedereen een eer-

lijk aandeel in handen heeft. En dat

wie teveel heeft, het misschien met

minder zal moeten doen. Zodat ie-

dereenkanlevenmetgenoeg.

Broederlijk Delen kiest voor een

alternatieve manier van ontwikke-

ling. Een ambitieus plan, dat uit-

gaat van een ingrijpende systeem-

verandering en een nieuwe ma-

nier van leven. Samen met haar

partners ter plaatse strijdt Broeder-

lijk Delen voor een duurzamer en

menswaardigersysteem.

Dit jaar worden drie partners in

de campagne belicht: een partner

(COPMIKWI) in Congo, een part-

ner (Theater Day Productions) in

Palestina en een partner (CENDA)

Bolivia. Vandaag laten we Broeder-

lijk Delen COPMIKWI in Congo

voorstellen. De info halen we uit de

campagnekrant.

Carmino

Groenbemesters in plaats van

bosbranden

Veel Congolese boeren proberen

hun akkers vruchtbaar te maken

door ze vooraf af te branden. Deze

ongecontroleerde bosbranden lei-

den soms tot het afbranden van

huizen en dorpen. Mét dodelijke

slachtoffers als gevolg. Maar niet al-

leen de mensen lijden onder deze

praktijken. Bossen verdwijnen en

de biodiversiteit gaat er op achter-

uit.

“Door het afbranden van de gronden zien

we dat sommige rupsen, vruchten, plan-

ten en dieren zeldzaam worden of hele-

maal niet meer te vinden zijn”, aldus

Herculan, voorzitter van de groep

COPMIKWIinMikwi.

Voorouderlijk gebruik

Het afbranden van de gronden is

een gebruik waarmee de boeren in

Mikwi zijn opgegroeid. Hun ou-

ders en grootouders maakten op

deze manier de gronden weer ge-

bruiksklaar voor een nieuwe oogst.

“Onze voorouders zagen hierin geen

kwaad. Er was grond genoeg en hun pro-

ductie was net genoeg om in hun ei-

gen voedsel te voorzien. Maar ondertussen

zien we met eigen ogen hoe deze praktij-

ken het bos vernietigen. En eigenlijk de

gronden helemaal niet vruchtbaarder ma-

ken. In tegendeel. Op lange termijn ver-

nietigen de branden onze gronden en moe-

ten we op zoek naar nieuwe vruchtbare

grond, vaak verder gelegen van het dorp”,

aldus Bernadette Ndaye, boerin in

Mikwi.

Onze partners in Mikwi gaan op

twee manieren te werk om het af-

branden te laten stoppen. Enerzijds

door het promoten van andere ma-

nieren om de grond vruchtbaar te

maken. Anderzijds door te lobbyen

bij de plaatselijke overheid om de

bestaande wetten tegen ongecontro-

leerde bosbranden af te dwingen én

andere praktijken mee te ondersteu-

nen.

Groenbemesters op experi-

mentele velden Boerenorgani-

satie

Boerenorganisatie COPMIKWI, één

van onze partners in Congo, brengt

groepen samen om op experimen-

tele velden aan de slag te gaan met

groenbemesters. Deze velden wor-

den ingezaaid of beplant met loka-

le planten om de grond vruchtbaar

te maken. De plaats van deze velden

is niet willekeurig. Ze liggen op lo-

caties waar veel plaatselijke boeren

voorbij komen. Zodat ze zien dat

het ook anders kan en ze zelf vragen

beginnen te stellen. Dat is een eerste

manier om te sensibiliseren. Je moet

hetzienomhettegeloven.

“Ik wil mijn akkers niet meer afbranden.

Niet alleen omdat mijn kleine broer ge-

storven is in een bosbrand, maar ook om-

dat ik overtuigd ben dat de grond agroe-

cologisch bewerken veel beter is,” aldus

Guillaume,eenboerinMikwi.

Steun van lokale overheden

Er bestaan nochtans wetten te-

gen het ongecontroleerd afbran-

den. Maar deze worden door de lo-

kale autoriteiten niet afgedwongen.

De meeste boeren zijn zelfs niet

op de hoogte van het bestaan van

de wetten. Daarom gaan de boeren

die aangesloten zijn bij COPMIK-

WI lobbyen bij de lokale politici. Ze

nodigen hen uit om naar de experi-

mentele velden te komen kijken en

de voordelen van de nieuwe praktij-

kenmeteigenogentezien.

“De lokale overheden zeggen dat ze

ons begrijpen en willen ondersteu-

nen. Maar verandering gaat traag in

Congo. Ze zeggen ons dat we ge-

duld moeten hebben. Maar wij blij-

ven niet wachten, wij gaan vooruit.

