
Mei 2021 zou de grote dag wor-

den voor de kinderen van het eer-

ste leerjaar: hun eerste communie.

Maar door COVID-19 kon dit niet.

Na overleg met de school werd

een nieuwe datum vastgelegd: za-

terdag 18 september. Weliswaar on-

der voorbehoud. We wisten immers

niet wat de COVID19-maatregelen

inseptemberzoudenzijn.

Eind augustus werd het duidelijk:

de eerste communieviering kon

doorgaan. En dan nog onder zo

goed als normale omstandigheden.

Wel was het rekening houden met

het WK Tijdrijden. Voor een aantal

was dan ook wel wat zoeken om de

kerktebereiken.

Even voor 10.30u kwamen onze 18

eerste communicantjes – ondertus-

sen zitten ze al ruim twee weken in

het tweede leerjaar - al huppelend

en heel enthousiast de kerk binnen.

Je voelde het: ook al waren er een

aantal wel wat zenuwachtig, ze had-

den er heel veel zin in. Een prima

start van een mooie en sfeervolle

viering.

Het thema van de viering was “Laat

maar los, koala”. Het verhaal ging

trouwens over een kleine koala. Hij

hield zijn dutje in een boom. Hij

was kampioen in stil blijven han-

gen en bijna niets doen. Hij hield

dan ook van zijn boomstam. Zijn

boom was door en door vertrouwd.

Waarom zou hij iets nieuws uit-

proberen? Andere dieren vroegen

hem soms om zijn boom te ver-

laten en met hen mee te spelen.

Maar hij wou niet, of beter hij

durfde niet. Op een dag brak de

boom… en dan nog omklemde hij

stevig zijn boomstam. Anderen rie-

pen hem toe: ‘Loslaten”. En toen

durfde hij het wel. Hij kreeg zin

om te spelen, hij voelde zich blij en

vrij. Hij durfde… en hij vond het

leukomietsnieuwsteproberen.

Het verhaal maakt duidelijk dat we

niet altijd ons moeten vastklampen

aan onze zekerheden, aan onze

vooroordelen, aan de mensen die

ons vertrouwd zijn. Dan kan je

niets of niemand nieuws leren ken-

nen. En iets nieuws kan boeiend

zijn,kanjerijkermaken.

Als evangelie beeldden de kinderen

het verhaal van de broodvermenig-

vuldiging uit. Vele mensen hadden

een hele namiddag naar de verha-

len van Jezus geluisterd… en toen

het avond werd, zeiden zijn leer-

lingen: ‘Laat de mensen naar huis

gaan om te eten”. Jezus vroeg hen

om eten te geven. Maar er was tus-

sen al die mensen – ze waren wel

met 5000 -maar één iemanddie eten

bij zich had. Een kleine jongen had

een mand met vijf broden en twee

vissen. Jezus brak het brood en de

vissen in stukken om te verdelen

aan alle mensen. Iedereen had vol-

doende te eten, meer nog toen ieder-

een gegeten had, haalden de leerlin-

gen nog 12 volle manden aan brood

envisop.

Dit verhaal zegt ons hoe we als

vriend van Jezus kunnen leven: de-

len van wat je hebt en van wie bent

met anderen. En eigenlijk hoef je

niet zo veel te hebben: wat tijd en

wat aandacht… en vooral een warm

hart. We hebben allemaal één hart.

Maar we kunnen veel mensen ons

hart van liefde en vriendschap ge-

ven.

Bij het Onze Vader vormden de

kinderen een halve kring rond het

altaar, hand in hand met elkaar

verbonden. Daarna gaven ze hun

mama en papa een teken van vre-

de: een knuffel, een high five, een

kus… Een klein gebaar dat zoveel

zegt, en heel zeker in deze buiten-

gewonetijden.

