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Op dinsdag 10 januari werden alle bewoners van De
Regenboog, Lava en De Mantel uitgenodigd om sa-
men te klinken op 2023.

De tafels van ons ontmoetingscentrum zaten goed
vol. Iedereen had er naar uitgekeken om eindelijk - na
twee moeilijke jaren - elkaar weer in een ongedwon-
gen en plezante sfeer te kunnen ontmoeten.

Er werd gelachen en gedronken. Er werd met wee-
moed gepraat over zij die er niet meer bij waren. Er
werd hoopvol en vol verwachting verteld over de
plannen voor het nieuwe jaar.

We hopen dat hiermee de trend voor 2023 is gezet en
dat we jullie ook de komende maanden op onze tal-
rijke activiteiten mogen verwelkomen.

Wij kijken er in elk geval naar uit om er samen met
jullie weer een mooi jaar van te maken.

Veerle Verhelst

Nieuwjaarsreceptie bewoners

Speciale
Valentijn-

editie

WZC De Regenboog

Februari 2023
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Woordje van de directie
Op 20 januari 1923
werd ik geboren op
een houten schip van
380 ton. Het schip lag
in Gent, op de plaats
waar de Leie en de
Schelde te samen ko-
men. Mijn ouders wa-
ren beiden schippers.

In mei 1928 kreeg ik er
een zusje bij, Adeline
genaamd. Ik hield
zielsveel van mijn
zusje, maar in januari
1929 stierf ze aan
hersenvliesontsteking.

In december 1929 werd mijn broer Pierre ge-
boren in Flarvinne in Wallonië. Daar kwamen
mijn ouders hun nieuwe, ijzeren schip ophalen.
Het werd “Bali” gedoopt. In december 1931 werd
mijn tweede zusje geboren en waren we met z’n
drietjes.

Ik ging naar de kostschool St Rafaël in Oostakker
waar nu de grote bazen van de congregatie
zitten. Ik was ‘al zeg ik het zelf’ een goede leer-
ling. Ik werd 1x de tweede en 3x de eerste van
de klas. Na het schooljaar 1936-1937 ging ik mee
varen op de “Bali”.

Op 1 mei 1940, ik was toen 17 jaar en 4 maan-
den oud, ging ik mijn eerste verloving aan met
een meisje van 16 jaar, waarmee ik drie jaar in
de klas had gezeten.
Op 10 mei 1940 brak de oorlog uit, voor mij vijf
lange jaren van verschrikking.

In september 1943 kreeg ik van mijn lief ‘mijnen
bon’ en bleef ik tot januari 1945 singel.

Maar daar kwam verandering in. Op zondag 21
januari 1945 - dus de dag na mijn 22e verjaardag
- waren we met de “Bali” in Gent. ’s Avonds ging
ik dansen in Café The Jazz en daar vond ik mijn
grote liefde: Alice of liever Liske Pauwels. Ik zie
ze nog altijd staan (het is intussen 78 jaar ge-
leden) met haar rug tegen een tafeltje wachtend
op een partner om te dansen.

Mijn eerste woorden tot haar waren: ‘Dansen
juffrouw?’ ... en ja hoor, ik nam haar in mijn ar-
men en zou haar in principe nooit meer loslaten.

Op 28 mei 1949 zijn we in het huwelijksbootje
gestapt. Ik heb drie jaar als loontrekkende
schipper gewerkt en daarna 25 jaar samen met
Liske als zelfstandige schippers. We kregen sa-
men drie kinderen, één meisje en twee jongens.

In 1977 zegden we het varen vaarwel en hebben
we tot 1984 als bediende gewerkt.

In 1984 kwamen mijn ouders naar De Regen-
boog. Moeder stierf hier in 1986 en vader in
1990.

Op 1 juni 2016 zijn Liske en ikzelf naar De
Regenboog gekomen. Mijn levenskameraad stierf
op 16 oktober 2019 en vrijdag 20 januari 2023
ben ik 100 jaar geworden.

We zullen toch maar zeggen ‘God zij dank’.

Frans Van Houteghem

Ik... Frans Van Houthegem
Beste lezer

De eerste maand van 2023 is al voorbij. We hebben veel kunnen
feesten en samen met dat feesten hebben we ook onze
plannen en intenties voor het nieuw jaar kunnen meegeven.

