
VOORWOORD

De zonnestralen in de lente
helpen ons ook om te bloeien.

Beste lezer

Het is ondertussen ruim 8 maanden geleden

dat we in ons nieuw woonzorgcentrum

introkken. Intussen is iedereen het behoorlijk

goed gewoon in zijn of haar verblijf en

werkplek. Stilaan laten we de koude, donkere

winterdagen achter ons en de zon kwam de

laatste dagen regelmatig piepen. Hoewel we

het nog niet voelen aan de temperaturen

buiten, zien we hier en daar al dat de natuur

stilaan tot leven komt. De tuin rond de

nieuwbouw is aangeplant, waardoor alles kan

beginnen bloeien en we van de prachtige natuur kunnen genieten

zodra de lente aanbreekt. De tuinbanken zijn besteld en worden in

de loop van komende weken geleverd, zodat jullie even kunnen

uitrusten tijdens een wandeling onder de prille lentezon.

Mogelijk zullen jullie reeds gemerkt hebben dat het bovengrondse

deel van ons oude woonzorgcentrum volledig uit het beeld van de

site is verdwenen. De aannemer kon al een ruimer deel van de

parking aanleggen en waar er tot voor kort slechts 20

parkeerplaatsen waren, beschikken we ondertussen over een ruime

50 plaatsen. Momenteel is men volop in de weer om de kelder en de

fundering van het oude gebouw uit te breken en het terrein

volledig effen te maken tegen het einde van de paasvakantie. Tegen

dan zal de parking volledig aangelegd zijn en zullen we over ruim

voldoende parkeergelegenheden beschikken.

Om de oude kelder aan te vullen moet veel grond worden

aangevoerd. Daarom zullen een aantal wandelpaden nog niet

aangelegd kunnen worden. De aangevulde grond kan namelijk nog

zakken, waardoor er tegen de zomervakantie nog extra grond

aangevoerd moet worden om het terrein volledig effen te maken.

We rekenen erop dat alle wandelpaden aangelegd zijn tegen het

bouwverlof in juli. Het aanplanten van de rest van dat gedeelte zal

eind dit jaar en begin volgend jaar gebeuren, maar deze lente en

zomer zullen we ongetwijfeld al kunnen genieten van de

buitenomgeving van ons woonzorgcentrum. We hopen dat de tuin

een ontmoetingsplaats wordt tussen onze voorziening en de buurt.

Op 19 maart nemen we met wzc de Lichtervelde en CVD de Parel

deel aan de Dag van de Zorg. We zetten onze deuren wijd open. Wil

jij, jouw familie, kennissen of vrienden eens een kijken komen

nemen hoe wij wonen, leven en zorg dragen? Wil je weten wat de

rol is van de moderne technologieën in onze zorg of wil je eens

komen proeven van onze ‘dagelijkse kost’? Dan ben je op 19 maart

welkom tussen 14u en 17u om dit en nog zoveel meer te

ontdekken. We ontvangen je graag met open armen en zullen je via

een parcours door het gebouw rondleiden en laten kennismaken

met onze werking. Hopelijk tot dan?

Ik wens jullie alvast veel plezier bij het lezen van deze editie.

Genegen groet

Günther

Algemeen directeur WZC de Lichtervelde – CVD de Parel

WZC DE LICHTERVELDE

Maart - April 2023



Veel zeggen met weinig woorden...

ONZE BEWONERS

Je sliep zo stil vannacht, de zon kon het niet weten
dat jij zo vreedzaam en zo zacht, de ochtend zou vergeten...

Toon Hermans
Overlijdens

Bijzondere momenten

Proficiat aan:

M. Ignace Guilbert (Saffier) huwde op 20/02/1963 met mw. Huguette De Letter. Zij zijn gezegend met 3 kinderen en 7 kleinkinderen.

Op zondag 19/02/2023 vierden zij samen met de hele familie hun diamanten jubileum.

