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Even stilvallen

VORMSELWERKING

Jezus is vanuit de woestijn
naar de dorpen en de steden gegaan
met een Blijde Boodschap:
‘God ziet je gaarne zoals je bent.
Je hoeft niet volmaakt te zijn
,je mag een zondaar zijn,
je mag een mislukkeling zijn,
je mag klein en onbelangrijk zijn.
God houdt van jou
en blijft je liefhebben
tot over de dood heen.’
Zo ’n boodschap
brengt geen machtsapparaat te
weeg.
Het blijft bij een schuchter doorbreken
in het hart van enkelingen.
Met broze tekenen van genezing
vertelt Hij over zijn Vader
en hoe die kan liefhebben.
Sommigen die oren hebben
om te horen,
om te luisteren.
Het is als een verborgen lente
die in het donker van de aarde
de krokus naar het licht duwt
en in de naakte bomen onzichtbaar
een sapstroom op gang brengt.

Onze eigen, kleine vasten
is geen woestijn,
geen zak en as,
geen boetekleed.
Onze eigen, kleine vasten
is zijn Boodschap horen
en ‘ja’ zeggen.

Aswoensdag en 40-dagentijd
In een 2de filmpje luisteren de vormelingen naar het Bijbelverhaal
‘De barmhartige Samaritaan’ verteld 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.

Onze eigen, kleine vasten
is ontdekken
wat we voor elkaar kunnen betekenen
als we met mekaar op weg gaan
en toekomst mogelijk maken.
Dat besef werkt als een sapstroom
die onzichtbaar op gang komt
in de naakte takken van een samenleving
van ‘ieder voor zich’.
Onze eigen, kleine vasten,
is een beetje outsider worden
in die samenleving
maar helpt ons te ontdekken
hoe kostbaar we zijn voor elkander.
naar Manu Verhulst

Als doe-opdracht laten de vormelingen in een briefje, mailtje, (Tiktok)filmpje, … ons weten hoe zij verbonden kunnen zijn met anderen
en met God. We zijn ervan overtuigd dat we opnieuw bijzondere
creaties zullen ontvangen.
Deelplaneet ‘Soberheid’

Vormselblad: op zoek naar Planeet V
De huidige pandemie blijft de voorbereiding op het vormsel sterk bemoeilijken. Wel hopen we om na de
paasvakantie opnieuw fysieke bijeenkomsten en activiteiten te kunnen organiseren.
Ondanks die moeilijke en uitdagende situatie zijn we onze vormelingen nabij. Op een creatieve manier
zorgt het enthousiast vormselteam
ervoor dat de vormelingen verbonden blijven met onze parochie.
In de vorige edities las je over de solidariteit met ‘Afopadi’. Een van de
opdrachten was een ‘huipile’ ontwerpen. En dat onze vormelingen
creatief zijn, getuigen hun mooie
en leuke ontwerpen. In het volgend
nummer kan je een aantal creaties
bewonderen.

Planeet V
Deze keer kruipen de vormelingen
in de huid van een stel avonturiers.
Hun missie is Planeet V omtoveren tot een meer leefbare planeet. De
‘V’ verwijst hierbij niet alleen naar
vormelingen en vasten maar ook
naar verbondenheid, verantwoordelijkheid en vriendschap.
Via verschillende deelplaneten worden de vormelingen meegenomen
doorheen de vasten. Op iedere deelplaneet is er een korte duiding en
een opdracht.
In een 1ste filmpje zien de vormelingen in 60 seconden wat de vasten is en daarna kunnen ze verder
op missie.
Deelplaneet

Ondertussen zijn we de 40 dagentijd gestart, een zinvolle tijd waarbij we een nieuwe opdracht hebben
voorzien. Deze opdracht werd door
het catechistenteam bij alle vormelingen thuis bezorgd. Een babbeltje
aan de deur maakte het contact persoonlijker dan een mail in de mailbox.