Vorig jaar hebben we samen met alle woonzorgcentra en de
centrale unit de missie, visie en de waarden van Zorg-Saam
Kindsheid Jesu geüpdatet. Binnenkort hangen de nieuwe can-
vassen met de tekst omhoog in De Regenboog. we nodigen u
graag uit om hier even bij stil te staan.

Vanuit de missie, visie en waarden werd centraal een strate-
gisch beleidsplan opgemaakt en van daaruit kunnen wij hier in
De Regenboog aan de slag met een lokaal beleidsplan.

Voor 2023 hebben we ons voorgenomen om te werken aan de
volgende thema’s:

1. Onze bewoner staat centraal. We willen persoonsgerichte
zorg verlenen in een omgeving waar wonen, leven en
‘zorgen voor’ belangrijk zijn. We willen meer inspelen op
wat onze bewoner belangrijk vindt en onze organisatie in
alles wat we doen daarop afstemmen.

2. Onze zorg voor onze medewerker. We willen werken aan
een cultuur die verbindend is en waar constructief naar
oplossingen wordt gezocht. We zijn er voor elkaar en
willen in een open en eerlijke sfeer samenwerken over
disciplines en afdelingen heen. We werken heel graag
samen met mantelzorgers, familie en onze vrijwilligers. Zij
zijn een onmisbare schakel in het geheel.

3. We gaan ons anders organiseren en willen prioriteiten
stellen in de verbeterprojecten die op stapel staan.

We willen in cocreatie met medewerkers, leidinggevenden,
directie, mantelzorgers, familie, bewoners en vrijwilligers
werken aan: een efficiënte personeelsinzet, zorg voor personeel,
kwaliteit en klachten, keuken, maaltijden en hospitality, een
financiële gezonde organisatie, de zorg voor onze infrastructuur,
duurzaamheid, buurtgerichte zorg, een open instelling zijn en
netwerking.

Veel plannen dat weten we, maar we gaan ons best doen om
mooie dingen te verwezenlijken.

Vriendelijke groet

Lieve Van der Paelt

Zielsverwant

Er zijn wel duizend dingen die ik je wil zeggen,
Er zijn wel duizend dingen die ik met je wil doen.

Maar elke keer onze blikken kruisen, verdwaal ik in je ogen en
klap ik toe.

Want een woord is maar een woord,
En een zin is maar een zin.

En het gevoel dat me overmeesterd wanneer ik bij jou ben daar
verlies ik me helemaal in.

Want een dag is maar een dag,
Als ik die niet kan delen met jou.

En een moment lijkt zo betekenisloos als ik niet kan uitdrukken
hoe zeer ik van je hou.

Er zijn wel duizend dingen die ik wil zeggen,
maar praten is overbodig.

Want om jou te verstaan,
heb ik geen woorden nodig...

Lana Roels
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Knuffeldag 21 januari

Een knuffel, een klein gebaar dat iets groots kan teweeg
brengen. Iedereen heeft er wel eens behoefte aan.
Daarom gingen we met z’n allen knuffelen op 21 januari,
dit is namelijk de Internationale Knuffeldag.

Deze Knuffeldag is in het leven geroepen om het belang
van dit extra gebaar van liefde te onderlijnen. Men kan op
verschillende manieren een teken van liefde geven, maar
op deze dag ligt de focus op knuffelen.

Een knuffel geven kan bij verschillende gelegenheden.
Om te zeggen dat je iemand graag ziet, om iemand te
troosten of om iemand te kalmeren. Dit heeft een positief
effect op de gemoedstoestand van de andere persoon, je
partner, vriend of vriendin.

Ook hier in WZC De Regenboog worden de bewoners
graag gezien, getroost en gekalmeerd. Toch kunnen we
niet elke persoon individueel knuffelen en daarom kiezen
we meer voor een therapeutische aanpak, namelijk
"snoezelen".

Het kalmerend aspect van knuffelen wordt zo in een
therapie gegoten en meer specifiek uitgevoerd tijdens
een snoezelbad of in de snoezelkamer op afdeling Koraal.
In deze kamer worden de zintuigen extra geprikkeld, wat
de bewoner tot rust zal brengen.

