
Eindelijk was het zover: het vorm-

sel. In het weekend van 11 en 12

september werden onze 57 vorme-

lingen gevormd: op zaterdag om 14

uur in onze Sint-Pieter-in de ban-

denkerk én op zondag om 10 uur

in onze Sint-Jozefkerk. Het werden

tweeheelmooievieringen.

We kunnen niet ontkennen dat de

weg naar het vormsel wat hobbe-

lig is verlopen. In oktober kwamen

we samen voor onze ouderavond

en daarna viel alles stil. Gelukkig

konden we gebruik maken van de

digitale communicatiemiddelen. Zo

hielden we contact via nieuwsbrie-

ven en mails. Ook de voorberei-

ding voor de vormelingen gebeur-

de voornamelijk digitaal met thuis-

opdrachten. We probeerden hen op

een creatieve manier voor te berei-

den op hun vormsel. Voor het ca-

techistenteam was het deugddoend

om de mooie resultaten te zien van

hoe men thuis aan het knutselen

ging.

Door de COVID-maatregelen wa-

ren de vieringen toch nog iets an-

ders dan we gewoon waren. De

vormelingen zaten opnieuw samen

met hun vormselmeter en/of vorm-

selpeter bij hun gezin. Gelukkig

mochten ze dit jaar vooraan komen

tijdens het toedienen van het vorm-

sel. Eén voor één werden ze geroe-

pen om zich te laten vormen. Ze

willen leven zoals Jezus, ze willen

een goed mens zijn. Om zoals Je-

zus er te zijn voor mensen, kre-

gen ze Gods kracht door de zalving,

voelden ze de hand van hun pe-

ter en meter, de steun van hun ou-

ders, familie en onze parochiege-

meenschappen. Het was alvast fijn

dat ook de parochianen er dit jaar

opnieuwbijmochtenzijn.

Een repetitie vooraf hebben we

niet gehad. Sommige vormelingen

waren hierdoor wat zenuwachtig

maar alles verliep heel vlot. Ook het

meezingen viel goed mee. Zelfs de

mama’s en de papa’s zongen mee

want we hadden de liederen aange-

leerd tijdens de vormselwake. Hier-

voor een grote dank aan Caroline!

Ook Carmino die opnieuw het

vormsel mocht toedienen was en-

thousiast. Hij liet zelfs zijn muzi-

kale talenten horen. Ook zal men

onthouden dat het vormsel te ma-

ken heeft met olie die indringt; ze-

ker de mama’s van de vormelingen

die gevraagd werden olie uit te gie-

tenophettapijt.

Het werden mooie en zinvolle vie-

ringen. Ondertussen kregen we

heel veel positieve reacties. En dat

deed het vormselteam veel deugd.

Hierbij mijn grote waardering en

dank voor de inzet van ons vorm-

selteam: Carmino, Caroline, Doret-

ti, Hendrik, Joceline, Jolien, Katia,

Leen, Liliane, Marie-Christine en

Petra. Het voorbije jaar was het niet

evident omopweg te gaanmet onze

vormelingen en toch bleven ze al-

tijdenthousiast.

Een grote proficiat aan al onze vor-

melingen, hun vormselmeters en

–peters,hunoudersenfamilie.

Op de 2 groepsfoto’s zie je onze

gelukkige jongeren. We hopen dat

ze verder mogen groeien tot geest-

driftige mensen, geïnspireerd door

GodsGeest.

In de viering op zaterdag wer-

den Freek Braeckevelt, Emilie

Clauwaert, Niels De Cooman, Lars

De Schuyter, Lilly Deloffer, Lars

Demaecker, Fleur Denys, Lieze De-

visch, Jana Dhont, Alessia Feys,

Emile Geldhof, Tess Gilliaert, Lara

Huys, Ludovic Jooris, Ekynna

Neu, Zavina Ongenae, Lotte Swim-

berghe, Antoine 't Kint, Sebbe

Thiel, Lore Timmerman, Bo Van

Dycke, Benne Vandewalle en Zita

Willemsgevormd.

