
Eindelijk! Woensdag 25 augustus

en vrijdag 27 augustus mochten we

de vormelingen ontvangen in de

kerk waar ze op 11 en 12 september

hun vormsel zullen ontvangen. Op

woensdag kwamen we met 27 vor-

melingen samen in de Sint-Jozef-

kerk en op vrijdag met 21 vormelin-

gen in de Sint-Pieter in de banden-

kerk. Het werd voor de 2 groepen

een leuke, gevarieerde namiddag. In

kleine groepjes van 5-7 vormelin-

gen gingen we aan de slag. Tijdens

de kennismaking schreven de vor-

melingen hun naam in een zes-

hoek. Alle zeshoeken samen vor-

men één geheel, één grote groep op

weg naar het vormsel. Aan de hand

van een leuk spelletjes kwamen we

snel te weten wie gezamenlijke hob-

by's heeft, ... . In de verschillen-

de groepjes hadden we het over 'de

doop en het vormsel', 'de eucharis-

tie', 'bidden'en'verzoening'.

De doop en het vormsel

We vertelden over onze naam die

onze ouders hebben gekozen en

waarmee je wordt aangesproken. Bij

het vormsel worden we ook geroe-

pen om gevormd te worden en te

leven zoals Jezus. Daarna over wa-

ter, een belangrijk symbool bij het

doopsel. Het maakt je tot een nieu-

we mens. Je wordt opgenomen in

de vriendenkring van Jezus. Bij het

doopsel hebben de ouders, meter en

peter beloofd omgoed voor je te zor-

gen. Tijdens het vormsel spreken de

vormelingen nu zelf hun beloften

uit. Daarna over het chrisma waar-

mee de vormeling wordt gezalfd en

die hen de kracht van Gods Geest

geeft die in het hart van de vor-

meling doordringt. Deze keer wor-

den ze gezalfd op het voorhoofd en

niet op de kruin zoals bij het doop-

sel.Tot slot de handoplegging. Bij het

doopsel vormen de handen van de

ouders, meter en peter een dakje bo-

ven het hoofdje van het kindje als

teken dat men goed wil zorgen voor

het kindje. De hand op de schouder

van de vormeling is teken dat men

achter hen staat en hen zal steunen

op hun verdere weg. Zowel bij het

doopsel als het vormsel strekt ook

de doop/vormheer zijn handen uit.

Zo krijgt de dopeling/vormeling de

krachtenbeschermingvanGod.

De eucharistie

Aan een tafel kan je heel wat doen:

je huiswerk maken, knutselen, le-

zen, eten, praten... Bij een feest ziet

de tafel er anders uit: een tafellaken,

bloemen, kaarsen, versiering. In de

kerk staat ook een feesttafel: op het

altaar is een tafellaken, staan er bloe-

men en kaarsen. Als we samen ko-

men in een kerk, is het een feest

waar iedereen welkom is. We luis-

teren naar woorden van en over Je-

zus. We willen leven als Hem. Soms

lukt ons dat niet, daarom vragen

we vergeving. We doen ook wat Hij

deed bij het laatste avondmaal: het

brood en de wijn delen met elkaar.

We hebben elkaar broodnodig en

we kunnen het leven voor elkaar

maken tot een feest. Tot slot kregen

we ook uitleg bij de vier kleuren

die de priester tijdens de eucharis-

tieviering draagt: wit, paars, rood

engroen.

Verzoening

Tijdens deze beurt werd het ver-

haal van de gele linten voorgelezen.

Over een jongeman die na een ge-

vangenisstraf terug naar huis mag

gaan en bang is dat zijn ouders hem

het niet zullen vergeven hebben.

Hij had hen gevraagd om een geel

lint in de grote boom te hangen als

teken dat ze hem vergeven hebben.

Bij zijn thuiskomst hingen er wel

duizendgele linten.

De vormelingen kregen zelf een

geel lintje. Ze dachten na over iets

waarvan ze vinden dat ze het be-

ter niet hadden gedaan. We beluis-

terden het lied 'Sorry zeggen': 'sor-

ry zeggen dat is iets dat vind ik niet zo

fijn, sorry zeggen is niet leuk het kan zo

moeilijk zijn, 't is beter om het toch te

doen dus daarommaar vandaag'.Endus

hingen de vormelingen tot slot ook

hungeel lintje indeboom.