M. Galle Leon

30/09/'26 - 23/12/2022

M. Vanrysselberghe Maurice

10/05/'30 - 29/12/2022

M. De Temmerman Henri

29/12/'30 - 30/12/2022

Mw. De Lombaerde Arlette

15/10/'37 - 30/12/2022

Mw. Lopez Lopez Maria

9/12/'34 - 31/12/2022

Mw. Schietse Laurette

14/07/'33 - 3/01/2023

M. De Clercq Alfons

26/02/'39 - 16/01/2023

Mw. Van Assche Denise

1/09/'37 - 24/01/2023

M. De Clercq Firmin

31/01/'38 - 26/01/2023

Mw. Soenen Julia

27/03/'33 - 29/01/2023

M. Van Renterghem Irené

26/05/'27 - 03/02/2023

Mw. Claus Juliëtte

12/05/'39 - 04/02/2023

Mw. Mosterd Wilhelmina

23/01/'25 - 05/02/2023

M. Cabri Patricius

17/09/'33 - 08/02/2023

Mw. Claus Irena

11/09/'28 - 26/02/2023

Mw. Peil Amelia

13/12/'27 - 27/02/'23

Een rubriek waarin we een bewoner aan

het woord laten.

Ik ben Janine De

Maerteleire. Ik was de

oudste uit een gezin

van 5 kinderen, 3

jongens en 2 meisjes.

Vroeger hebben wij

altijd in Nazareth

gewoond.

Toen ik een jaar of 14 was zijn wij verhuisd

naar Eke, naar de Schraaienstraat.

Ik zat op school in Nazareth, in het

katholieke onderwijs. Daar ben ik gegaan

tot mijn 14 jaar. Daarna ben ik gaan werken.

Op mijn 20ste ben ik getrouwd met mijn

man, Emile Rasschaert. Ons huwelijk was

gezegend met 2 kinderen, een zoon en een

dochter en 4 kleinkinderen.

Ik werkte in de fabriek “La Louisiana” in

Gent, daar werd garen op bobijnen

gedraaid. Dit bestaat nu niet meer. Dit is nu

de Odisee hogeschool.

We werkten in vroege en late shiften, soms

om 5 uur beginnen en soms om 13u

beginnen tot ’s avonds laat. Ik heb daar

ongeveer 14 jaar gewerkt.

Mijn echtgenoot was namelijk zelfstandige

en deed bus- en taxivervoer, genaamd

"Stasie cars".

Ik heb zelf ook met de taxi’s en bussen

gereden. We hadden 2 bussen van 50

personen en 1 bus van 20 personen.

Wij deden vooral vervoer van leerlingen

voor katholieke scholen: de katholieke

school van Zingem (Kruisem) en

Sparrenhove.

We deden ook taxivervoer. Dit heb ik 20 jaar

gedaan tot mijn man in pensioen ging. Ik

ben dan samen met hem gestopt.

Daarna wou ik ook nog iets betekenen en

ben dan gestart als vrijwilliger hier in huis,

in het WZC de Lichtervelde. Ik kom hier dus

al heel lang in huis. Ik kwam hier wandelen,

wafels bakken,… Ik heb dit altijd graag

gedaan en kreeg hier veel voldoening voor.

Veel bewoners zijn voor mij dan ook

gekenden.

Nu ik hier zelf verblijf op afdeling

aquamarijn, besef ik des te meer wat een

meerwaarde de bezoekjes van vrijwilligers

hebben.

Groetjes, Janine



ACTIVITEITEN

Van start met BelRAI voor al onze bewoners…

Vanaf 1 juli dit jaar verplicht de overheid ons om voor alle

bewoners een BelRAI-beoordeling in te vullen. Maar wat is BelRAi?

En welke meerwaarde betekent dit voor de bewoners? We leggen

het graag zo bondig mogelijk uit in onderstaande tekst.

Zoals met veel nieuwe zaken komt ook dit overwaaien vanuit de

Verenigde Staten (en Canada), waar ze al jaren werken met

interRAI, waar onze BelRAI een vertaling van is. Het is een

wetenschappelijk gevalideerd instrument die algoritmen leveren

die berekeningen maken met betrekking tot het functioneren van

de persoon, zijn zorgrisico’s en zijn sterkten en zwakten. De

algoritmen geven aan wat de aandachtspunten van de persoon zijn

en laten de zorgverlener toe een kwaliteitsvol zorgplan op te

stellen. Het houdt rekening met de fysieke, psychische en sociale

noden van de bewoner.