In de viering op zondag werden

Chiara Bauwens, Lieke Bulckaert,

Siebe Callewaert, Julie Casin, Thi-

bault Christiaens, Haylie Cleen-

werck, Victor Cornelis, Lore Dave-

loose, Stan De Beir, Stan De Calu-

we, Milan De Prest, Sander Deprest,

Senne Devinck, Siebe Dierickx, Vi-

tal Lahaye, Thomas Lescroart, Yo-

ran Lips, Jarne Maes Jarne, Estelle

Procureur, Alexander Renard, Bri-

ana Rijde, Zita Roosebrouck, Caith-

lin Snauwaert, Niels T'Jonck, Lara

Van Brugghe, Liezl Van Brugg-

he, Lotte Van Campenhout, Imen

Van den bossche, Gilles Van Lierde,

Nanimé Van Seghbroeck, Mathieu

Van Tieghem, Liam Van Tuyckom,

Jaïro Verhelst en Yana Vernieuwe

gevormd.

Hanne Morgan bereidde zich ook

voor op het vormsel maar werd niet

gevormd. Ze zat in quarantaine we-

gens een Covid-besmetting en zal

volgendjaargevormdworden.

Leen
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Liefde

iszwijgen,

nietszeggen,

maareenarm

omjeschouders leggen.

Liefde

is iniemandsleven

vreugdeenverdriet

meebeleven.

Liefde

isnietsvragen,

maargewoonhelpendragen.

Liefde

isprateninvertrouwen

envoelen

datanderenvanjehouden.

Liefde

isdurventonen

welkegevoelens

er injewonen.

Liefde

isdeleniniemandsgeluk

endanbidden:

“Gatochnooitstuk.”

Liefde

zit inkleinedingen

diejetotwederliefdedwingen.

Liefde

iseenkostbaarkleinood

datmetjemeegaat

tot indedood.

En…

hebjeechte liefdegevonden,

danlegtzeeenpleister

opvelewonden.

EVEN STILVALLEN

Liefde is...
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Misintenties kunnen opnieuw

worden aangevraagd via het secreta-

riaat.

Je kan ons telefonisch bereiken

op 0468/14 20 37 of een mailtje

sturen naar info@effeta.be. Ver-

meld dan zeker je telefoonnummer

zodat we je kunnen contacteren.

Het tarief voor een misintentie is

door het bisdom vastgelegd op 15

euro.

VIERINGEN

Misintenties

Op 17 september 2021 overleed in

Sint-Kruis (Brugge) mevrouw Si-

monne Wintein. Zij werd gebo-

ren in Dudzele op 18 augustus 1925

en was de echtgenote van wijlen de

heer Germain Van Parys. Simonne

werd op 23 september vanuit onze

Sint-Niklaaskerk ten grave gedra-

gen.

Wij bieden haar familie ons meele-

ven en gebed aan. Moge Simonne

verder leven in herinneringen van

velen en in Gods eeuwige liefde.

IN LIEF EN LEED

Wij herdenken

Op zaterdag 4 september werd in

onze Sint-Pieter in de bandenkerk

Alice Van Houcke gedoopt. Alice is

het dochtertje van Niels Van Houc-

ke en Annelies Kerckhof.

Onze gelukwensen aan haar trotse

mama en papa, aan haar grote broer

Maurice, en aan haar doopmeter en

dooppeter.

IN LIEF EN LEED

Doop van Alice Van Houcke

Op zondag 29 augustus werd in

onze Sint-Jozefkerk Romée Goes

gedoopt. Romée is het dochtertje

van Matthias Goes en Valerie Van-

steenkiste.

Onze gelukwensen aan haar trotse

mama en papa, aan haar grote zus

Manon, en aan haar doopmeter en

dooppeter

IN LIEF EN LEED

Doop van Romée Goes

Op zondag 29 augustus werd in

onze Sint-Niklaaskerk Riley De-

naeghel gedoopt. Riley is het doch-

tertje van Michael Denaeghel en

Romina Vanryckeghem.

Onze gelukwensen aan haar trotse

mama en papa, aan haar grote zus

Mekayla, en aan haar doopmeter en

dooppeter.