Bidden

We stonden even stil bij Wat is bid-

den? Hoe kan je bidden? Bidden is een

berichtje sturen naar God. Je hebt

er niets speciaals voor nodig. Je kan

gewoon stilletjes of hardop spreken

tegen God en erop vertrouwen dat

Hij je hoort. Bidden kun je alleen of

in groep. Samen werd het Onzeva-

der gebeden en daarna schreven de

vormelingen zelf een kort gebedje.

Alle intenties werden in een mand-

je gelegd. Om af te sluiten brandde

elke vormeling een kaarsje met zijn

naam. Ook dat is bidden, een kaars-

jeontsteken.

Als ontspanning oefenden we nog

de liederen die we zullen zingen tij-

den de vormselwake en de vormsel-

viering. Het was een deugddoende

namiddag, zowel voor de vormelin-

gen als de catechisten. Iedereen was

blij en enthousiast. De tonnen vul-

den zich snel met de gespaarde cent-

jes voor Afopadi en we sparen nog

steedsverder.

In het bijzonder een grote dank

aan het vormselteam want het was

het voorbije jaar niet altijd even ge-

makkelijk. Samen tellen we nu af

naar het weekend 11-12 september.

We duimen alvast voor twee mooie

enzinvollevormselvieringen.

Leen

VORMSELWERKING

Kerkbezoek vormelingen
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Levenmethethart

voordeander

dat isstilstaan

bijzijnverlangens,

aandachthebben

voorwathemraakt,

eerbiedhebben

voorwathijmooivindt

enliefheeft.

Levenmethethart

voordeander

isgeenkwestie

vangoedhartigheid

ofwelwillendheid.

Hetisvertrouwenschenken

entrouwzijn.

Hetis:

deanderzoaankijken

dathijzichbij jouthuisvoelt;

zovrijenweerloos

voorhemstaan,

dathij jouwhartherkent.

Erzijninderdaadmensen

dieleven

meteenhartvooreenander.

Zijzijndeidealemede-mensen,

zij maken de wereld bewoonbaar,

zij scheppendatklimaat,

waarindemensen

voorelkaaropengaan,

enontdekken

datzijdetaalvanhethart

spreken

enverstaan

enbeleven.

EVEN STILVALLEN

Mensen

met een hart
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Op dinsdag 17 augustus werd in

onze Sint-Niklaaskerk Emmerick

Dekoninck gedoopt. Emmerick is

het zoontje van Olivier Dekoninck

en Maxinne Lingier.

Onze gelukwensen aan zijn trotse

mama en papa, en aan zijn doopme-

ter en dooppeter.

Doop Emmerick Dekoninck

Naar aanleiding van het WK Wiel-

rennen tijdrijden zullen diverse

Dudzeelse verenigingen van 18 tot

en met 22 september tal van activi-

teiten gaande zijn in Dudzele, on-

der de noemer: ‘Dudzele, hart de

koers’.

Ferm en Landelijke gilden Dudze-

le hebben de handen in elkaar ge-

slagen en zullen instaan voor een

heuse BBQ!

Watmag je verwachten?

aperitief, BBQ met 4 stukken vlees

Waar: tent op Amaat Vinckeplein

Wanneer:zondag 19 september

om 11 uur

Prijs: 18,00 euro per persoon

Kids: 10,00 euro per kind tot en met

12 jaar (1 stuk vlees en 1 drankje in-

begrepen)

Inschrijven tot 14 september

bij:

Rita 050/59 93 14 of 0486/08 39 71

of Monique 0499/16 43 98

Inschrijvingsgeld graag te storten

op BE80 7381 0300 0177 met mede-

deling van uw naam + aantal perso-

nen.

De bereikbaarheid van Dudzele zal

niet zo evident zijn na 11 uur. Gelie-

ve daarom voor 11 uur aanwezig te

zijn!

FERM - LG DUDZELE

BBQ - zondag 19 september

IN LIEF EN LEED

Op zondag 15 augustus werd in

onze Sint-Jozefkerk Alexis Deferme

gedoopt. Alexis is het zoontje van

Nicolas Deferme en Janne Dedeyne.

Onze gelukwensen aan zijn trotse

mama en papa, aan zijn grote zus-

sen Axelle, Kato en Amani en aan

zijn doopmeter en dooppeter.