‘Verbondenheid’

In de wereld is alles en iedereen onderling met elkaar verbonden. Ook
Jezus vertelt dat we allemaal, als
kinderen van eenzelfde God, als
broers en zussen, met elkaar verbonden zijn. Tijdens de vastentijd
hebben we ook extra aandacht voor
elkaar en voor God.

Vasten heeft met ‘stilstaan’ en ‘soberheid’ te maken. Stilstaan is nadenken over de manier waarop je
leeft, wat je belangrijk vindt in je leven, nadenken over jezelf.
Soberheid verwijst dan weer naar
eenvoud, leven met en beetje minder, minder aandacht besteden aan
wat niet belangrijk is.
In een filmpje maken de vormelingen kennis met alle catechisten. Iedere catechist vult één van de zinnen 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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Vasten draait niet alleen om iets niet
doen, maar ook en vooral om iets
wel doen. Je inzetten voor de anderen, 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 komende weken sparen we stukjes van
5 en 10 euro voor Afopadi, mensen
veraf. Zo kregen de vormelingen
een spaarpotje waarin ze hun centjes kunnen sparen. Ook in onze Effeta-parochie zullen enkele spaarvarkens staan. Je 5 en 10 centjes zul-

len het bedrag van de vormelingen
aandikken.
Alle filmpjes kunnen bekeken worden met behulp van een QR-code
op het A2-blad maar alles is ook terug te vinden via www.effeta.be/40dagen.
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 editie.

Verzamelpotjes 'High five voor Afopadi

Leen, parochie-assistente
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TWEEDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

‘We delen de keuze voor een menswaardige samenleving’
Net als vorig jaar is de deelkast ook
dit jaar het symbool van de Broederlijk 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 confituur, een wollen muts of sjaal, een
leuk boek dat niet meer gelezen
wordt, … en waar je iets mag uitnemen wat je kunt gebruiken of leuk
vindt. Een eenvoudige manier dus
om op kleine schaal dingen met elkaar te delen, door te geven, te ruilen, 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 goed, met het Zuiden én met elkaar.
Door te delen willen we verandering brengen in het leven van talloze 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 geven. Daarom hopen we dat de deelkast ook nadien ergens een plaatsje krijgt en vooral dat ze een vaste waarde wordt waar mensen al delend – sociaal, spiritueel en ecologisch - dichter bij elkaar komen.

Elke viering kreeg een slogan mee:
‘We delen…’ en dan enkele kernwoorden die aansluiten bij de inhoud van de lezingen.
De rode draad doorheen de tweede zondag is: ‘We delen de keuze voor een menswaardige samenleving’. In de eerste lezing
komt Abraham tot het inzicht dat
geen enkel mensenleven mag opgeofferd worden voor welke god of
macht dan ook. In het evangelie komen komen Petrus, Jacobus en Jo-

Vertrekken van het delen dat er al
is Delen is in onze gemeenschappen geen vreemd begrip. Het is altijd de kern van onze liturgische
samenkomsten. We delen inspiratie, het Woord, de gaven, brood en
beker, intenties, gemeenschapsvorming, gebed en het engagement in
onze buurt, verenigingen en werkgroepen.
De deelkast in onze Sint-Jozefkerk

hannes op de berg tot inzicht dat Jezus niet de koninklijke Messias is,
maar de dienende die de mens centraal stelt. Met de oproep aan ons om
opnieuw de berg af te dalen, op weg
naar een menswaardigere samenleving.
Carmino
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leving waarin de mensen elkanders
naaste worden.