De bewoner ervaart dus verschillende zintuigelijke erva-
ringen. Het uiteindelijke doel hiervan is hem of haar kal-
meren en tot rust brengen. Hierbij wordt gebruik ge-
maakt van hulpmiddelen zoals; gedempt of gekleurd licht,
zachte muziek, aangename geuren, meubilair dat een
ontspannen houding toelaat, zoals een relaxzetel of wa-
terbed. Er worden tevens rustgevende beelden gepro-
jecteerd.

De therapeut heeft tijdens de activiteit een ondersteu-
nende en begeleidende rol. Hij of zij geeft de bewoner
een massage van de hand, nek of rug, zodat de bewoner
volledig kan ontspannen. Het belangrijkste doel van de
massage is ontspannen, maar er zijn bijkomende, posi-
tieve effecten zoals het stimuleren van de bloedsomloop
en de lymfevochtcirculatie.

Niet alle bewoners vinden lichamelijk contact even fijn.
Sinds kort verblijven op de afdeling Amethist twee katjes:
Charel en Rosé. Deze dieren zorgen voor een huiselijke
sfeer en ze hebben een positief effect op de sociale
interactie van de bewoners. De bewoners houden ervan
de katjes te knuffelen....

Sienke en Lore
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Voorlezen is meer dan enkel lezen...

Op veertien februari vieren we
Valentijn. De dag der verliefden. Hoe
lievelief is de liefde. Iedereen is er
naar op zoek. Soms komt ze onge-
vraagd aankloppen. Dan schieten
woorden te kort.

Waar woorden ontbreken, helpen
zoenen. Zoenen geven zuurstof aan
de bloedsomloop en aan het hart.
Een vorm van ademhalen, waarbij
geliefden blij worden. Een bruids-
boeket dat altijd vers blijft. Een fles
wijn die beter wordt met de jaren.
Een kruik die nooit leeg geraakt.

Samen aan tafel met twee jonge
tachtigers, Reinhilde en Hugo, mag ik
de liefde horen zinderen en fonkelen
in verliefde ogen. Zestig jaar zijn ze
nu getrouwd. En vijfenzestig jaar
samen. Het lijkt wel een sprookje. Te
mooi om waar te zijn. Toch is het
‘allemaal’ wel waar.

Hugo

‘Bomen komen elkaar niet tegen,
mensen wel’, lacht Hugo. Als jongste
zoon van een bakker bestelde ik met
de bakfiets brood aan huis. Ook bij
de familie Ogiers, waar drie mooie
dochters woonden, waarvan Rein-
hilde, leverde ik warme broodjes...

Maar van brood alleen kan een mens
niet leven. Een mens wil af en toe
goed beleg. In die tijd was Burcht het
walhalla van het uitgangsleven. Ook
al bestond de Zillion nog niet, toch
werd er overal gedanst en gefeest.
Soms tot ’s morgens vroeg.

Mijn vader had daar geen problemen
mee, als ik maar op zondagmorgen
op tijd thuis was om het brood uit
voeren. Het bloed kriebelt waar het
niet gaan kan en op één van de
dansfeestjes had ik mijn stoutste

schoentjes aangetrokken om Rein-
hilde tegen mijn "gelé" te trekken.
Mijn broodje was gebakken. Dat
bleek een schot in de roos. Een
bloem van een vrouw die ik altijd zou
blijven beminnen.

Reinhilde

Ik ben als Française in 1940 ter we-
reld gekomen. In het begin van de
oorlog was mijn vader, die als burger
op het fort van Zwijndrecht werkte,
met mijn moeder tewerkgesteld in
het Franse Tarbes. Ik zag dus het
levenslicht in het zonnige zuiden van
Frankrijk. Later werden nog twee
zusjes geboren. Ik heb altijd een
warme thuis gehad.

Ik mocht van thuis verder studeren
en haalde mijn diploma van naaister
coupeuse. Dit beroep heb ik heel
mijn leven kunnen uitoefenen bij
verschillende winkels en zaken. Ook
thuis ontwierp en verstelde ik voor en
na jurken en kleedjes. Ik heb lang
gewerkt bij Andersen, een verfijnde
kledingswinkel in Antwerpen. Ik heb
bij veel bekende vrouwen de maat
genomen en kleedjes gemaakt, onder
andere voor Rietje, de vrouw van
Toon Hermans.