Doop Alexis Deferme

Vanaf 1 september traden heel wat

versoepelingen in werking. Con-

creet betekent dit voor doopvierin-

gen, huwelijken, uitvaarten, eer-

ste communievieringen, vormsel-

vieringen en weekendvieringen:

- geen beperking wat het aan-

tal aanwezigen betreft

- geen afstandsregel van 1,5 m

- wel mondmaskerplicht (voor

wie 12 jaar en ouder is).

Het ontsmetten van je handen bij

het binnenkomen en verlaten van

de kerk blijft sterk aan te raden. We

blijven dan ook handgel aan de in-

gang van onze kerken voorzien.

Dit betekent ook dat iedereen

onze vormselvieringen en eer-

ste communievieringen kan

bijwonen. Dus voel je zeker wel-

kom.

Een overzichtje:

- 11 september om 14u in de Sint-Pieter

in de bandenkerk : vormsel (groep 1)

- 12 september om 10u in de Sint-Jozef-

kerk:vormsel (groep2)

- 18 september om 10.30u in de Sint-Ni-

klaaskerk: eerste communie De Smalle

- 2 oktober om 11u in de Sint-Jozef-

kerk: eerste communie GO! (De Pannebe-

ke-DeSpringplank-DeStempel)

- 3 oktober om 10u in de Sint-Pieter

in de bandenkerk: eerste communie De

Lenaard

- 9 oktober om 10.30u in de Sint-Jozef-

kerk: eerste communie De Komme (groep

1)

- 9 oktober om 15.30u in de Sint-Jozef-

kerk: eerste communieviering De Komme

(groep2)

Carmino
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Op zaterdag 11 september vin-

den de startdagen van KSA De Le-

naertDudzeleplaats.

Onze KSA is opgedeeld in vijf

verschillende leeftijdsgroepen, ook

wel 'bannen' genoemd. Bij de -12

zijn dat de Kabouters, Pagadders en

Jongknapen. Bij de + 12 zijn dat de

KnapenenJonghernieuwers.

Iedereen tussen 6 en 16 jaar oud

kan es proeven van onze KSA en is

op onze startdag van harte welkom

van 14u tot 17u. Onze lokalen

vind je aan de sportvelden (ingang

Amaat Vynckestraat). Onze startdag

isvolledigcoronasafe.

Meer info bij de leiding: Boaz

Crombez(0479/318357)

Groetjes

KSADeLenaert

KSA SINT-LENAERT

Startdag
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Nog enkele sfeerbeelden van het kerkbezoek

Sinds 14 september 2017 hebben

we op onze parochie ‘Adem-tocht’.

Adem-tocht is een groep van veer-

tien +60-ers die elke maand samen-

komen om over een thema uit te

wisselen. Vragen als ‘hoe kijk ik

aan tegen de veelheid van relatie-

vormen en tegen levensvragen zo-

als het begin en het einde van het le-

ven? ’, ‘hoe beleef ik het ouder wor-

den?’ ‘welke keuzes maak ik van-

uit mijn christen zijn?’ ‘Waarin ge-

loof ik?’ ‘wat betekenen de Bijbel-

se verhalen?’, ‘hoe kijk ik aan tegen

maatschappelijke uitdagingen,’ ko-

mentersprake.

De gespreksonderwerpen worden

uitgewerkt in het tijdschrift ‘A-

dem-tocht’. De thema’s worden zo

levensecht en eigentijds mogelijk

benaderd, in een eenvoudige taal.

Elk artikel is een opstap naar uitwis-

seling en dialoog. Inspirerende vra-

gen bij het artikel helpen daarbij.

De ‘Adem-tochters’ lezen het ar-

tikel vooraf thuis en kruisen aan

waarbij ze nog uitleg nodig hebben

en wat hen op een of andere manier

raakt. De respectvolle uitwisseling

in de groep verdiept de persoonlij-

kebenaderingenisverrijkend.

In 2020 en 2021 kon de groep maar

drie keer samenkomen. Maar op

14 september wordt de draad weer

op genomen. Vooraf was er nood

om gewoon es samen te komen en

wat bij te praten. Zuster Christia-

ne was op donderdag 26 augustus

gastvrouw in het klooster in Sint-

Kruis. Het werd een gezellige na-

middag.