(c) Broederlijk Delen
We leven vandaag anders dan voorheen, omdat wij elkaar moeten beschermen tegen het dodelijk coronavirus.
Er wordt nu reeds gezegd dat ons leven nog veel ingrijpender zal veranderen als wij rekening houden
met de gevolgen van de klimaatveranderingen.
De coronacrisis heeft ons duidelijk
gemaakt hoe decennialange besparingen, o.a. in de gezondheidszorg
en de woon-en zorgcentra, onze
samenleving kwetsbaar hebben gemaakt.
Zolang de economie niet in dienst
staat van de mens en zijn levensbehoeften, maar gericht is op winstbejag, zullen mens en aarde daaronder lijden.
Dat is de uiteindelijke betekenis
van het verhaal dat wij kennen als
‘het offer van Isaak’, namelijk dat
geen mens nog mag geofferd worden voor welke god of macht dan
ook. Alleen zo worden wij gezegend

met toekomst en overvloedig leven
voor ieder.
Wij weten echter dat dit niet de realiteit is. Een ingrijpende systeemverandering is broodnodig. Broederlijk Delen kiest voor een alternatieve manier van ontwikkeling.
Een ambitieus plan, dat uitgaat van
een nieuwe manier van leven. Delen kan een hefboom zijn voor systeemverandering.
Dit betekent het loslaten van gekende structuren, gewoontes en rituelen om een transparante samenleving op basis van gelijkheid, gerechtigheid en vrede op te bouwen.
Deze transparante samenleving
wordt in de joodse bijbel ‘het beloofde land’ en door de evangelisten
‘het rijk van God’ genoemd.
Wij moeten vandaag onze uittocht
gaan, van Egypte door de woestijn
naar het beloofde land, van een samenleving waarin de ene mens boven de andere staat naar een samen-

In het evangelie neemt Jezus Petrus, Jakobus en Johannes mee en
voert hen omhoog op een steile
berg. Daar worden zij getuige van
het Rijk van God in volle kracht.
Jezus is in gesprek met Mozes en
Elia. Mozes die het woord van God,
het woord van leven, de Thora, gehoord heeft en ernaar gehandeld.
Hij trok met zijn volk weg uit een
piramidale samenleving van Egypte waar de ene mens boven de andere staat en de onderste laag het meest
onderdrukt wordt. Om dan de lange
weg te gaan (40 jaar woestijn) naar
een samenleving gebouwd op gelijkwaardigheid, gerechtigheid en
vrede, ook Israël genoemd, het
twaalfstammenverbond, het beloofde land, het Rijk van God.

dienaar van het 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
waarheid en het leven.
Naar Hem, naar de Thora moeten de
leerlingen leren luisteren.
Maar de drie leerlingen hebben nog
een lange weg te gaan, want zij begrijpen Jezus’ weg, zijn uittocht
naar het Rijk van God of zijn opstaan uit de dood nog niet. Immers,
Petrus aanvaardt Jezus’ lijden niet
en Johannes en Jacobus willen de
grootste zijn en delen in een koninklijke heersende macht.
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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-moeheid toesloeg, zullen ook wij vaak
omkijken en verlangen naar het oude. Wij zijn niet beter dan het volk
Israël in de woestijn.
En toch is het hoopvol en de moeite waard om met Broederlijk Delen, de weg van het delen als hefboom voor structuurveranderingen te gaan. Wij zullen gezegend
worden met overvloedig leven voor
ieder mens in eerbied voor de aarde
die wij mogen bewonen.
Jef Wauters

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 vertrapten, vat hij de moed en de kracht
om op te staan en zich tegen elke
vorm van heersen, van mens boven
mens, te verzetten.
Mozes en Elia staan voor deze uittocht, 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,