Beetje per beetje komen we er!,” al-

dus Herculan, voorzitter COPMIK-

WI.

Samengevat

De uitdaging gronden afbranden

om ze vruchtbaar te maken zijn een

gevaar voor de mensen én voor de

biodiversiteit.

Daarvoor is een verandering no-

dig: in plaats van gronden af te

branden gaan de boeren aan de slag

met lokale groenbemesters om hun

gronden vruchtbaar te maken én te

houden.

BROEDERLIJK DELEN

Solidair met COPMIKWI in Congo
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Door herstructureringen bij

BPOST wordt Kerk & Leven voort-

aan uitgereikt tussen dinsdag en

donderdag. We weten vooraf niet op

welke dag de uitreiking van je krant

gebeurt. Het kan dus op dinsdag,

woensdag of donderdag zijn. Het

moment van uitreiking kan ook

vanweektotweekverschillen.

Kerk & Leven niet ontvangen

op donderdag? Laat het ons dan

zo vlug mogelijk weten. Je kan dit

opverschillendemanieren:

- De snelste weg loopt via www.ker-

kenleven.be/nietontvangen. Vul

het online formulier in en verzendt

het. Je melding komt bij uitgeverij

Halewijn terecht, die je een num-

mer nastuurt en een klacht indient

bijdepost.

- Ofwel stuur je een mail naar niet-

ontvangen@kerknet.be. Vermeld in

je mail je adres, alsook je abonnee-

nummer (de 8 cijfers die boven je

adres staan afgedrukt de eerste 5 cij-

ferszijn49920).

- Je kan ook telefoneren naar de

dienst Parochiebladen, op het num-

mer 03/210 08 30. Eén van de mede-

werkers dient dan een klacht in bij

de post en vraagt om je blad zo snel

mogelijktebezorgen.

- Je kanookbellennaarMagdaProot

(050/59 98 80) of naar het secreta-

riaat van onze parochie (0468/14 20

37).Hou dan zeker je abonneenum-

mer (de 8 cijfers die boven je adres

afgedrukt staat, de eerste 5 cijfers

zijn 49920) bij de hand. We bren-

gen dan de uitgeverij Halewijn on-

middellijkopdehoogte.

Welke weg je ook kiest, wacht zeker

niet langerdanhetweekend!

Enkele dagen na je melding ont-

vang je een nieuw exemplaar

dat door Bpost prioritair bezorgd

wordt.

KERK EN LEVEN

Niet steeds op woensdag in je bus

Op zondag 28 februari wordt de

misviering om 10 uur vanuit de

Brugse kathedraal rechtstreeks uit-

gezonden door de VRT, zowel ra-

dio (1) als televisie (Eén). Deken Lie-

ven is de voorganger. Op vraag van

de VRT en omwille van de huidi-

ge veiligheidsmaatregelen worden

geen kerkgangers toegelaten. Ook is

de bezetting minimaal beperkt tot

koster, lectorendiaken.

Langevoorbereiding

Deken Lieven: ‘Een rechtstreekse vie-

ring is op zich al een heel gebeuren. Eind

december vorig jaar werden reeds alle tek-

sten en liederen, inclusief preek, inge-

diend. Op zaterdagnamiddag 27 februa-

ri is een algemene repetitie gepland met

alle betrokkenen. Iedereen moet zich per-

fect houden aan het script. Een script dat

trouwens altijd een moeilijke aangele-

genheid is, omdat de VRT zeker nu moet

rekening houden met de voornoemde vei-

ligheidsmaatregelen. Even meegeven dat

het ongeveer een jaar geleden is dat ook

vanuit de kathedraal de tv-mis werd uit-

gezonden. De eerste lockdown was net be-

gonnen en de kathedraal was leeg, zon-

der kerkgangers…Een vreemd gevoel! Toch

herinner ik me één van de technici, een ca-

meraman, dieme nadien kwamopzoeken.

‘Ik ben niet gelovig’, zo zei hij, ‘maar die

misviering heeft zo’n indruk op mij ge-

maaktenmehelemaalaangegrepen!’Meer

kon ik hier niet op zeggen. Dat hoefde

niet. Gods Geest is altijd werkzaam ook in

deze tijden. Het maakt ons duidelijk dat

zelfs in ongewone omstandigheden zo-

als nu, mensen misschien dubbel gevoe-

lig zijn of nog meer dan anders openstaan

voor liturgie enzingeving!’