Een grote proficiat aan alle eerste

communicantjes en hun familie:

Kira Beausart, Yenthe Bigler, Elo-

ïse Caestecker, Céline Cattoor, Ca-

mille Colpaert, Arthur De Burgh-

graeve, Felix Deforche, Emile De-

laere, Louis De Santana, Casper De-

schryver, Fien Devinck, Luis Dhae-

se , Fleur Feys, Loïc Herssens,

Emma Naeijaert, Victor Rau, Jack

VandeCappelleenElineVinck

Mijn grote waardering aan het team

van onze school. In bijzonder aan

juf Charlotte en juf Sofie van het

eerste leerjaar en aan juf Heidi en

juf Lies van het tweede leerjaar: zij

hebben onze kinderen zo gedreven

naar dezedagbegeleid enzij hadden

de viering zo mooi voorbereid. Te-

recht kregen ze een prachtige rui-

ker bloemen van onze directeur, juf

Annelies.

Zaterdag 18 september… het werd

een onvergetelijk gebeuren! In mei

2022 is er dan de eerste commu-

nieviering van de kinderen uit

het huidige eerste leerjaar. Duimen

maardatwedanniet dedatummoe-

tenveranderen.

Carmino
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Op zondag 5 september werd in

onze Sint-Jozefkerk Jeffrey Ampon-

sah gedoopt. Jeffrey is het zoontje

van Kwasi Amponsah en Christiana

Larbi.

Onze gelukwensen aan zijn trotse

mama en papa, aan zijn grote broers

Richmond en Nesta, en aan zijn

doopmeter en dooppeter.

IN LIEF EN LEED

Doop van Jeffrey Amponsah

HARMONIE KOOLKERKE

Op zondag 5 september werd in

onze Sint-Jozefkerk Loïc Herssens

gedoopt. Loïc is het zoontje van

Nicky Herssens en Katharina De

Zutter.

Onze gelukwensen aan zijn trotse

mama en papa, aan zijn grote zus-

sen Faye en Tess, en aan zijn doop-

meters, dooppeter en opa.

IN LIEF EN LEED

Doop van Loïc Herssens

Sinds augustus 2020 is Leen in

onze parochie actief als parochieas-

sistente. Net als een pastoor wordt

ook een parochieassistente aange-

steld. Door COVID-19 kon Leen nog

niet aangesteld worden.

De huidige versoepelingen laten dit

nu wel toe: op zondag 10 ok-

tober om 15u in onze Sint-

Jozefkerk. Bisschoppelijk gedele-

geerde voor parochies, Marc Steen,

zal deze viering voorgaan en Leen

aanstellen als onze parochieas-

sistente.

Tevens vieren we dan ook 3 jaar Ef-

feta-parochie. Een dubbele reden

om feest te vieren!

Graag nodigen we je uit op deze

feestelijke viering.

Aansluitend kunnen we elkaar ont-

moeten tijdens de receptie achter-

aan in de kerk. Ongetwijfeld ook

een moment om na al die tijd bij te

praten.

hetEffeta-team

10 OKTOBER

Dubbel feest
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Op de grens tussen Koolkerke en

Oostkerke langs de Damse vaart

vind je de hoeve van Guido en Dina

Martens. Beiden zijn met pensioen

maar de boerderij is al generaties in

het bezit van Dina’s familie. Dina

was verpleegster en Guido nam met

de tijd het bedrijf van zijn schoon-

vader Lippens over. Guido ken ik

al sinds mijn humaniora in Sint-

Leo. Hij was een jaar jonger maar sa-

men speelden we nog krachtbal op

het jaarlijkse interscholentornooi.

Soms zie ik hem nu nog op zondag-

voormiddag. Hij zit er op het terras

met een stapeltje munten voor zich

uit. Elk biertje betaalt hij contant;

geen discussies achteraf. Hij rookt

er zijn sigaretje en maakt een praat-

je met andere stamgasten. Aimabele

kerel. Onlangs vertelde hij me voor

zich uitstarend een verhaal waar ik

stil bij werd en daarom heel graag

een stukje over schrijf: over een koe

indewei.

Ik word er hartelijk ontvangen.

Guido haalt speciaal zijn tractor

van stal om in de weide deze bij-

zondere koe met een bezoek te vere-

ren: het gras is te nat en Guido loopt

op sandalen. De koe resideert eerder

dichter bij mijn thuis dan bij dat

vanhem. Ikmagachteraan indebak

plaatsnemen en een ijzeren stang

vasthouden zodat ik er niet afkukel.