BelRAI werd onlangs geïntroduceerd in de thuiszorg, wordt vanaf 1

juli verplicht in de ouderenzorg en de komende jaren zijn ook de

ziekenhuizen en de centra voor geestelijke gezondheidszorg aan de

beurt. Zo is het de bedoeling dat we via BelRAI dezelfde ‘taal’

spreken en als het ware bruggen gaan bouwen. De verschillende

instrumenten vullen elkaar aan waardoor het de uitwisseling van

gegevens vereenvoudigt.

Hoe werkt het in de praktijk?

BelRAI is enkel toegankelijk voor erkende beoefenaars van een

zorgberoep en deze dienen een intensieve training te volgen om

zich BelRAI-indicatiesteller te kunnen noemen. Daarna kan de

zorgverlener zich aanmelden op een platform en de gegevens van

de bewoners raadplegen en invullen. De gegevens worden op een

gestandaardiseerde en gestructureerde wijze verzameld en

elektronisch geregistreerd. Tijdens het hele BelRAI proces wordt de

privacy van de bewoner gewaarborgd.

Om onze BelRAI-indicatiestellers op te leiden volgden Sandra

Hauttekeete en ikzelf de opleiding tot BelRAI-trainer. Eind 2022

hebben we reeds onze hoofdverpleegkundigen opgeleid tot

indicatiesteller en binnenkort zijn de zorg- en verpleegkundigen

van de verschillende afdelingen en de paramedici aan de beurt.

Binnenkort mogen jullie zich verwachten aan extra bevragingen

omtrent jullie behoeften en functioneren en dit in het kader van

BelRAI, met als enige doel: de kwaliteit van zorg voor onze

bewoners verder te verhogen.

Antony Boone, stafmedewerker Wonen en Zorg (BelRAI trainer)



ONZE MEDEWERKERS

Nieuwe medewerkers

Als liefde een weg kon bouwen en herinneringen een brug,
dan kwam ik je achterna, en bracht ik je terug.

Anton Van Wilderode
Wij gedenken:

Mr. De Smet Maurits, vader van Ketty De Smet (cafetaria), overleden op 29 januari 2023.

Afscheid

Bijzondere momenten

Proficiat aan:

Nancy De Meyer (project medewerker) en Tony Mekeirel, met de geboorte van hun

kleindochter Narah, geboren op 27 december '23.

Inessa Soroka (Saffier) en Sivirean Evghenii, met de geboorte van hun dochter Liliana,

geboren op 10 januari '23.

Lynn Billiau, per 31 januari 2023 afgestudeerd via Project 600 als Verpleegkundige

en per 1 februari in deze functie gestart.

Leijs Sabrina (medewerker onderhoud) en Tournet John, met het huwelijk van hun dochter

Nikita Tournet en Dennis De Ketele op 24 februari 2023.

Leijs Sabrina,

Medewerker onderhoud

sinds 16/01/2023

Een rubriek waarin we elke afdeling en

dienst aan bod laten komen. Zoals de

titel laat vermoeden, gingen we van start

in de kelder van ons woonzorgcentrum

en komen zo, in de loop van de tijd, alle

disciplines aan het woord. Deze keer

laten we Katrien Decoussemaker,

Expert valpreventie aan het woord.

Als valexpert werd ik

gevraagd me voor te

stellen in het krantje.

Ik neem jullie graag

mee in de weg die

ertoe geleid heeft om

deze functie op te

nemen en wat ik in

de Lichtervelde voor

ogen heb rond

valpreventie.

Laten we beginnen bij het begin.

Ongeveer 25 jaar geleden werd mijn

interesse voor ouderen gewekt door het

uitvoeren van verschillende vakantiejobs in

(jawel) de Lichtervelde. Tijdens mijn studies

Motorische Revalidatie en Kinesitherapie aan

de Ugent koos ik dan ook voor de scriptie

die over ouderen ging: ‘Vallen en kracht bij

ouderen’. Het ‘vallen’ is me nadien steeds

blijven achtervolgen. Tijdens mijn vorige job

in een ander rusthuis trok ik verschillende

projecten die met valpreventie te maken

hadden.

Buiten mijn job was ik ook spreker bij het

Logo Gezond+ over valpreventie bij

thuiswonende ouderen en mantelzorgers.