Kijkcijfers

De kijkcijfers zijn voor de VRT een

belangrijk instrument en waarde-

meter. Met de crew van erediensten

maken ze daarom puik werk van

elke uitzending. Hans Demoen, re-

dacteur erediensten, zegt het vol-

gende: ‘De vorige televisiemis eind maart

2020 had een kijkdichtheid van 29%. Zo’n

140.000 mensen stemden af op Eén en

volgden de viering. Voor de politieke over-

heid is dit de maat waarmee alles geme-

ten worden. Lage kijkcijfers betekenen mi-

nimale interesse, maar ook omgekeerd en

beiden hebben ze hun consequenties. We

hopen daarom dat zoveel mogelijk kijkers

afstemmenopdezeuitzendingen!’

Tot slot…

Deken Lieven: ‘Reeds lange tijd moe-

ten we het stellen zonder misviering in

de kerk en dat ‘missen’ we natuurlijk! Om

het zo te stellen: de vasten duurt onder-

tussen langer dan 40 dagen! En voor ve-

len is deze tijd bijzonder uitdagend en

zwaar. Daarom: blijven we elkaar bemoe-

digen! Net zoals in het verhaal van de ge-

daanteverandering toont Jezus ons de ‘af-

dalende weg’. Dat is de weg van dienen-

de liefde, elke dag opnieuw! En al voelen

we het ongeduld of de nervositeit omwil-

le van een lange vasten, God laat ons niet

in de steek. Zo worden we opgeroepen om

in dit spoor christen te zijn én het vooral

tewórden,dagnadag!’

RADIO- EN TELEVISIEMIS

28 februari 2021 vanuit de kathedraal

1. Het ministeriële besluit van zon-

dag 29 november 2020 heeft het

verbod op publieke vieringen in de

cultusplaatsen verlengd tot 15 janu-

ari2021.

Naar aanleiding van het vonnis van

de Raad van State (dinsdag 8 de-

cember), werd er een lichte aanpas-

sing toegestaan: max. 15 personen

per viering (kinderen tot en met 12

jaar en de voorganger niet meegere-

kend).

In principe kunnen dus vieringen

met max. 15 personen. Alle paro-

chies en pastorale eenheden van

ons decanaat Brugge hebben echter

besloten dat dit aantal te beperkt is

om de vieringen te laten plaats vin-

den.

Het Overlegcomité kwam op vrij-

dag 5 februari bijeen. Het Overleg-

comité heeft beslist dat de hui-

dige maatregelen blijven voor-

lopig gelden tot en met 1 april.

Het volgend Overlegcomité is

op 26 februari.

Voorlopig zijn er nog enkel uit-

vaarten (met maximum 15 perso-

nen, kinderen tot en met 12 jaar

niet meegeteld evenmin de voor-

ganger, de organist en het uitvaart-

personeel) in onze drie kerken. Alle

andere vieringen (zoals week-

endvieringen, doopvieringen) zijn

afgelast.

Wat de situatie na 26 februari

wordt, is nu nog niet duidelijk.

De laatste stand van zaken vind

je op onze website www.effe-

ta.be en onze facebookpagina.

Ook via onze nieuwsbrief hou-

den we je op de hoogte (als je onze

nieuwsbrief wil ontvangen, stuur

een mailtje naar carmino@telenet.-

be).

2. Onze kerken blijven wel

open. Onze Sint-Jozefkerk is elke

dag van 9u tot 18u open, en onze

Sint-Pieter in de bandenkerk elke

dag van 8.30u. tot 16.30u. open. Je

bent in onze kerkenwelkomomeen

stil te vallen, te bidden, een kaars-

je te branden. Mogen we vragen

om bij het binnentreden en bij het

verlaten van de kerk je handen te

ontsmetten? Er is ontsmettingsgel

voorzien. We raden je ook aan om

bij je thuiskomst je handen gron-

dig te wassen met zeep. Een mond-

masker is verplicht voor al wie ou-

derdan12jaaroudis.

Ook andere activiteiten worden af-

gelast. Daardoor is de hoeveelheid

parochienieuws heel beperkt. Er

verschijnen mogelijks in de vol-

gende edities van Kerk en Leven

minder artikels en foto’s dan

watjevanonsgewoonbent.

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 in-

ternet volgen. We overlopen het

aanbod.

Radio

Elke zondag kan je om 10 uur de ra-

dio-mis beluisteren op Radio 1. Op

zondag 28 februari wordt de vie-

ring uitgezonden vanuit de Sint-

Salvatorskathedraal (Brugge)

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 9.45u een ‘Ge-

loofsgesprek’.

Op zondag 28 februari wordt de

viering op Eén om 10 uur uitge-

zonden vanuit de Sint-Salvatorska-

thedraal (Brugge).

Elke zondag wordt ook een viering

gestreamd vanuit de dekenale 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’:

‘kerkinWaregem’.

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. Je vindt er

ookdeweekdagvieringen.

Alvastdankvoorjebegrip

Carmino

16 februari2021

COVID-19

Geen weekendvieringen tot 1 april


