
AFOPADI, het solidariteitsproject

tijdens onze vormselwerking, heb-

ben we reeds in een vorig nummer

voorgesteld. Voor onze vormelin-

gen maakten Joke en Rebecca, van

Afopadi, een mooi vriendenboek-

je om in te vullen. Alle ingevulde

boekjes en ook de ontwerpen van

de huipiles bezorgden we aan hen..

Voor iedereen was er een leuk sou-

venirtje rechtstreeks uit Guatema-

la.

Hieronder een schrijven van Joke

en Rebecca aan onze vormelingen.

Beste vormelingen,

Proficiat voor jullie inzet en creativiteit

bij het invullen van Marta’s vrienden-

boekje!

We hebben jullie boekjes met veel plezier

gelezen en bekeken. We lazen dat jullie

vooral houden van frietjes, maar ook van

de macaroni of pasta pesto van papa! Heb-

ben jullie de boontjes en tortilla’s klaar-

gemaakt? Vonden jullie dat ook lekker?

Op school vinden heel wat van jullie spel-

ling of taal leuk, net als Marta. Ieder-

een kon de woorden uit het Mam dan ook

De vriendenboekjes

juist vertalen.

Jullie hebben Guatemala gevonden op de

kaart van Centraal-Amerika. Hebben jul-

lie gezien hoe ver dat is van België? En sa-

men met mama of papa hebben jullie op-

gezocht wat AFOPADI allemaal doet in

het dorp van Marta. Dat is heel veel, bij-

voorbeeld bouwen aan waardige levens-

omstandigheden en verdedigen van het

territorium (het land) van de Maya’s.

Maar neen, het vormsel organiseren we

niet.

Tenslotte waren we heel erg onder de in-

druk van jullie zelfontworpen huipiles!

We hebben prachtige, kleurrijke en origi-

nele ontwerpen gezien die zo op de markt

in Guatemala zouden kunnen verkocht

worden. Er schuilen enkele toekomsti-
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ge modeontwerpers in jullie! Misschien

vonden jullie dat ook wel de leukste op-

dracht?

We hopen dat jullie heel wat bijgeleerd

hebben over het leven van Marta en ande-

re kinderen in Guatemala. Jullie hebben

gelezen dat Marta niet naar de middelbare

school kan omdat dat te duur is. We zijn

dan ook heel blij dat jullie enthousiast

aan het sparen zijn om kinderen en jon-

geren als Marta de kans te geven middel-

bare studies te volgen.

Blijf zeker sparen, luister af en toe eens

naar Marimba-muziek op Youtube en

maak nog eens lekkere tortilla’s met boon-

tjes klaar!

Chjonte,

Joke en Rebecca

AFOPADI Guatemala

Ondertussen sparen onze vorme-

lingen enthousiast verder. Sommi-

gen hebben hun spaarpotje leegge-

maakt toen ze langsgekomen zijn

in één van onze kerken. Zo kunnen

zehetopnieuwvullen.

HighfivevoorAFOPADI!
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Robottenkunnenfeilloos

auto’sassembleren.

Computerskunnen

rekenenenonthouden,

enbijnadenken.

OnzeTVkan

haarscherpebeeldenontvangen,

vanuitderuimte,alshetmoet.

Maar…evenbij jezitten

en luisterenen je al de tijd van de

wereldgeven

omjeverhaal tedoen,d

atkanalleeneenmens

dievanjehoudt.

Desupersnelle trein

kan gerust 300 km per uur halen.

Vliegtuigendoenhetsneller

danhetgeluid.

Zelfsdekleinsteauto

vliegt razendsnel je deur voorbij.

Maar…

dewegafleggennaarjouwhart

enerbijgaanzitten,

datkanalleeneenmens

dievanjehoudt.

Eenlaserstraal

iseenwondervanprecisie.

Demicroscoopbekijkt

watonsoognietziet.

Desonartastdezeebodemaf

opduizelingwekkendediepte.

Maar…

voor verdriet de juiste woorden

vinden,

en angst en onzekerheid bespeuren

injeblik,

datkanalleeneenmens
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1. Het Overlegcomité van dins-

dag 11 mei heeft beslist dat van-

af woensdag 9 juni opnieuw vie-

ringen mogelijk zijn met maxi-

mum 100 personen.

Wel hangt deze versoepeling af van

twee voorwaarden:

- 80 procent van kwetsbaren (65-

plussers en volwassenen met on-

derliggende aandoeningen) is ge-

vaccineerd én

- minder dan 500 covidpatiënten op

de afdelingen intensieve zorg.

Dit betekent: als alles goed gaat,

zijn er VANAF HET WEEKEND

12-13 JUNI opnieuw VIERINGEN

met MAXIMUM 100 PERSONEN

mogelijk.

Ongetwijfeld zullen er nog maatre-

gelen gelden zoals het dragen van

mondmasker, de 1,5 m afstandsre-

gel. Mocht de maatregel van maxi-

mum 1 persoon per 10 m² behou-

den blijven, betekent dat het aan-

tal toegelaten aanwezigen in onze

drie kerken minder dan 100 zal zijn.