De deelkast in onze Sint-Jozefkerk

BROEDERLIJK DELEN

Solidair met COPMIKWI in Congo
In 2021 viert Broederlijk Delen zijn
zestigste verjaardag. Zestig jaar solidair tegen armoede en onrecht.
Maar ook zestig jaar opkomen voor
verandering. Die strijd wil Broederlijk Delen niet loslaten. De roep
naar verandering klinkt vandaag
luider dan ooit.
We botsen overal op dezelfde grenzen. De grenzen van onze planeet,
de grenzen van ons economisch
model. Overal ter wereld worden
bestaande systemen in vraag gesteld, worden oplossingen gezocht
voor problemen die ons allemaal
aangaan. Klimaatopwarming, sociale ongelijkheid, armoede…
Het antwoord van Broederlijk Delen op deze problemen is, net als
zestig jaar geleden, delen en herverdelen. Want er is genoeg voor ieder-

een. Maar we moeten ons er van bewust zijn dat niet iedereen een eerlijk aandeel in handen heeft. En dat
wie teveel heeft, het misschien met
minder zal moeten doen. Zodat iedereen kan leven met genoeg.
Broederlijk Delen kiest voor een
alternatieve manier van ontwikkeling. Een ambitieus plan, dat uitgaat van een ingrijpende systeemverandering en een nieuwe manier van leven. Samen met haar
partners ter plaatse strijdt Broederlijk Delen voor een duurzamer en
menswaardiger systeem.
Dit jaar worden drie partners in
de campagne belicht: een partner
(COPMIKWI) in Congo, een partner (Theater Day Productions) in
Palestina en een partner (CENDA)
Bolivia. Vandaag laten we Broederlijk 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 leiden soms tot het afbranden van
huizen en dorpen. Mét dodelijke
slachtoffers als gevolg. Maar niet alleen de mensen lijden onder deze
praktijken. Bossen verdwijnen en
de biodiversiteit gaat er op achteruit.
“Door het afbranden van de gronden zien
we dat sommige rupsen, vruchten, planten en dieren zeldzaam worden of helemaal niet meer te vinden zijn”, aldus
Herculan, voorzitter van de groep
COPMIKWI in Mikwi.
Voorouderlijk gebruik
Het afbranden van de gronden is
een gebruik waarmee de boeren in
Mikwi zijn opgegroeid. Hun ouders en grootouders maakten op
deze manier de gronden weer gebruiksklaar voor een nieuwe oogst.

(c) Broederlijk Delen

“Onze voorouders zagen hierin geen
kwaad. Er was grond genoeg en hun productie was net genoeg om in hun eigen voedsel te voorzien. Maar ondertussen
zien we met eigen ogen hoe deze praktijken het bos vernietigen. En eigenlijk de
gronden helemaal niet vruchtbaarder maken. In tegendeel. Op lange termijn vernietigen 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 afbranden te laten stoppen. Enerzijds
door het promoten van andere manieren om de grond vruchtbaar te
maken. Anderzijds door te lobbyen
bij de plaatselijke overheid om de
bestaande wetten tegen ongecontroleerde bosbranden af te dwingen én
andere praktijken mee te ondersteunen.
Groenbemesters op experimentele velden Boerenorganisatie
Boerenorganisatie COPMIKWI, één
van onze partners in Congo, brengt
groepen samen om op experimentele velden aan de slag te gaan met
groenbemesters. Deze velden worden ingezaaid of beplant met lokale planten om de grond vruchtbaar
te maken. De plaats van deze velden
is niet willekeurig. Ze liggen op locaties 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
het zien om het te geloven.
“Ik wil mijn akkers niet meer afbranden.
Niet alleen omdat mijn kleine broer gestorven is in een bosbrand, maar ook omdat ik overtuigd ben dat de grond agroecologisch bewerken veel beter is,” aldus
Guillaume, een boer in Mikwi.