IN LIEF EN LEED

Doop van Riley Denaeghel
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Dubbel feest: aanstelling Leen en 3 jaar Effeta

6 augustus 1945. In de ochtend om

kwart na acht werd een atoombom

gegooid op Hiroshima. Anderhalve

kilometer van deze plek woonde Sa-

dako Sasaki. Ze was twee jaar oud

toen dit gebeurde. Haar moeder en

haar broer vluchtten met haar naar

de Otto-rivier, waar een zwarte re-

gen vol radioactief materiaal de hele

dagneervielenhendoorweekte.

Het leven ging verder. Sadako

groeide op als een gezond meisje dat

heel veel hield van hardlopen. Toen

ze 11 jaar oud was, oefende ze dagen-

lang heel hard voor een belangrijke

estafettewedstrijd. Op een dag viel

ze flauw. De dokters die haar on-

derzochten stelden vast dat ze leu-

kemie had. Een ziekte die ze kreeg

door de straling van de atoombom.

Chizuko, haar beste vriendin, zei:

‘Sadako, een oude Japanse legende

zegt dat wie 1000 papieren kraan-

vogels vouwt een wens mag doen.’

Omdat Sadoko zo graag wilde mee-

doen aan hardloopwedstrijden. be-

gon ze ijverig kraanvogels te vou-

wen met al het papier dat ze in

handen kon krijgen, ook het pa-

pier waarin haar medicijnen inge-

paktwaren.

Toen ze haar 644e vogel vouw-

de, viel ze in slaap en werd nooit

meer wakker. Daarna begonnen

haar vriendjes de overige 356 vogels

te vouwen. Ze werden allemaal sa-

men met Sadoko begraven. Sinds-

dien werden 'duizend geplooide

kraanvogels' het symbool van de

wensvoorvrede.

DOORDENKERTJE

Duizend kraanvogels
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In onze vorig nummers kon je le-

zen over het nieuw pastoraal tra-

ject in ons bisdom met in het

eerste werkjaar aandacht voor ‘De

vreugde van het evangelie’ en

in het tweede werkjaar (sept. 2022-

sept.2023) als focus: ’De vreugde

van de verkondiging’.

In het derde werkjaar van ons pas-

toraal traject (september 2023 - sep-

tember 2024) willen we de vreug-

de van de gemeenschap voorop

stellen.

Het sterkste getuigenis leggen

christenen af als ze leven in een

hartelijke gemeenschap, waar ze

zorg dragen voor elkaar en elkaar

liefhebben zoals Jezus heeft voor-

gedaan. Zo’n gemeenschap werkt

aanstekelijk. Daarbij speelt de een-

heid en liefde onder elkaar een

doorslaggevende rol. Onderlinge

samenhorigheid heeft sterke getui-

geniskracht. Omgekeerd geldt ver-

deeldheid onder christenen helaas

als het sterkste “tegengetuigenis”,

alduspausFranciscus.

In dit pastoraal jaar staan we stil

bij de vraag waarom gemeenschap

voor christenen zo vitaal is. Zeker,

in een tijd waarin slechts een min-

derheid bewust christen is, heb-

ben we elkaar als steunende geloofs-

genoten meer dan ooit nodig. Ge-

meenschap vormen is evenwel ook

iets wat God zelf ten diepste ver-

langt. Hij verlangt een wereldwij-

de gemeenschap en verbondenheid

met Hem en met elkaar. Kerk zijn is

daarmee alvast een begin maken en

daartoebijdragen.

Wat is kenmerkend voor gemeen-

schapsvorming in de stijl van het

evangelie? Eenheid in verscheiden-

heid is een belangrijke karakteris-

tiek. Een geloofsgemeenschap die

de charisma’s van alle gedoopten

weet te ontdekken, te waarderen en

in te zetten, kan een grote dyna-

miek teweeg brengen. Het stimule-

ren van een samen gedragen verant-

woordelijkheid van ieder in de Kerk

blijfteenuitdaging.