Nadat ik Hugo had leren kennen,
leefden we samen vijf jaar op roze
wolken. Toen op een dag mijn moe-
der zei; “ Wordt het geen tijd dat
jullie zouden trouwen.” Dus zo ge-
schiedde. We trouwden en hebben in
de wittebroodsweken de broodjes
goed gesmeerd. We braken uit onze
comfortzone, lekker veilig en comfor-
tabel om ons te storten op ons eigen
zelfstandig huwelijksleven. Nooit spijt
van gehad. Hugo is een lieve man.
Het klikte van in het begin.

Hugo en Reinhilde

We zijn nu zestig jaar getrouwd. De
burgemeester was niet op de plech-
tigheid, omdat hij met verlof was. Dat
heeft de feestvreugde niet kunnen
bederven om mijn gelé aan te
trekken en de bloemetjes buiten te
zetten.

We kijken met plezier terug op een
heel mooi leven samen. Het is stil
waar het nooit waait. Ik was heel
mijn beroepsleven op de baan als
chauffeur. Ik vertrok soms voor zes
uur ’s ochtends en kwam pas om
10.00 uur ‘s avonds thuis. Maar ik
was elke avond thuis bij mijn
vrouwke.

Toen op een dag mijn baas vroeg om
op het buitenland te rijden, zei ik
doodleuk ; ‘ zoekt dan maar een
andere chauffeur!’. ‘ We hebben nooit
het geluk gehad om kinderen te
krijgen’; zucht Reinhilde. ‘Ja, daar
hebben we ons bij neer moeten
leggen. Beter zo, dan dat je ze moet
afgeven’.

Dat gaf ons wel de vrijheid om veel
op reis te gaan. We hadden ook een
stacaravan in Westkapelle aan zee,
tussen Domburg en Zoutelande. Dan
zaten we daar bij het oude strandhuis
met boven ons de grijze wolken.

Nu ben ik in een ander huis gestrand,
omdat mijn geheugen me soms in
de steek laat. In de grijze wolken.
Hugo komt me elke dag bezoeken.
Wat hij vertelt houdt ons warm en
teder. Ik ben blij dat ik hier ben, blij
dat ook jij hier bent, Hugo.

Blij dat we samen hier zijn!

Johan Bral

Valentijnskoppel van het jaar

Hugo Schelfhout en Reinhilde Ogiers.
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Beste Koen

Vandaag willen we even samen
stilstaan bij wat jij de voorbije 32j
voor De Regenboog hebt betekend.
32j dat is een hele tijd.

Vanuit het verre West-Vlaanderen
ben je naar Gent gegaan om ver-
pleegkunde te studeren en daarna
heb je ziekenhuiswetenschappen
gestudeerd in Leuven. Na je studies
heb je 8 jaar in Sint-Camillus gewerkt
en op 1 juni 1990 ben je gestart in De
Regenboog. Je hebt verschillende
functies gehad en verschillende
afdelingen geleid.

De afdelingen hadden toen nog
andere namen met letters en cijfers,
zo was je diensthoofd van afdeling
2A, afdeling C, afdeling echtparen,
afdeling gelijkvloers, …
Met adjunct hoofdverpleegkundigen

en zonder…

Deze lijst is niet volledig maar het is
ook niet helemaal terug te vinden in
de annalen van De Regenboog.

Je bent ook informatica systeem ver-
pleegkundige geweest, je hebt het
vorige bewonersdossier mee ontwik-
keld. Wat echt knap is en een grote
kennis die we nu zullen moeten mis-
sen. Niemand in De Regenboog heeft
zo’n grote kennis van Geracc als jij.

Koen, we kennen elkaar nog maar
een jaar, wat niet zo lang is. Op jouw
afdeling verliep alles altijd vlot waar-
door ik me de eerste maanden ook
niet zo intensief over afdeling Saffier
moest ontfermen. Misschien niet zo
correct van mij maar ik voelde wel
aan dat jij alles onder controle had en
als er echt een probleem zou zijn je
me wel wist te vinden.

Later wanneer je verlof had, kwam ik
vaker op de afdeling en voelde ik het
grootste respect van je collega’s voor
jou.