Steun van lokale overheden
Er bestaan nochtans wetten tegen het ongecontroleerd afbranden. Maar deze worden door de lokale 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 COPMIKWI lobbyen bij de lokale politici. Ze
nodigen hen uit om naar de experimentele velden te komen kijken en
de voordelen van de nieuwe praktijken met eigen ogen te zien.
“De lokale overheden zeggen dat ze
ons begrijpen en willen ondersteunen. Maar verandering gaat traag in
Congo. Ze zeggen ons dat we geduld moeten hebben. Maar wij blijven niet wachten, wij gaan vooruit.
Beetje per beetje komen we er!,” aldus Herculan, voorzitter COPMIKWI.
Samengevat
De uitdaging gronden afbranden
om ze vruchtbaar te maken zijn een
gevaar voor de mensen én voor de
biodiversiteit.
Daarvoor is een verandering nodig: 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.
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KERK EN LEVEN

Niet steeds op woensdag in je bus
Door
herstructureringen
bij
BPOST wordt Kerk & Leven voortaan 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
van week tot week verschillen.
Kerk & Leven niet ontvangen
op donderdag? Laat het ons dan
zo vlug mogelijk weten. Je kan dit
op verschillende manieren:
- De snelste weg loopt via www.kerkenleven.be/nietontvangen.
Vul
het online formulier in en verzendt
het. Je melding komt bij uitgeverij

Halewijn terecht, die je een nummer nastuurt en een klacht indient
bij de post.
- Ofwel stuur je een mail naar nietontvangen@kerknet.be. Vermeld in
je mail je adres, alsook je abonneenummer (de 8 cijfers die boven je
adres staan afgedrukt de eerste 5 cijfers zijn 49920).
- Je kan ook telefoneren naar de
dienst Parochiebladen, op het nummer 03/210 08 30. Eén van de medewerkers dient dan een klacht in bij
de post en vraagt om je blad zo snel
mogelijk te bezorgen.

- Je kan ook bellen naar Magda Proot
(050/59 98 80) of naar het secretariaat van onze parochie (0468/14 20
37).Hou dan zeker je abonneenummer (de 8 cijfers die boven je adres
afgedrukt staat, de eerste 5 cijfers
zijn 49920) bij de hand. We brengen dan de uitgeverij Halewijn onmiddellijk op de hoogte.
Welke weg je ook kiest, wacht zeker
niet langer dan het weekend!
Enkele dagen na je melding ontvang je een nieuw exemplaar
dat door Bpost prioritair bezorgd
wordt.

RADIO- EN TELEVISIEMIS

28 februari 2021 vanuit de kathedraal
Op zondag 28 februari wordt de
misviering om 10 uur vanuit de
Brugse kathedraal rechtstreeks uitgezonden door de VRT, zowel radio (1) als televisie (Eén). Deken Lieven is de voorganger. Op vraag van
de VRT en omwille van de huidige veiligheidsmaatregelen worden
geen kerkgangers toegelaten. Ook is
de bezetting minimaal beperkt tot
koster, lector en diaken.
Lange voorbereiding
Deken Lieven: ‘Een rechtstreekse viering is op zich al een heel gebeuren. Eind
december vorig jaar werden reeds alle teksten en liederen, inclusief preek, ingediend. Op zaterdagnamiddag 27 februari is een algemene repetitie gepland met
alle betrokkenen. Iedereen moet zich perfect houden aan het script. Een script dat
trouwens altijd een moeilijke aangelegenheid is, omdat de VRT zeker nu moet
rekening houden met de voornoemde veiligheidsmaatregelen. 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 begonnen en de kathedraal was leeg, zonder kerkgangers… Een vreemd gevoel! Toch
herinner ik me één van de technici, een cameraman, die me nadien kwam opzoeken.
‘Ik ben niet gelovig’, zo zei hij, ‘maar die
misviering heeft zo’n indruk op mij gemaakt en me helemaal aangegrepen!’ 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 zoals nu, mensen misschien dubbel gevoelig zijn of nog meer dan anders openstaan
voor liturgie en zingeving!’
Kijkcijfers
De kijkcijfers zijn voor de VRT een
belangrijk instrument en waardemeter. Met de crew van erediensten
maken ze daarom puik werk van
elke uitzending. Hans Demoen, redacteur erediensten, zegt het volgende: ‘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 gemeten worden. Lage kijkcijfers betekenen minimale interesse, maar ook omgekeerd en
beiden hebben ze hun consequenties. We
hopen daarom dat zoveel mogelijk kijkers
afstemmen op deze uitzendingen!’
Tot slot…
Deken Lieven: ‘Reeds lange tijd moeten we het stellen zonder misviering in
de kerk en dat ‘missen’ we natuurlijk! Om
het zo te stellen: de vasten duurt ondertussen langer dan 40 dagen! En voor velen is deze tijd bijzonder uitdagend en
zwaar. Daarom: blijven we elkaar bemoedigen! Net zoals in het verhaal van de gedaanteverandering toont Jezus ons de ‘afdalende weg’. Dat is de weg van dienende liefde, elke dag opnieuw! En al voelen
we het ongeduld of de nervositeit omwille 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
te wórden, dag na dag!’