Om dichter bij huis te werken, greep ik 3

jaar geleden mijn kans toen hier een plaats

vrijkwam als kinesitherapeut. Vanuit de

directie kwam de vraag om me bij te

scholen tot ‘Valexpert’. Ik volgde deze

opleiding met veel interesse en begreep dat

valpreventie niet kon gedragen worden door

slechts 1 persoon.

Daarom richtte ik samen met Mathias,

diensthoofd paramedici, de werkgroep

valpreventie op. Ik spits me vooral toe op

het inhoudelijke, terwijl Mathias meer de

werkvormen uitdenkt zodat iedereen

betrokken is en blijft. Met de werkgroep

komen we ongeveer om de 6 weken samen.

De leden van de werkgroep zijn stuk voor

stuk geëngageerde mensen die een

verkorte opleiding kregen en de theorie

naar de praktijk kunnen vertalen.

Met de werkgroep legden we ondertussen

al een hele weg af: 1.5 jaar geleden

bevroegen we via enquêtes medewerkers,

bewoners en familie. Wat vonden zij hier

goed ivm valpreventie, wat is hun kennis

omtrent het onderwerp en wat kan beter?

Van daaruit vertrokken we om een missie en

visie uit te werken en we brachten onze

doelstellingen in kaart.

Momenteel hebben we onze handen vol om

deze één voor één uit te werken:

- we vernieuwen onze valprocedure

- we zetten onze schouders onder enkele

losse (sensibiliserings- en preventie-)

projecten zoals jaarlijkse schoenenverkoop

en regelmatige zichtscreenings

- we brengen valpreventie in de kijker door

tips in het krantje en op de werkvloer, het

spelen van het valpreventiespel,...

- we motiveren onze bewoners tot bewegen

- we sensibiliseren dokters en bewoners wat

betreft voldoende Calcium- en vitamine D-

inname

- we nemen jaarlijks deel aan de ‘Week van

de valpreventie’, uitgaande van het

Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie

Vlaanderen.

Ons volgende doel is korter op de bal

spelen bij hoog-risicobewoners: hoe

brengen we de individuele risicofactoren in

kaart en hoe spelen we hierop in?

Doelen voor de komende jaren zijn: folders

uitwerken, het verder bijscholen van

bewoners, familie en medewerkers en

valpreventie levendig houden met allerlei

projecten. We hebben dus nog veel werk

voor de boeg! En dit allemaal voor 1 doel:

het aantal vallen en daarmee gepaard

gaande kwetsuren verminderen.

Heeft u vragen? Spreek me gerust aan of

vraag info aan de valpreventiereferent van

uw afdeling.

De Veylder Laura,

Ergotherapeut

sinds 6/02/2023

Narah

Hindyrickx Sonja,

Verpleegkundige

sinds 13/02/2023

Proficiat Lynn!



VRIJWILLIGERS

Nieuwe vrijwilliger:

Een vrijwilliger aan het woord...

Als bejaarden voor elkaar zorgen.

Een slordige 16 jaar geleden, verbleef mijn

schoonmoeder in Eke, de Lichtervelde, en ik

ging op pensioen. Wat lag er meer voor de

hand dan haar een wekelijks bezoekje te

brengen? Wist ik veel dat ik er zoveel jaar

later nog zou gaan, wekelijks, als vrijwilliger,

om er telkens een drietal mannen te

bezoeken.

Het was een idee van mijn vrouw.

Zij vermoedde dat de zeldzame mannen in

een rusthuis, graag eens een man op

bezoek zouden krijgen, naast al het

vrouwelijk personeel en de vele vrouwelijke

bewoners, die ze voortdurend te zien

krijgen. Het was een gouden idee.

Dat bewijzen de feiten. Drie mannen

wekelijks bezoeken. Waar is dat goed voor?

Alvast goed voor mijn gezondheid, want ik

rijd er bijna wekelijks met de fiets naar toe

vanuit De Pinte, en wél op eigen kracht!

Ik heb er ook heel wat mooie en blijvende

herinneringen aan. Zoveel mensen die ik in

de loop der jaren mocht leren kennen! Elke

mens is zo apart, dat elke ontmoeting ook

verschillend is. Met de ene blijft het beperkt

tot een wekelijks praatje, met de andere

wordt er Rummikub, schaak, of Scrabble

gespeeld, gewandeld, naar muziek geluisterd

of gezongen, piano gespeeld en verteld,

voorgedragen of voorgelezen, samen

geluisterd naar ingesproken boeken.