Tijdens de gesprekken die we hadden
gaf je me steeds aan dat jouw ener-
giebron tijdens het werk het contact
met de bewoners is. Een goed draai-
end, zelfsturend team ook maar de
bewoners staan met stip op nummer
1. Dat voel je ook als je op de afde-
ling komt, er is steeds een warme
gezellig sfeer op afdeling Saffier.
Je gaf me ook mee dat verandering
goed is voor De Regenboog maar dat
we niet te snel mogen gaan en er-
voor moeten zorgen dat we iedereen
mee hebben in ons nieuw verhaal.

Vanaf 1 januari draag je de fakkel
over aan Els en zal jouw focus niet
meer op de bewoners en het team
van Saffier liggen maar op je klein-
dochter Lucie. Je bent de meest
trotse papito van Lucie en kijkt er
naar uit om op jouw maandag voor
haar te zorgen. Geniet ervan en ook
van alle leuke plannen die je hebt
voor de toekomst.
Wij zullen je kennis en kunde missen
maar ook de rust die je uitstraalt.

We willen je graag bedanken voor
alles wat je voor De Regenboog
gedaan hebt de voorbije 32j en
hopen je af en toe nog eens terug te
zien voor een of andere gelegenheid.

Het ga je goed, Koen !

Koen is op pensioen

Ik ben ongeveer 30 jaar geleden begonnen in het WZC De
Regenboog.
Ik herinner me nog goed hoe ik hier als 22 jarige startte, toen
nog als zorgkundige.

Omdat er een gebrek was aan verpleegkundigen, startte de
overheid het “project 600”. Een project waarbij zorgkundigen
de kans kregen om zich om te scholen naar verpleegkundi-
gen. Een kans die ik niet kon laten liggen. In 2003 studeerde
ik af als sociaal verpleegkundige. Een prestatie waar ik best
trots op was en waar ik nog geen moment spijt van heb
gehad. De zorg voor ouderen ligt me dan ook nauw aan het
hart.

Nadien ging alles in een stroomversnelling. Ik kreeg al snel de
kans om hoofdverpleegkundige te worden op een afdeling
voor personen met dementie.
Daarna volgde er nog een aantal andere afdelingen, zoals het
dagcentrum, de afdeling Topaas. Ik ben zelfs nog even
woonassistente van de serviceflats “De Mantel” geweest.
Op 1 januari 2023 ben ik officieel gestart als hoofdverpleeg-
kundige van de afdelingen Saffier/Bethanië.

Lana Roels

Els Van Der Borght

Lana Els

Ik ben 33 jaar en woon in Lokeren. Sinds midden
december mag ik de functie van
hoofdverpleegkundige uitoefenen op de afdeling
koraal.

Van schoonheidsspecialiste naar zorgkundige.
Van zorgkundige naar verpleegkundige.
Van verpleegkundige naar adjunct-hoofdverpleegkun-
dige.
Van adjunct-hoofdverpleegkundige naar hoofdver-
pleegkundige.

Niet echt het meest voor de hand liggende traject, en
toch heeft elk onderdeel een grote meerwaarde
gehad in het groeiproces, dat me gevormd heeft tot
de persoon en zorgprofessional die ik vandaag deze
dag ben.

Werken op Koraal voelt voor mij als thuiskomen. Het
is een omgeving waar iedereen zijn kwaliteiten ten
volle kan ontplooien. Iedereen zit op 1 lijn om onze
bewoners een zo kwalitatief mogelijke zorg te bieden.
In zo'n omgeving kan het niet anders dan, dat je er
zelf beter van wordt.

Het is fysiek en mentaal best wel pittig, maar dankzij
een ijzersterk team, verliezen we nooit het doel dat
we voor ogen hebben. Ik ben hier dan ook mijn hart
verloren. Het respect en de liefde voor bewoners en
collega’s is zeer groot. Sinds kort mag ik de leiding op
mij nemen en ik kan niet genoeg zeggen, hoe vereerd
ik me hierdoor voel.
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Meer info?

Je kan contact opnemen met Sofie Callens, directeur zorg en kwaliteit van WZC De Regenboog: telefoon 03 253 29 01,
e-mail: callenss@deregenboog.zkj.be.