Helemaal in de hoek ligt ze, de tong

uit de bek, te herkauwen. Eenmaal

ze Guido ziet, staat ze recht en laat

zich gewillig aaien door haar eige-

naar.

“Als boer mag je je nooit emoti-

oneel hechten aan een dier,” gaat

Guido van start. “En al zeker niet

met vee dat is bestemd voor de con-

sumptie. Je weet dat op een gege-

ven ogenblik het slachthuis wenkt.

Deze dieren krijgen daarom nooit

eennaam.

Op een gegeven moment betrapte ik

mezelf erop dat ik me toch begon te

hechten aan een koe. Ze was speci-

aal. Als ik in de wei liep, slofte ze

altijd achter me aan. Ze likte zelfs

mijn hand wanneer ik haar over de

kop aaide. Ze verstond me op de een

of andere manier en deed altijd wat

ik van haar verlangde. Moesten we

naar de stal dan nam ze altijd de an-

dere koeien op sleeptouw. Op een

dag ging ik een kijkje nemen en zag

haar liggen in de wei. Foute boel:

wellicht had ze gevochten met een

andere koe en een hoorn had haar

ribbenkast doorboord. Een veearts

werd erbij gehaald en zag geen an-

dere mogelijkheid dan haar te eu-

thanaseren. Hij vroeg of ik mee wil-

de naar de wei maar ik bedankte

hiervoor. Wat denk je wel? Dat ge-

beurde zeven jaar geleden. Ik had

toen gezworen om me nooit meer

aaneendiertehechten.”

We zitten op een bank in de septem-

berochtendzon te vertellen wan-

neer plots ook Dina goeiendag komt

zeggen. Ze volgt het gesprek. Dina

vult aan: “Ik heb het er altijd moei-

lijk mee gehad wanneer een dier

werd verkocht en moest vertrekken

naar het slachthuis. Ik wist toen dat

ze nog twee tot drie dagen te leven

had. De dieren bleven vroeger ook

veel langer op de boerderij dan te-

genwoordig. Alles moet snel gaan.

Ik ben maar al te blij dat deze peri-

odeachterderugis…”

Terug bij Guido: “Je gelooft me

nooit maar een paar jaar later trap-

te ik weer in die val. Van kleins-

af aan liep ze rond met haar tong

uit de bek: een aangeboren afwij-

king. Ze had iets wat de andere koei-

en minder hadden: ze was veel slim-

mer maar ook meer op zichzelf aan-

gewezen. Koeien zijn kuddedieren

maar deze kon zich het best in haar

eentje vermaken. In de wei liep ze

achter me aan en wat bleek uit het

stamboek: zij was de dochter van de

koe die ik destijds met veel pijn in

het hart moest laten euthanaseren.

Ik had weer een band. Wanneer we

het bedrijf hebben stopgezet, kon ik

het toch niet over mijn hart krij-

gen om haar met de vrachtwagen

mee te geven. Dina was iets concre-

ter: doe je haar weg dan heb je een

echtscheidingaanjebroek.”

En zo staat de twaalfjarige koe nu

al zo’n vijf jaar alleen in de wei.

En hoewel er in de wei naast haar

verschillende koeien lopen te gra-

zen, zoekt ze geen contact. Ze wil

geen overlast in de buurt. Ze staat

of ligt er in haar eentje. Soms wor-

den er wat paarden bijgezet omdat

ze onmogelijk het gras van heel die

weide kan korthouden maar ook bij

hen zoekt ze geen toenadering. In

de winter zet Guido haar op stal en

daar heeft ze het best in haar eentje

naardezin.

Dina verontschuldigt zich bijna

omdat ze in haar ogen te soft is.

Boeren hebben eigenlijk de reputa-

tie tegen van hard te zijn en te moe-

ten zijn. “Hard kan je nooit worden

als je emotioneel betrokken bent,”

gaat Dina verder “vroeger ging je

ervan uit dat boerderijdieren geen

gevoelens hadden. Ze werden ge-

boren om later te worden opgege-

ten. Je mocht er nooit een band mee

hebben. Dieren werden geslacht en

er kwam er wel een in stukken te-

rug om ingevroren en opgegeten te

worden. Ik herkende dan een oor en

dan had ik het al helemaal gehad.