COVID-19

Geen weekendvieringen tot 1 april
1. Het ministeriële besluit van zondag 29 november 2020 heeft het
verbod op publieke vieringen in de
cultusplaatsen verlengd tot 15 januari 2021.
Naar aanleiding van het vonnis van
de Raad van State (dinsdag 8 december), werd er een lichte aanpassing toegestaan: max. 15 personen
per viering (kinderen tot en met 12
jaar en de voorganger niet meegerekend).
In principe kunnen dus vieringen
met max. 15 personen. Alle parochies en pastorale eenheden van
ons decanaat Brugge hebben echter
besloten dat dit aantal te beperkt is
om de vieringen te laten plaats vinden.
Het Overlegcomité kwam op vrijdag 5 februari bijeen. Het Overlegcomité heeft beslist dat de huidige maatregelen blijven voor-

lopig gelden tot en met 1 april.
Het volgend Overlegcomité is
op 26 februari.
Voorlopig zijn er nog enkel uitvaarten (met maximum 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar
niet meegeteld evenmin de voorganger, de organist en het uitvaartpersoneel) in onze drie kerken. Alle
andere vieringen (zoals weekendvieringen, 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.effeta.be en onze facebookpagina.
Ook via onze nieuwsbrief houden 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 kerken welkom om een
stil te vallen, te bidden, een kaarsje 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 grondig te wassen met zeep. Een mondmasker is verplicht voor al wie ouder dan 12 jaar oud is.
Ook andere activiteiten worden afgelast. Daardoor is de hoeveelheid
parochienieuws heel beperkt. Er
verschijnen mogelijks in de volgende edities van Kerk en Leven
minder artikels en foto’s dan
wat je van ons gewoon bent.

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 internet volgen. We overlopen het
aanbod.
Radio
Elke zondag kan je om 10 uur de radio-mis beluisteren op Radio 1. Op
zondag 28 februari wordt de viering uitgezonden vanuit de SintSalvatorskathedraal (Brugge)
Televisie
Afstemmen op een zondagse tv-mis
kan je om de twee weken op Eén,
telkens om 10 uur, of op de Nederlandse publieke omroep NPO2,
eveneens om 10 uur. Op NPO2 is
voorafgaand, om 9.45u een ‘Geloofsgesprek’.
Op zondag 28 februari wordt de
viering op Eén om 10 uur uitgezonden vanuit de Sint-Salvatorska-

thedraal (Brugge).
Elke zondag wordt ook een viering
gestreamd vanuit de dekenale kerk
in Waregem. Je kan deze viering zowel live volgen als op een later moment. Ga hiervoor naar www.youtube.com. Tik in het ‘zoekbalkje’:
‘kerk in Waregem’.
Op www.kerknet.be vind je een
veel vollediger overzicht van eucharistie- en andere vieringen die je
kan volgen. Scroll daarvoor op de
startpagina van de website naar 'Ik
wil…' en klik daar 'Vieringen op radio, tv en internet' aan. Je vindt er
ook de weekdagvieringen.

Alvast dank voor je begrip
Carmino
16 februari 2021