Christelijke gemeenschappen zijn

niet vrij van conflict. Hoe we con-

structief kunnen omgaan met con-

flicten, vormt een aandachtspunt

in dit pastoraal werkjaar. Open dia-

loog en de zorg om de eenheid

en de vrede zijn alvast belangrijke

sleutels in de christelijke gemeen-

schapsopbouw. Het komt aan op

onderlinge broederlijkheid, die af-

gunstenrivaliteitoverstijgt.

De parochie is een “gemeenschap

van christengelovigen”, lezen we

in onze codex van kerkelijk recht.

Hoe kan een pastorale eenheid,

als ‘nieuwe parochie’, die zending

waarmaken? Wat bevordert de ge-

meenschapszin en onderlinge ver-

bondenheid? Parochies zijn hope-

lijk ook een “gemeenschap van ge-

meenschappen”. De parochie van

de toekomst kan bestaan uit een ge-

meenschap of netwerk van meer-

dere kleinere christelijke geloofsge-

meenschappen, aan huis of in de

buurt. Hoe kunnen we op dit be-

loftevol pastoraal perspectief inspe-

len?

Het inzetten op de gemeenschaps-

opbouw van onze parochies is een

essentieel fundament van de mis-

sionaire vernieuwing ervan. Hoe

kunnen we inderdaad meewerken

aan de missionaire omvorming van

onze parochies? “De parochie is

geen achterhaalde structuur; juist

omdat ze een groot aanpassingsver-

mogen heeft, kan ze heel verschei-

den vormen aannemen, wat missi-

onaire volgzaamheid en creativiteit

veronderstelt van de herder en de

gemeenschap”.

Leen

DRIEJARIG PASTORAAL TRAJECT

De vreugde van de gemeenschap

VORMSELWERKING

Het geplande Bijbelevent van za-

terdag 8 mei in het Bijbelhuis Ze-

venkerken kon door de huidige

coronamaatregelen niet doorgaan.

Het werd verplaatst naar zaterdag

2 oktober 2021 van 10 tot 18 uur.

Thema:Desteppezalbloeien…?

Over schepping, klimaat en profeti-

schekritiek.

Rond de verhalen van Genesis 1, Je-

remia4-7enMarcus5.

Op het programma:

- Chaos en schepping: Genesis 1, Je-

remia 4 en Marcus 7, voordracht

doords. JannicadePrenter.

- Het Zonnelied van St. Franciscus:

een bijzondere kijk op de schep-

ping, voordracht door Klaas Blijle-

vens.

- De Schepping & Het Paradijs: Bart

Moeyaert i.s.m. dwarsfluitist Paul

DeBaere.

- Het Hebreeuwse alfabet en het be-

lang van de letter B als de eerste let-

ter van de Bijbel/Film (Nadine Van

Parys)

- Met Hebreeuwse scheppings-

woorden een kunstwerkje maken -

onderdeskundigebegeleiding.

- Godly Play: Het verhaal van de

schepping, inclusief creatieve ver-

werking met Marleen Palfliet (1.15’)

- Crea-atelier rond Genesis 1 met

Thérèse T’Sjoen en Gudrun Feys

(voorjongenoud)

- Wandeling door de 3 Abdijtuinen:

De Scheppingspsalmen 8 - 104 - 148

beluisterd en gezongen met Pater

AlexisWerbrouckOSB

- Family time: tocht ‘langs de zeven

dagen van de schepping’ voor jong

en oud en voor gezinnen. Begelei-

ding:CCVbisdomBrugge

- Rondleiding natuurreservaat ab-

dijbos Stefaan Verplancke (Natuur-

punt) (7)

- Klimaatspel voor jongeren - be-

geleiding: Sint - Michielsbewe-

ging/IJD Brugge. Laura Degryse &

EminaGastan

Inschrijven verplicht voor bepaalde acti-

viteiten.

Meer info en inschrijving

www.bijbelhuiszevenkerken.be

050300479

BIJBELEVENT 2021

Schepping, klimaat en profetische kritiek
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166 kinderen van de Smalle verza-

melden met hun directeur, de juf-

fen en de meesters in de kerk om

het nieuwe schooljaar op gang te

zingen en te bidden. De kinderen

uit de derde klas bereidden de vie-

ring voor. We hadden de viering

een week gepland op het einde van

de tweede week van dit schooljaar.