Toch ben ik nooit vegetariër gewor-

den maar een kipfilet in de pan is

toch wat anders dan een steak van

een dier waar je soms vijf tot zes jaar

voor had gezorgd. Ik heb hier eigen-

lijk nooit met iemand over gespro-

ken. Ik schaamde mij hiervoor om-

dat ik niet voldeed aan het imago

van een boer: hard zijn. Maar hard

zijn kun je niet leren. Je bent wie je

bent. Heel mijn leven heb ik tussen

de beesten doorgebracht maar elke

keer was ik dagen slecht als ik nog

maar eens een dier zag vertrekken.

Tussen de slachters vind je wellicht

ook goeie mensen maar voor hen is

een dier een voorwerp. Tegenwoor-

dig kun je een hele bibliotheek bij

elkaar lezen over emoties bij dieren.

Dat was in mijn jeugd onbestaand.

Maar dieren zijn niet dom. Wan-

neer tegen de winter de dieren op

stal gingen, herkenden ze onmid-

dellijk hun vaste plaats. Vergissen

dedenzezichnooit.”

Die ochtend leerde ik een andere

kant van het boerenleven kennen.

Een kant waar ik me godzijdank

meer aangesproken toe voel. Mijn

eenvoudig leven werd altijd gevuld

door honden, kippen en vissen. De

laatste jaren had ik zelfs een kat in

mijn bureau: Filou, later Guustje

en op het einde Pruts. Dat dieren

soms vaak intelligenter zijn dan

sommige mensen, heb ik af en toe

met scha en schande mogen onder-

vinden.

En Guido, die houdt zich tot op

vandaag de dag aan zijn belofte. Zijn

koe heeft nog altijd geen naammaar

één ding is zeker: wat het hem ook

kost, in de diepvries zal ze nooit

eindigen!

Zaligemensen.

Rudy

EVEN TERZIJDE

De Heilige Koe

EERSTE COMMUNIEVIERING DE SMALLE
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VORMSELWERKING

Nog enkele sfeerbeelden van onze 2 vormselvieringen op zaterdag 11 september en zondag 12 september

Na ruim 1,5 jaar konden de leden

van Okra Dudzele op donderdagna-

middag 16 september in hun ver-

trouwde stek: De Polder. Het werd

een aangename middag. Na de bin-

go of het kaarten lieten de oliebol-

len zich smaken. Iedereen genoot

ervan, ook van het elkaar terug zien

en het kunnen bijpraten.

Het team van Okra had er duidelijk

zin in. Dit bleek maar al te duide-

lijk in het welkomstwoordje van de

voorzitster, Gisèla Keersebilck:

“September… heel wat groepen van Okra

maken een doorstart van hun werking.

Ook wij. Eindelijk weer samen komen!

Genieten vanhet aanbod vanOkra en van

elkaar. Tijdens de lockdown hebben we

veel gemist maar jullie hebben we nog het

meestgemist.

Anderhalf jaar geleden werden de activi-

teiten stop gezet door de corona-pandemie.

Jammer genoeg hebben we in die periode

afscheid moeten nemen van ons teamlid

Michel . Een behulpzame man die Okra

in het hart droeg. We leven mee met zijn

familie. Hij leeft verder in ons hart en in

demooieherinneringen.

Nu kunnen we elkaar weer ontmoeten,

letterlijk en figuurlijk op weg gaan met

elkaar. Deze nazomer zal bruisen van cre-

ativiteit! Voor jullie haalt ons Okra-team

immers alles uit de kast! Want echt, het

wordt leuker dan ooit om er samen in te

vliegen.

We kijken vol vertrouwen vooruit: er

komt een moment dat we verlost zullen

zijn van de opgelegde maatregelen. Al-

les komt goed. Nodeloos paniek vermijden

dusenvooralhoopvolzijn.“

OKRA DUDZELE

We zijn weer gestart!