Vaak wordt het ook een gesprek over de

kleine dagelijkse ergernissen en vreugdes

die ze met me willen delen, of waarvoor ze

oplossingen of een luisterend oor zoeken.

Vaak ook anekdotes over hun familie,

vrienden, kinderen, partner.

Dat die bezoekjes gewaardeerd werden en

worden, is voor mij een grote vreugde, en

een fierheid. Ook de familie van die

bewoners apprecieert vaak het contact dat

ik heb met hun familielid. Die bezoekers

ontmoet ik dan ook af en toe, als onze

bezoeken toevallig samenvallen.

Elk bezoek is telkens weer een kleine

happening, een onderbreking van de vaak

lange dagen voor die bewoners, en een

moment waar ze naar uitkijken.

Maar vooral, en telkens opnieuw, groeien

die ontmoetingen uit tot een warme

vriendschap, waar ook ik met volle teugen

van geniet.

In de loop van de jaren, en soms zelfs vanaf

het prille begin, worden de bezoeken ook,

jammer genoeg, een ziekenbezoek, want

ook dat komt op die leeftijd uiteraard voor.

Het pijnlijkste moment in die ontmoetingen

is het af en toe lang voorbereide, en soms

al te plotse afscheid, dat bij dit werk in een

rusthuis geregeld hoort. Die telefoontjes

krijg ik niet graag. Daar moet ik dan telkens

door een periode van rouw, verdriet om het

afscheid.

Dan wacht ik enkele weken voor ik het

avontuur aanga om opnieuw contact te

nemen met een nieuwe bewoner, die dan

aan mij wordt voorgesteld door de pastoraal

verantwoordelijke, of een

hoofdverpleegster van de instelling. Een

avontuur, dat meestal leidt tot een langer

contact, als het klikt, en bijna altijd klikt het

wel. Daar ben ik zo dankbaar voor.

Wat ik aan die bejaarden mag geven, krijg ik

immers dubbel en dik terug, door die

telkens jaren durende vriendschappen, die

beide partijen zoveel deugd doen. Een

staaltje hiervan in bijgaand gedicht (“Ich

denke dein”), dat ik schreef.

Een detail als uitsmijter, dat past bij de titel

van dit artikel: in de nieuwbouw van Eke, is

er nu in elke afdeling ook een reuze ruimte

waar de senioren in de mate van het

mogelijke samen eten, maar ook elkaar

ontmoeten, en zo ook voor zichzelf en voor

elkaar zorgen. Ook de andere vrijwilligers,

en die zijn talrijk in Eke, kan je daar in actie

bewonderen.

Hoe dan ook, vrijwilligerswerk is een zegen

voor de maatschappij, een zalig geven en

nemen, en handen zijn er steeds te kort,

ook in Eke.

Lieven Merlevede

Hallo, mijn naam is Chahid,

ik woon omstreken Gent. Ik werk als voedingsvoorbereider in de grootkeuken van Volvo Trucks.

Sinds 20 februari kom ik op vrijdagvoormiddag vrijwilligerswerk doen in WZC de Lichtervelde.

Ik help (op het gelijkvloers) vooral bij de kine, omdat ik het belangrijk vind dat ouderen hun

beweging blijven krijgen. De taken die ik uitvoer zijn onder andere de ouderen begeleiden naar hun

kine afspraak en meedoen met de sportactiviteiten.

Vanuit mijn opvoeding heb ik meegekregen dat het belangrijk is om iets te betekenen in de

maatschappij, dat was mijn motivatie om dit vrijwilligerswerk te doen op mijn vrije dag.

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om boeken te lezen over interessante onderwerpen en daarnaast

spreek ik regelmatig af met vrienden. Ik houd van smoothies drinken. :) Ik hoop dat we nog veel

leuke babbels zullen hebben in het woonzorgcentrum en we elkaar kunnen leren kennen.

Groetjes, Chahid.



NIEUWS UIT ZORG-SAAM

Op 26 januari 2023 vond een belangrijke
wissel plaats in het bestuursorgaan van
Zorg-Saam ZKJ. Voorzitter Geert Laleman gaf
de fakkel door aan Bart Heytens, die sinds
2007 deel uitmaakt van het bestuur. “Bart is
reeds jarenlang een betrokken en
betrouwbaar lid van het bestuursorgaan”,
vertelt Geert. “Hij wordt gedragen door alle
leden, dus ik heb het volste vertrouwen in
mijn opvolger.”