Directeur Annelies opende de vie-

ring met een woordje van welkom:

“Beste allemaal, van harte welkom in

deze viering! Een nieuw schooljaar schiet

weer uit de grond. Ook dit jaar zullen

we samen weer heel wat beleven. Iedereen

hoort er bij! We zijn allemaal blaadjes

aan de takken vandezelfde boom.Wewer-

ken allemaal mee aan een ‘boombastisch’

schooljaar.”

Juf Louise vertelde dat er verschil-

lende bomen zijn die ons allemaal

ietstevertellenhebben.

Een eerste boom is de schoolboom. In

onze school is iedereen welkom. Sa-

men zorgen we voor sterke wortels.

Zo groeit de boom niet krom en nie-

mand valt om. We hebben elkaar al-

lemaalnodig.Wehelpenelkaar.

De klasboom is een tweede boom.

Deze boom geeft me zin om les te

geven en van betekenis te zijn. Er

is plaats voor ons allemaal en dat is

fijn! Bomen zijn gastvrij, kijk maar

naar de vele vogels in de boom! Ie-

dereen hoort er bij! En ik heb graag

veelkinderenaanmijnzij!

Dan heb je de vredesboom. God wil

een wereld waarin we zorgen voor

elkaar. Zijn droom van vrede is nog

helemaal niet klaar. Met eerbied,

respect, dienstbaarheid en vertrou-

wen klimmen wij de ladder op en

willen we in onze boom een ‘vre-

deshut’ bouwen. We werken mee

met een groot hart en zorgen samen

vooreenmooiestart!

De vierde boom is de treurboom. Kijk

eens naar zijn takken, zie hoe hij ze

laat hangen en hoe ze naar beneden

zakken. Soms is er pijn en soms ook

verdriet. Net zoals je bij de treur-

boom ziet. Gelukkig zijn er men-

sen die ons troosten en weer hoop

geven. Net als gevallen blaadjes die

zorgenvoornieuwleven.

Dan heb je de knuffelboom. Het is

belangrijk om er voor elkaar te

zijn.Een compliment of een knuf-

fel geven dat voelt fijn! Iedereen kan

helpen en een arm om de schouder

slaan. Samen staan we sterker, daar

kanjevanopaan.

Dewereldboommaaktduidelijkdatwe

samen bouwen aan een wereld waar

het goed is voor iedereen. We leren

heel veel van elkaar en van ande-

ren. Als wat niet goed is, kunnen we

door fijn samenleven veranderen.

De laatste boom is de levensboom.Een

boom is een teken van kracht en le-

ven.

Het kruis van Jezus wordt ook een

levensboom. Een teken van eeuwig

leven,dekernvanGodsdroom.

In het vergevingsmoment hoorden we

dat het soms niet mee zit en dat we

tegenwerken. We zijn niet goed ge-

zind en lopen wat te morren. Dan

gebeurt het wel eens dat er takken

breken of verdorren. We vroegen el-

kaar en God kracht om dit tegen te

gaan of te voorkomen. En als het

toch gebeurt, willen we het weer

goed maken, ook al is dit niet altijd

zomakkelijk.

De voorbeden klonken als een wens voor

hetkomendeschooljaar:

Webiddenvooreenschool

waar iedereenerbijhoort

enrespectheeftvoor elkaar.

Webiddenvooreenschool

waar iedereenzijn talententoont

en leertvanelkaar.

Webiddenvooreenschool

waar iedereenhetgoedewil

endeeltmetelkaar.

Het werd een mooie viering. Dank

je wel derdeklassers en hun juf

Louise. Ze hadden alles goed voor-

bereid. Ze lazen voor, beelden uit

enzongenheelenthousiast.

We kunnen het nieuwe schooljaar

starten.

Carmino

STARTVIERING DE SMALLE

We maken er samen een 'boombastisch' schoojaar van!

DUDZELE, EEN HART VOOR DE KOERS

Klaar voor het WK Tijdrijden