Bezoek onze website: https://www.zorg-saam.be/de-regenboog

Vacatures

FUNCTIE
• Je maakt planningen en uurroosters op voor verschillende

afdelingen
• Je bent/wordt expert op het vlak van plannen en organiseren
• Je denkt mee na over hoe zorg op een innovatieve manier kan

georganiseerd worden
• Je ondersteunt het zorgteam operationeel in het realiseren van

de dagelijkse opdracht: verpleegtechnische zaken, instructies,
procedures…

• Je stelt de bewoner centraal en past de principes toe van leven,
wonen en zorg

• Je neemt deel aan werkgroepen
• Je werkt over verschillende afdelingen heen en hebt een

brugfunctie tussen de afdelingen en de directie
• Je staat mee in voor de verpleegkundige permanentie

PROFIEL
• Je hebt minstens een getuigschrift of een bachelor

diploma
• Je bent een expert in plannen
• Je beschikt over sterke organisatie skills
• Je hebt een groot analytisch vermogen
• Je hebt een grote affiniteit met ouderenzorg
• Je beschikt over coachende vaardigheden
• Je kijkt positief naar verandering en kan mensen mee

krijgen in verbeterprojecten
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden
• Je bent pragmatisch en oplossingsgericht
• Je bent een goede observator
• Je bent kwaliteitsgericht en nauwgezet naar

procesopvolging

Verpleegkundige expert - planner

PROFIEL
• Je behaalde een visum als zorgkundige
• Je hebt affiniteit met de ouderenzorg
• Je hebt een open kijk en bent positief ingesteld
• Je kan je vinden in onze christelijke waarden
• Je kan zelfstandig werken en bent een teamplayer
• Ervaring is niet noodzakelijk

Zorgkundige

Wat bieden wij jou?.
• Een boeiende job vol variatie en uitdagingen
• Ruime mogelijkheden tot vorming gericht op persoonlijke groei of vakkennis
• Een aangename werksfeer, een hartverwarmende werkomgeving
• Een stabiele werkomgeving binnen de sterke groep Zorg-Saam ZKJ vzw
• Een organisatie met een actuele kijk op ouderenzorg, in een vernieuwende werkomgeving binnen een sector in volle beweging
• Overname van anciënniteit en een betrekking van onbepaalde duur
• Afhankelijk van de job: een uurrooster waar zoveel mogelijk met je noden wordt rekening gehouden
• Een aantrekkelijk salaris met extra-legale voordelen: bijkomende vakantiedagen, maaltijdcheques, gratis treinabonnement,

fietsvergoeding, extra beloning bij mijlpalen in je privéleven
• Als je niet fietst, toch een vlot bereikbare werkplek dichtbij tram, bus en trein.

FUNCTIE
• Je voert verpleegkundige taken uit in de afdeling Koraal
• Je ondersteunt de zorgkundigen in de specifieke en

gespecialiseerde zorg voor de bewoners met een NAH
• Je stelt de bewoner centraal en past de principes toe van leven,

wonen en zorg

PROFIEL
• Je hebt minstens een getuigschrift of diploma

verpleegkunde
• Je hebt affiniteit met jongere bewoners met een NAH
• Je hebt een grote interesse in neurologische

aandoeningen
• Je werkt kwaliteitsvol en zeer nauwgezet
• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
• Je bent pragmatisch en oplossingsgericht
• Je kan zelfstandig werken en bent een teamplayer

Verpleegkundige afdeling bewoners met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

WZC De Regenboog biedt 240 erkende woongelegenheden, een centrum voor kortverblijf, dagverzorgingscentrum en assistentiewonin-
gen. Het is één van de 14 centra van de VZW Zorg-Saam ZKJ.
Deze VZW is een persoonsgerichte werkgever met maximale aandacht voor welzijn en ontwikkeling van al onze medewerkers. Vanuit onze
rijke traditie, van ruim 180 jaar, zijn we op vandaag nog steeds een innovatieve trendsetter binnen de ouderenzorg.