Vanaf juli zou – afhankelijk van de

vaccinatiegraad en de bezetting op

de afdeling intensieve zorgen - het

maximum dan vastgelegd worden

op 200 personen.

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 nieuws-

brief wil ontvangen, stuur een

mailtje naar carmino@telenet.be).

2. Tot en met dinsdag 8 juni

kunnen maximum 50 personen

toegelaten worden op een uitvaart-

dienst. Daarbij geldt ook de maat-

regel: 1 persoon per 10 m². In onze

drie kerken betekent dit dat het

maximum van 50 personen kan toe-

gelaten worden.

Tot en met dinsdag 8 juni blijft

het voor doopvieringen en hu-

welijksvieringen maximum op

15 personen.

Tot en met het weekend 5-6

juni zijn er geen weekendvie-

ringen.

3. Onze kerken blijven wel open.

Onze Sint-Jozefkerk is elke dag van

9 u. tot 19 u. open, en onze Sint-

Pieter in de bandenkerk elke dag van

8.30 u. tot 18.00 u. Je bent in onze

kerken welkom om eens stil te val-

len, te bidden, een kaarsje te bran-

den.

4. 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 ra-

dio-mis beluisteren op Radio 1. Op

zondag 30 mei wordt de viering

uitgezonden vanuit de Sint-Catha-

rinakerk (Hasselt).

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 9.45 u. een ‘Ge-

loofsgesprek’.

Op zondag 30 mei wordt de vie-

ring op NPO2 om 10 uur uitge-

zonden vanuit de H. Bonifatius-

kerk (Rijswijk).

Internet

Elke zondag wordt ook een viering

gestreamd vanuit de dekanale 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’:

‘kerk in Waregem’.

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.

Carmino

17 mei 2021

COVID-19

Voorlopig geen weekendvieringen

VORMSELWERKING

... en Moederdag
De souvenirs uit Guatemala werden door de vormelingen afgehaald in één van onze kerken op zaterdag 8 mei, daags voor Moederdag. Meteen een aanzet voor

een kort doe-momentje rond Maria.

Meimaand is immers Mariamaand. Een tijd van extra aandacht voor Maria, de moeder van ons allemaal en ook voor onze mama's. Voor vele vormelingen is

het Mariagebeuren zo goed als ongekend. Ook bij de vraag: ‘Wat is er morgen?’ was het antwoord van een van vormelingen na lang nadenken: ‘De finale van de

Mol!’. Zijn mama stond naast hem…

Toch trachtten we onze vormelingen iets mee te geven over Maria en het Weesgegroet. We vroegen hen een kort gebedje tot Maria neer te schrijven op een

strookje papier. Op een tweede strookje mochten ze een 'dank je wel' voor hun mama neerpennen. Met deze strookjes maakten we in iedere kerk een mooie

gebedsslinger. Tot slot konden ze een bloemetje uitkiezen om aan hun mama te geven.

Het was een deugddoende namiddag en vooral fijn om de vormelingen eens te kunnen ontmoeten. Ook ouders lieten ons weten dat ze het wel spijtig vinden

dat de vormselvoorbereiding zo verloopt maar dat ze ook heel positief zijn over de creatieve initiatieven van ons vormselteam. En voor onze catechisten was het

ook een leuk weerzien na al die tijd.

in de Sint-Pieter in de bandenkerk in de Sint-Niklaaskerk in de Sint-Jozerfkerk

2 P.E. EFFETA BRUGGE

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto’s en beeldmateriaal uit
KERK & levenzijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming van de
uitgever mogen ze op geen enkele wijze
worden verspreid. De uitgever is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van de
advertenties. Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te weigeren.
KERK & leven is een uitgave van Kerk en
Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Brugge
Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.anckaert@kerknet.be
Bertrand Goethals, 09 225 16 26,
bertrand.goethals@kerknet.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

ABONNEMENTEN
MagdaProot
050 59 98 80
magda_caspro@hotmail.com

PLAATSELIJKE REDACTIE
Hélène deleCourt
0473 80 62 21
helenepeten@hotmail.com

PASTOOR
Carmino Bohez
Ronsaardbekestraat 53, 8000 Brugge
0468 14 20 37 - pastoor@effeta.be

PAROCHIEASSISTENTE
Leen Hosten
0486 51 70 84 - leen@effeta.be

PAROCHIETEAM
Carmino Bohez, pastoor@effeta.be
Caroline Colman, caroline@effeta.be
Griet Debruyne, griet@effeta.be
Leen Hosten, leen@effeta.be
Marleen Vergote, marleen@effeta.be
Ingrid Van Neste, ingrid@effeta.be

SECRETARIAAT
omwille van COVID-19enkel na afspraak
Ronsaardbekestraat 53
0486 51 70 84 - 0468 14 20 37
info@effeta.be

AANVRAAG MISINTENTIE
0468/14 20 37 - info@effeta.be

CONTACTPERSONEN
Sint-Jozefkerk
Anne-Marie Van Reybrouck, 050 33 59 25
Sint-Niklaaskerk
Raoul Vanparys, 050 59 97 73
Sint-Pieter in de bandenkerk
Ingrid Van Neste, 050 59 90 15
Gisèla Keersebilck, 050 20 04 88