Geert Laleman – een man met jarenlange

expertise

Geert Laleman is sinds jaar en dag een

bekende naam in het bestuursorgaan van

Zorg-Saam ZKJ. In 2004 nam hij voor het

eerst een bestuursmandaat op bij de

voorziening, tot hij in 2016 een stap opzij

zette en het voorzitterschap bij Lisanga

opnam. Geert verdween echter niet volledig

van het toneel, want in september 2020

voegde hij zich opnieuw bij het

bestuursorgaan, ditmaal meteen als

voorzitter. Nu maakt hij plaats voor Bart

Heytens, al blijft hij betrokken als

bestuurder bij Zorg-Saam, in de commissie

deugdelijk bestuur, commissie zorgbeleid,

zorg en ethiek, commissie bouw en financiën

en commissie benoemingen en

remuneratie.

“Ik ben verheugd dat Bart de fakkel

overneemt. Hij is reeds jarenlang een

belangrijke schakel en een competente,

correcte, betrokken en betrouwbaar lid van

het bestuursorgaan”, aldus Geert.

“Hij wordt gedragen door alle leden en hij

kan ongetwijfeld op ieders steun rekenen.

Nu rest mij alleen nog om hem alle succes

toe te wensen bij het uitoefenen van zijn

mandaat.”

Bart Heytens – een man met grote

dankbaarheid

Bart Heytens is evenmin een onbekende

naam binnen Zorg-Saam. Sinds 2007 is hij

actief als bestuurder en sinds 2020 als

secretaris. “In eerste instantie wil ik grote

dankbaarheid uiten voor het mooie werk

van mijn voorganger en de continue inzet

en het toegewijde engagement van mijn

collega-bestuurders. De vereniging en haar

medewerkers zijn mij goed bekend en

liggen mij nauw aan het hart, dus ik heb er

het grootste vertrouwen in.”

En zijn doelstelling als nieuwe voorzitter?

Daar heeft Bart een klare kijk op. “Ik wil

samen met het bestuursorgaan waken over

de realisatie van de basisdoelstellingen van

de vereniging, namelijk kwaliteitsvolle en

betaalbare residentiële zorg bieden voor

ouderen, met onder meer bijzondere focus

op het uitwerken van de strategie 2030 en

het opvolgen van de implementatie van de

vooropgestelde strategische doelen”,

verklaart Bart. “Ik heb bovendien een aantal

persoonlijk betrachtingen als voorzitter. Zo

wil ik een verbindende rol opnemen naar

alle collega-bestuurders, medewerkers en

stakeholders van de vereniging. Daarnaast

wil ik focussen op het verder optimaliseren

van de werking van het bestuursorgaan,

zodat de bestuurders in de beste

omstandigheden hun opdracht in het

belang van Zorg-Saam kunnen uitvoeren.”

Berten Van Kerkhove, Algemeen

Groepsdirecteur vzw Zorg-Saam ZKJ,

verwelkomt de nieuwe voorzitter met veel

vertrouwen. “Alle medewerkers van Zorg-

Saam ZKJ zijn Geert Laleman zeer dankbaar

voor de verbindend rol die hij opgenomen

heeft als voorzitter. Met Geerts

voorzitterschap is het startschot gegeven

voor een vernieuwde missie, een nieuwe

strategie richting 2030, met sterke focus op

persoonsgerichte zorg in verbinding en

sterke focus op deugdelijk bestuur. We

verwelkomen met veel vertrouwen Bart

Heytens als onze nieuwe voorzitter. We zijn

ervan overtuigd dat we ook met Bart deze

weg van holistische persoonsgerichte zorg

en maatschappelijk verantwoord

ondernemen verder zullen inslaan. Met een

gelukkige en tevreden bewoner en

medewerker als onze hoogste ambitie."

Voorzitter Geert Laleman geeft fakkel door aan Bart Heytens



PASTORAAL NIEUWS

Vasten is niet zo zeer een kwestie van iets meer doen.
Het is niet zo zeer een kwestie van iets minder doen.