FUNCTIE
• Je voert zorgkundige taken uit in de afdelingen
• Je ondersteunt mee de totaalzorg van de individuele bewoner
• Je stelt de bewoner centraal en past de principes van leven,

wonen zorg toe
• Je hecht belang aan het verhaal van de bewoner
• Je helpt de bewoners zich thuis te voelen in De Regenboog

Heb jij nog oude foto's van familie, school of
jeugdbeweging?

Gooi ze niet weg !

Doneer ze aan de Heemkundige Kring Zijndrecht-Burcht
Contact: Bernard Verhelst
0479-551584
e-mail: bernard.verhelst1@telenet.be
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Op 2 februari vieren we de
"Opdracht van de Heer", ook wel
Lichtmis genoemd. Wat vieren we
dan precies? En waarom doen we
dat met pannenkoeken?
Waarom valt Lichtmis altijd op 2
februari?
Het antwoord op al die vragen, vind
je hieronder.....

Het feest verwijst naar een gebruik
ten tijde van Jezus. Volgens de
Joodse wet moest een pasgeboren
jongen 40 dagen (voor meisjes was
dit 80 dagen) na de geboorte naar
de tempel worden gebracht om aan
het volk te worden getoond en aldus
te worden opgedragen aan God. De
correcte benaming is dan ook ‘Feest
van de Opdracht van de Heer’.

Tel 40 dagen vanaf de geboorte van
Jezus (25 december) en je komt uit
op 2 februari.

Wat vertelt de Bijbel over de
opdracht van Jezus destijds?
We vinden het verhaal van de op-
dracht van Jezus bij evangelist Lucas.
Die vertelt dat Maria en Jozef naar
Jeruzalem kwamen om het kind daar
aan God op te dragen. In de stad
woonde een zekere Simeon, die van
de Heilige Geest de belofte gekregen
dat hij niet zou sterven vooraleer hij
de Messias had gezien. Hij staat
Maria en Jozef al op te wachten in de
tempel en herkent die belofte in het
kind. Daarop looft hij God met de
beroemd geworden woorden:

"Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede
heengaan, zoals u hebt beloofd.
Want met eigen ogen heb ik de
redding gezien die u bewerkt hebt
ten overstaan van alle volken: een
licht dat geopenbaard wordt aan de
heidenen en dat tot eer strekt van
Israël, uw volk." (Lc 2,29-32)

Hij zegent Maria ook en zegt: "Deze
jongen zal velen in Israël ten val
brengen of laten opstaan. Hij zal een
omstreden teken zijn. Ook door uw
ziel zal een zwaard gaan en zo zal
onthuld worden wat er in veler
harten omgaat."

Wat is het belang van dit feest?
Opnieuw wordt Jezus herkend als de
"Redder" , deze keer niet in een stal
of open veld zoals toen aan de drie
wijzen (het feest van de "Openba-
ring" op 6 januari), maar wel in de
tempel van Jeruzalem, het hart van
het jodendom.

Waar komt de naam Maria-
Lichtmis vandaan?
Jezus wordt door Simeon herkend als
het "Licht" dat straalt voor alle vol-
keren. Dat verklaart al een deel van
de naam. En "mis" staat vanzelfspre-
kend voor de misviering.

Dat er nog "Maria" aan werd toege-
voegd, verwijst naar de mariale
invulling van het feest. De benaming
bleef behouden tot de hervorming
van het Tweede Vaticaans Concilie
(1962-65). Niet Maria stond centraal,
wel de openbaring van Jezus als licht

voor alle volkeren. De nieuwe naam
luidde voortaan dus: "Feest van de
Opdracht van de Heer".

De populaire benaming blijft echter
koppig hangen, ook in allerlei oude
weerspreuken:

Lichtmis donker, met regen en slijk,
maakt de boeren rijk
Lichtmis donker, de boer een jonker
Met Lichtmis triestig weer is goed
voor boer en heer

Wat is de historische achtergrond
van Lichtmis?
Er zijn bronnen bekend uit de 4de
eeuw die het feest vermelden. De
Kerk van Jeruzalem vierde het toen
al, maar wel op 14 februari. Dat is
precies 40 dagen na de geboorte
van de Heer, in die contreien immers
gevierd rond 6 januari, als onder-
deel van de Epifanie (Openbaring).
Vanuit Jeruzalem verspreidde het
feest zich over de hele Kerk. Door de
invoering van Kerstmis als apart
feest, vastgelegd op 25 december,
verschoof de "Opdracht van de
Heer" naar 2 februari.