ONTHAALPUNTEN
omwille van COVID-19gesloten
Onthaalpunt “De Pastorie”
Ronsaardbekestraat 53
Onthaalpunt “De Sacristie”
Sint-Niklaaskerk (via Smallestraat)
Onthaalpunt “Het Anker”
Amaat Vynckestraat 7

OPENINGSUREN KERKEN
Sint-Jozefkerk: elke dag van 9u tot 19u
Sint-Pieter in de bandenkerk:
elke dag van 8.30u tot 18u

WEBSITE - FACEBOOK
www.effeta.be
www.facebook.com/EFFETA-pastorale-
eenheid

Colofon



3P.E. EFFETA BRUGGE

Op Lourdesbedevaart in 2021?

Dit kan! Maandag 27 september tot

en met zondag 3 oktober.

Voor het bedevaartseizoen 2021 is

er veel hoop, maar ook veel onze-

kerheid. Niets of niemand kan -be-

grijpelijkerwijs- enige garantie of

zekerheid geven! Historische tij-

den vragen historische beslissin-

gen. De verantwoordelijken van

de Bedevaarten Bisdom Brugge ne-

men de vlucht vooruit. Alles voor

de zomerperiode werd geannuleerd

en we hebben onze bedevaart ver-

plaatst naar de herfst. Door deze

verschuiving vermoeden we dat we

een grote kans hebben dat de be-

devaart kan plaatsvinden. We win-

nen tijd voor de vaccinaties en op

dat moment is er minder volk in

Lourdes (dus veiliger!), in de bus-

sen voorzien we grotere ruimtes

tussen de zitplaatsen en we zullen

ons strikt houden aan de corona-

maatregelen op dat moment te Lour-

des.

We kiezen alweer voor de ons

zeer bekende goede hotels, die

(zeer) dicht bij het Heiligdom ge-

legen zijn. De uitzonderlijke si-

tuatie geeft ons ook de kans om

eens ‘andere’ programmamogelijk-

heden aan te bieden, met ook meer

tijd om te genieten en het rustigaan

te doen!

Als de bedevaart om een of andere

reden toch niet kan doorgaan of ie-

mand van de deelnemers moet af-

haken… zijn er voor dit jaar géén

annuleringskosten! We betalen ge-

woon alle reeds betaalde deelname-

gelden terug. In moeilijke corona-

tijden, kunnen we het mekaar ook

gemakkelijk maken.

Dit zijn de deelnameprijzen

2021:

Hotels Astrid, Roissy en Eliseo

€ 750/pers in tweepersoonskamer.

€ 225 singletoeslag

Hotel Lys de Marie

€ 600/pers in tweepersoonskamer

€ 140 singletoeslag

In deze prijs is alles inbegrepen

uitgenomen persoonlijk middag-

lunchpakket voor de eerste reisdag

en persoonlijke uitgaven of extra

bestelde dranken in de hotels.

Voor verdere info of inschrij-

vingen:

°de infobrochure te bestellen het se-

cretariaat van de bedevaarten

°www.bedevaarten-bisdombrugge.-

be

°het secretariaat van de bedevaarten,

Potterierei 72, 8000 Brugge

°bedevaarten.bisdom.brugge@-

kerknet.be

°0470 18 58 05

Namens het bestuur en alle me-

dewerk(st)ers, Piet Vandevoorde –

Marc Messiaen – Luc Verbrugge

Lourdesbedevaart in 2021

MOEDERDAG

Een bloemetje aan huis

Sinds november 2019 moesten 15 vrouwen afscheid nemen van hun partner of hun kind. Naar aanleiding van Moederdag bezochten we hen met een een bloemetje. Ook gingen we langs bij de 25

mama's van de kindjes die we in 2020 in onze kerken mochten dopen. Dit klein gebaar werd sterk gewaardeerd.



MOEDERDAG

Een bloemetje

in onze kerken

Dit jaar konden we op het einde van onze drie weekendvieringen geen

bloemetje geven voor Moederdag.

Toch willen we alle vrouwen een attentie geven. Op zaterdagnamiddag 8 mei

waren ze welkom in onze kerken voor een attentie.

We mochten zo'n 60 bloemetjes uitdelen.

Hiervoor konden we rekenen op onze drie plaatselijke ploegen: in onze Sint-

Jozefkerk Annie, Cecile, Jenny, Magda, Daniël en Gerard, in onze Sint-

Niklaaskerk Marie-Anne en Marleen en in onze Sint-Pieter in de bandenkerk

Gisèla, Monique en Rita.

Dank je wel!
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DE LENAARD

Ontbijtactie
Op zondag 6 juni kan u opnieuw genieten van een lekker ontbijt van De Lenaard. Het oudercomité biedt u drie

verschillende formules aan. U kunt bestellen via onderstaand bestelformulier dat je bezorgt aan de directeur of via

www.basisschooldelenaard.slhd.be. En dit vóór dinsdag 1 juni om 16u. Betalen kan per overschrijving of cash

aan de directeur.

MOEDERDAG

Een bloemetje in onze kerken