Het is misschien zelfs niet een kwestie van ‘doen’.
Vasten is veeleer een kwestie van wat je doet
met nog meer bezieling en overtuiging doen,
nog meer leven vanuit je diepste inspiratie,

en daar dan ook op zoek naar gaan.

De vasten of veertigdagentijd, wat is dat?

Dit jaar vieren we Pasen op zondag 9 april. De periode voorafgaand

aan het Paasfeest wordt ook wel de vasten of veertigdagentijd

genoemd. Maar welke betekenis heeft die periode?

De vasten is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed.

We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze

naasten, dichtbij en ver weg.

• Waarom duurt de veertigdagentijd 46 dagen?De

veertigdagentijd duurt 46 dagen omdat er zes zondagen in

deze periode vallen. De zondag is de dag van de opstanding

van Jezus en daarom een feestdag. En op een feestdag

wordt niet gevast.

• Waar komen die veertig dagen vandaan?In de Bijbel is

veertig een belangrijk getal. Jezus was bijvoorbeeld veertig

dagen in de woestijn om te vasten en te bidden. En veertig

jaar trok het volk Israël door de woestijn voordat zij in het

beloofde land aankwamen. Het is een getal dat duidt op

voorbereiding en overgang.

• Waarom vasten mensen in de veertigdagentijd?Iedereen die

vast heeft daar zijn eigen redenen en eigen manier voor.

Door bijvoorbeeld niet te snoepen of geen alcohol te

drinken sta je stil bij de overvloed die wij hebben. Sommige

mensen kijken geen tv of gebruiken geen sociale media. Je

houdt dan tijd over: om te bidden, na te denken over je

geloof of om iets te doen voor een ander.

• Wat is Aswoensdag?Aswoensdag is van oorsprong een

rooms-katholieke traditie. Tijdens de kerkdienst worden de

groene takjes van Palmpasen van vorig jaar verbrand. Met

de as tekent de priester een kruisje op het hoofd van de

mensen. En hij zegt: ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij

wederkeren’. Deze woorden benadrukken de

vergankelijkheid van het aardse leven. De vorm van het kruis

wijst op het eeuwige leven.

• Wat is de Goede Week?De Goede Week is de week voor

Pasen en begint met Palmzondag. Op deze zondag wordt

vaak het verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem

gelezen. Op Witte Donderdag vieren veel gemeentes het

avondmaal, net als Jezus deed met Zijn leerlingen. Op Goede

Vrijdag herdenken we dat Jezus aan het kruis is gestorven.

Na Stille Zaterdag volgt dan op zondag het feest van de

opstanding van Jezus: Pasen.

Vieringen/activiteiten tijdens de vasten in De Lichtervelde:

• Vrijdag 31 maart: Palmwijding in de kapel om 10u15

• Donderdag 6 april: Viering Witte Donderdag om 10u15

• Vrijdag 7 april: Kruisweg voor Goede vrijdag om 15u

• Zondag 9 april: Paasviering om 10u15

Deze vieringen vinden telkens plaats in de cafetaria.

We herdenken het offer van Jezus en

bedanken hem voor wat Hij in onze

wereld gebracht heeft.

Christus is opgestaan, we wensen je

een vrolijk Pasen vol met zegeningen!

Communicanten/lentefeest

Eerste communie

Anna Verstraete, dochter van Jef Verstraete
(pastorale) en Jolien Geeroms, op 23 april '23.

Amalia, kleindochter van Nancy De Meyer
(project medewerker) en Tony Mekeirel,
op 6 mei '23.

Ferre Leys, zoon van Eline Vander Beken
(saffier) en Mathieu Leys, op 6 mei '23.

Louise, kleindochter van Karine D'Haeyer
(receptie) en Luc Van Achter, op 13 mei '23.

Eeden Van Renterghem, dochter van Aster
Haentjes (ME) en Kenneth Van Renterghem,
op 18 mei '23.

Aurora, kleindochter van Tania Bartholomieux
(nacht) en Didier Van Assche, op 18 mei '23.

Arne, kleinzoon van Rosette Goorman (opaal)

en Dirk Van Huffel, op 6 mei '23.

Plechtige communie

Léon Duchatelet, zoon van Melissa Casteleyn
(opaal) en Ken Duchatelet, op 18 mei '23.