Waarom eten we pannenkoeken
met Lichtmis?
Dat wordt op twee manieren
verklaard. 2 februari was vroeger
één van de twee dagen waarop de
plattelandsbevolking van werk of
hoeve kon veranderen – de andere
dag was 11 november (Sint-Maar-
ten). Dat werd ’s avonds gevierd met
een soort haardkoeken, die later
evolueerden naar pannenkoeken.

De vorm en kleur van de pannen-
koeken worden daarnaast gezien als
een verwijzing naar de zon en dus
naar het licht (en dat licht is dus
Jezus).

Die culinaire folklore vind je terug in
een oude spreuk:

Op Lichtmis is er geen vrouwken zo
arm, of zij maakt haar panneken
warm.

Bron: Kerknet

Pannenkoeken met Lichtmis

Wilt gij alle klippen mijden op de barre levenszee
Neem dan als kapitein en stuurman Deugd en Godsvrucht met u
mee
Vriendschap zij u tot matrozen en de Liefde tot kompas
Hoop uw anker tot bevaring dezer plas
Hoe de golfjes dan ook slaan, u landt gewis behouden aan

Irène Wens

Valentijn
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Afdeling/kamer/assistentiewoning .......................................................................................................................................

Geef ten laatste op 20 februari je oplossing af aan een medewerker van animatie of ergo. De winnaar krijgt een
waardebon voor een pannenkoek en koffie voor 2 personen. De winnaar van de vorige editie is: Marcel Reyns van de
afdeling Robijn

Activiteiten in februari

Alle activiteiten gaan door in
het Ontmoetingscentrum (OC)
om 14u30, tenzij anders is
vermeld

Donderdag 2 februari
Maria Lichtmis
Pannenkoeken (in het OC)
(Topaas en Amethist op de
afdeling)

Maandag 6 februari
Uitstap shoppingcentrum
bewoners afdeling Topaas
(via inschrijving bij ergo/ortho)

Donderdag 9 februari, 10u30
Zitdansen Koraal, Saffier,Topaas,
Smaragd, Lava

Vrijdag 10 februari, 10u30
Bewonersraad (zaal Ferre)

Dinsdag 21 februari
Carnavalbal
met DJ Guido en Ludwina

Woensdag 22 februari, 10u30
zitdansen Turkoois, Amethist,
Robijn, Lava

Zondag 26 februari, 10u30
Eucharistieviering (in de kapel)

Dinsdag 28 februari
Bewonerskoor (in de kapel)

Valentijn ! Verliefden vieren deze dag vol liefde.
In de geschiedenisboeken en in de literatuur worden heel wat verliefde koppeltjes
vermeld.

Vul aan met de naam van de geliefde:

Adam en ...

Jozef en ... Tristan en ...

Marcus Anthonius en ...

Romeo en ...

Een legende vertelt over de verboden liefde tussen
een Romeinse soldaat en een christelijke vrouw.
Soldaten mochten van de keizer niet trouwen, omdat
ze dan slechtere soldaten zouden zijn. Maar de
soldaat en de vrouw hielden zo veel van elkaar dat ze
toch wilden trouwen. Ze gingen naar bisschop
Valentijn. Die vond de liefde belangrijker dan de wet.

Dus liet hij de soldaat en de vrouw trouwen. De keizer
kwam dat te weten. Hij liet Valentijn gevangen
nemen. De keizer martelde Valentijn en liet hem
onthoofden. Voor Valentijn onthoofd werd, kon hij
nog een briefje schrijven naar zijn geliefde. ‘Van je
Valentijn’ , stond erop.

Marleen Detemmerman

De legende van Valentijn

De oude Romeinen vierden op 15
februari het feest van de liefde.
Het was een feest van de vrucht-
baarheid.

De namen van ongetrouwde
meisjes werden in een grote kom
gegooid. Ongetrouwde jongens
mochten een naam trekken. Zo
vormden twee jonge mensen een
koppel.

De katholieke Kerk verbood dit
feest later. Het Romeinse feest van
15 februari werd de dag van Sint-
Valentijn op 14 februari.

Marleen Detemmerman

Wist je dat...?