De groep zal maandelijks samen-

komen in de voormalige weekka-

pel van onze Sint-Jozefkerk van

14.15u tot 15.45u. De volgende drie

data zijn: dinsdag 14 september,

dinsdag 12 oktober en dinsdag

9 november. Telkens staat een

nieuw onderwerp op het program-

ma.

Aansluiten kan nog steeds. Mocht

je interesse hebben en meer info

wensen, dan kan je contact op-

nemen met Katia Nechelput

(0478/42 13 04).

Carmino

ADEM-TOCHT

We nemen de draad op...
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Paul Verdonck was jaren onze

trouwe organist in de vieringen in

de Sint-Jozefkerk. Ook stond hij in

voor de repetities van het koor. Paul

was heel gedreven en bedreven. Hij

bespeelde het orgel heel enthousi-

ast… soms zo enthousiast dat het

stof uit de orgelpijpen kwam en had

ook een oog voor mooie liturgie. Op

een aantal feestdagen verzorgde hij

de visualisatie, ook op Onze Lieve

Vrouw ten hemelopneming.

Zondag 15 augustus bespeelde hij

een laatste maal het orgel. Het klonk

heel feestelijk. Paul verhuisde op 17

augustus naar Kortrijk, terug naar

zijn roots. We zullen Paul missen,

maar zijn ook blij dat we in Luc

Vanmerlevede een goede opvolger

vonden. Op het einde van de viering

hadden de kerkraad en de parochie

voor hem een attentie. Dank je wel,

Paul, en we wensen je vrouw Mie

en jezelf nog mooie jaren in Kort-

rijk.

Jarenlang was Renaat Vanhoo-

ren onze vertrouwde koster in

onze Sint-Jozefkerk. Koster zijn

was voor hem meer dan een job.

De kerk was zijn tweede thuis. Met

heel veel zorg heeft hij (op 1 maand

na) 22 jaar voor de kerk gezorgd.

Hij had een grote feeling voor een

mooie liturgie. In juni 2020 liet hij

weten dat hij de fakkel wou door-

geven. Anne-Marie Van Reybrouck

zet zijn werk als vrijwilliger verder.

Ook zijn vrouw, Trees De Mees-

ter, heeft jaren voor onze kerk ge-

zorgd. Ze zorgde ervoor dat de kerk

altijd kraaknet was. Met liefde heeft

ze jaren gepoetst. Ook zij wou de

fakkel doorgeven. SOBO staat on-

dertussen in voor een maandelijkse

poetsbeurt.

Voor Renaat en Trees hoefde een

bedankingsmoment niet… maar de

kerkraad en onze parochie kon die

jaren trouwe dienstbaarheid niet

zomaar voorbij laten gaan. Op het

eind van de viering van 22 augus-

tus laatst hebben we hen verrast met

een attentie. Woorden schieten te

kort, maar toch: een heel grote dank

je wel voor al die jaren trouwe in-

zet, Trees en Renaat!

Carmino

SINT-JOZEFKERK

Trees, Renaat en Paul: dank je wel!

DUDZELE KERMIS

Vorig jaar kon Dudzele kermis niet doorgaan, dit jaar wel. Het werd een aangepaste editie. Zo waren er: de kinderstoet, de foorkramen, rommelmarkt, wielrennen (dames elite). Nieuw was op vrijdag-

en zaterdagavond 'vaKSAin': telkens ruim 300 aanwezigen genoten van optredens. Alles verliep goed. Het deed iedereen deugd elkaar na soms lange tijd terug te zien.

Woensdag 18 augustus 2021 trok de

harmonie voor het eerst weer de

straat op na de coronastop. De loca-

tie was meteen duidelijk: het oude,

vertrouwde Koolkerke. De harmo-

nie liep uit de Arendstraat, waar het

repetitielokaal gelegen is, langs de

Brugse Steenweg naar de Centrum-

wijk en daarna nog naar de Gemene

Weidestraat en het Zwanestuk.

Het was duidelijk niet enkel de har-

monie die haar optredens in Kool-

kerke miste, want vele deuren langs

het parcours gingen open voor

geïnteresseerde luisteraars. Overal

waar de harmonie langskwam was

de woensdagavond nét iets meer ge-

slaagd.

GeertVanMulders

HARMONIE KOOLKERKE

Opnieuw de straat op