Mauro Dhondt, neef van Sofie Dhondt (opaal),
op 19 mei '23.

Milan Ronsse, zoon van Anja Minnaert (opaal)

en Steven Ronsse, op 20 mei '23.

Laure De Paepe, dochter van Lieven De Paepe

(kine) en Leen De Vuyst, op 21 mei '23.

Eva Collet, dochter van Els Lamont

(opnameverantwoordelijke) en Cedric Collet,

op 21 mei '23.

Thibault Leroy, zoon van Bart Vanhulle (nacht)

en Alison Dewintere, op 18 mei '23.

Lentefeest

Kyano Dewulf, (plus)zoon van Lisa Laurier (ME)

en Frederik Dewulf, op 13 mei '23.

De take-away solidariteitsmaaltijd voor

Lisanga in december bracht in totaal

1.349,18 € op. Van harte bedankt aan

iedereen die zijn steentje heeft

bijgedragen aan deze actie.

Het bedrag gaat integraal naar de

projecten van Lisanga in Congo.

Kledinginzameling Wereldmissiehulp

Wie langs dagverzorgcentrum ‘De Parel’ het

woonzorgcentrum verlaat heeft het misschien al

opgemerkt. Er staat een kar voor inzameling van kledij en

schoenen van Wereldmissiehulp. Iedereen die kledij of

schoenen teveel heeft, kan deze in een afgesloten zak in

deze kar deponeren. De opbrengst gaat naar

Wereldmissiehulp en per kilo wordt een klein bedrag aan

onze eigen VZW Lisanga gedoneerd. Van harte aanbevolen!



www.zorg-saam.be/delichtervelde - #samenzorgenvoorelkaar

Volgens de kalender begint de lente op 20 maart.

Dag en nacht zijn even lang. De natuur ontwaakt uit haar

lange winterslaap. Voedingssappen stromen weer omhoog

naar de takken van bomen en struiken en laten de knoppen

opzwellen. De eerste bloemen verschijnen aan de hagen en

in de velden. De bewerkte akkers worden groener, want

koren- en koolzaadplantjes groeien opnieuw. Het weer is

onbestendig; af en toe schijnt er een waterig zonnetje, dan

valt er een maartse bui. Door regens en het smelten van de

sneeuw treden beken en rivieren soms buiten hun oevers.

In april komt het plantenrijk echt tot leven. Jonge bladeren

ontvouwen zich en tooien de bomen in zachte

voorjaarstinten die uiteenlopen van geelgroen tot

oranjerood. De fruitbomen hebben stralend witte bloemen.

De tarwe is flink gegroeid en dieper groen van kleur

geworden.

Bij het koolzaad ontluiken de eerste bloemen al. Trekvogels,

zoals de ganzen en zwaluwen, keren langzamerhand terug.

De temperatuur is steeds milder, maar soms daalt die nog

onder het vriespunt. Als het nu erg koud wordt, bevriezen

de bloesems van fruitbomen en loopt de hele oogst gevaar.

Na enkele weken zitten de bomen goed in het blad. Langs

de paden en in de weilanden trekken de bloemen veel bijen

en hommels aan. De witte meidoornhagen bloeien

uitbundig, evenals de duizenden gele koolzaadbloemen,

waardoor de velden er prachtig uitzien. In het nest piepen

pasgeboren jongen om voedsel.

Hun ouders vliegen af en aan

met insecten en larven. De

dagen zijn beduidend langer en

de temperaturen stijgen.

Opnieuw is het leven buiten

aangenaam.

(Bron: wzc Grootenbosch, lente

2018)

EVEN LACHEN

Kleine Mieke wou een brief aan

oma schrijven.

Ze schreef: "lieve oma, ik schrijf

heel langzaam omdat ik weet dat u

niet snel kan lezen."

Moeder's oplossing

Een koppel heeft ruzie gehad.

De vrouw belt haar moeder en

zegt: “We hebben weer ruzie

gehad, ik kom bij jou wonen”. “Nee

schat, hij moet boeten voor zijn

fouten. Ik kom bij jou wonen”.

Eentje die ons vrouwkes graag

zullen horen:

Wat is de overeenkomst tussen

een man en een lepel ? Ze

scheppen allebei op.

bron: okraleest.be

De Lente


