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Bewoners en medewerkers

Komende activiteiten

Pastoraal nieuws

Voorzichtig

haast nog breekbaar

verschijnt overal het licht

maar met de kracht

die niemand kent

die hoop laat kiemen

tuinen aansterkt

grafstenen opzij rolt.

Alles wijst naar

EEN NIEUW BEGIN

Zalig Pasen

Beste lezer,

Na een veel te lange periode waarbij we met de gevolgen van verschillende besmettingen geplaagd werden, hebben wij

ondertussen ons huis opnieuw kunnen open zetten en de warmte stilaan kunnen voelen.

Ook de natuur is terug actief aan het worden en laat ons genieten van zijn frisse kleurenpracht. De zinnenprikkelende

lente is in het land.

Ongekende zachtheid prikkelt de zintuigen
Vogelgeluiden als variërende achtergrondmuziek

kruisen mijn pad, de kleurrijke muzieknoten en golven
stromen mee op een notenbalk en blijven nog lang naklinken.

Diverse heesters ontvouwen hun overhangende
takken waarop grote afwisseling aan knoppen, groene

bladeren, lichtrode tot witte bloesems zullen groeien en bloeien.
Warm aanvoelende bloemen en grastapijten zorgen voor intieme sfeer.

Wandel langs kronkelende wegen in een bostuin waar
het zonlicht een hoofdrol speelt tussen de rijk gevulde bomen.

Ergens verderop gemetseld kunstwerk tot brug met gesmede krullen.
Prachtig zicht op de vijver omgeven door natuurlijke oevers en waterfauna.

Hier beleeft de natuur hoogtijdagen waarin ieder van ons
proeft van lieflijke voorjaarsbloeiers met heerlijke subtiele geur.

Vliegende, kietelende vlinders zitten in de buik terwijl het park al haar
geheimen en levensvreugde onthult tegelijkertijd ontwakend en verjongend.

Met vriendelijke groeten,

Peter

WZC Sint-Elisabeth

april - mei - juni 2022



Diana Steenbeke

Raoul Syts

Mariette De Bonte

Jeannine Heene

Victor Alex Bots

Luc De Brabander

Danny De Coninck

Johnny Van Herzele

Rosetta Van Der Jeught

Anna Vermeersch

Wilfried Steeghers

Lucien De Maet

Marguerite Wyffels

ONZE BEWONERS

Welkom aan onze nieuwe

bewoners en gasten
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Gilbert Fevery

Maria Lippens

Delfina Vlerick

Huguette Viaene

Leona Vander Linden

Eddy Van Daele

Daniel Loete

Lea Van Goethem

Julien Aers

Angela Pieters

Romain De Vendt

Monique Termont

Annette De Paepe

Robrecht Van Overberghe

Roger Berth
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Marie Therese Van Belleghem
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ONZE MEDEWERKERS

Sabien Lippens bij de geboorte van haar kleindochter Auke, geboren op 28 januari 2022.

Dave Huys bij de geboorte van zijn kleindochter Margot, geboren op 03 maart 2022.

Margot
kleindochter van Dave Huys

geboren op 03 maart 2022

Auke
kleindochter van Sabien Lippens

geboren op 27 januari 2022

Onze gelukwensen aan...

Sedert 1 februari is Celin Bouton bij ons in dienst, zij werkt als zorgkundige bij de vlinders.

Sedert 1 februari is Sofie T'Jampens bij ons in dienst, zij werkt als zorgkundige op De Branding.

Sedert 28 februari is Sabine Hoens bij ons in dienst, zij werkt als logopediste.

Sedert 3 maart is Shana Kahya bij ons in dienst, zij werkt als zorgkundige bij de vlinders.

Sedert 21 maart is Cassandra De Waele bij ons in dienst, zij werkt als zorgkundige in de nacht.

Nieuwe medewerkers



ONZE BEWONERS

Project koekoek

Vetbollen maken met bewoners

In de maand januari maakten we vetbollen.

Het was een schitterende activiteit waar

zowel bewoners als medewerkers van

genoten hebben.

Met wat geluk kan je bij een wandeling rond

het gebouw een meesje of mus spotten die

van dit lekkers aan het genieten is.

Uitkijken naar vetbollen, vogelhuisjes, voorjaarsbloemen en natuurrugzak...

Zoals we al eens eerder vernoemd hebben zijn we vorig jaar een project ‘koekoek’ gestart met onze vzw. Het doel van dit project is om de

bio-diversiteit dichter bij bewoners te brengen in een WZC.

Zoals jullie weten, is ons huis niet groen gelegen. We beschikken niet over een grote tuin, maar met wat creativiteit en kleine inspanningen

kunnen we samen met onze bewoners genieten van wat meer leven en groen. Zowel binnen- als buitenhuis gebeuren er daarvoor kleine

ingrepen.

Ik daag jullie dan ook uit om goed
rond te kijken wanneer er

gewandeld wordt rond het huis.
Misschien spot je wel een

gevleugelde vriend die gebruik
maakt van onze inspanningen!

Vogelkastjes ophangen

In februari bestelden we 3 nestkastjes bij

Natuurpunt, waar we lid van zijn. Een roodborst-

mezen- en muskastje werden geleverd. Ze hebben

inderdaad elk hun eigen huisje! Een roodborst

heeft een veel groter gat nodig om het kastje

binnen ter geraken dan een mees en een mus…



ONZE BEWONERS

Activiteiten
Donderdag 14 april

Witte Donderdag, dienst in onze kapel om 15u

Vrijdag 15 april

Goede Vrijdag, gebedsdienst in onze kapel om 15u

Zondag 17 april

Pasen, Hoogmis in de namiddag in onze kapel

(uur wordt nog meegedeeld)

Van 18 tot 25 april

Modehuis Jurgen Lataer

elke dag op een andere afdeling

Van 19 tot 25 april

Werken met natuurrugzak op de afdelingen

Van 25 april tot en met 1 mei

Week van de valpreventie

Woensdag 27 april

Eucharistie om 15u in onze kapel

Mei

Bedevaarten naar Kleit

Juni

BBQ voor bewoners op de afdelingen

Dinsdag 21 juni

Meetjeslandse feestdag

Natuurrugzak via het Regionaal

Landschap

Aan de hand van de ‘natuurrugzak’ wil Het

Regionaal Landschap de natuur

binnenbrengen bij ouderen en tegelijkertijd

de mogelijkheid scheppen om met beperkte

mobiliteit in de buitenlucht aan

natuurbeleving te doen. Heel wat

onderzoeken hebben immers aangetoond

dat natuur belangrijke gezondheidseffecten

heeft, ook bij ouderen!

Met natuurrugzakken, met daarin heel wat

verschillende materialen die te maken

hebben met natuur, komen we aan beide

doelstellingen van het project tegemoet.

Inhoud rugzak

De inhoud van de rugzak is zo gekozen dat

het de gebruikers toelaat om zowel binnen

als buiten natuur te beleven.

Je hebt de keuze uit heel wat materialen:

• tips om creatief aan de slag te gaan

met natuurlijke materialen

• een voelspel

• zoekkaarten

• recepten

• wist-je-datjes

• natuurbingo: alle geluiden in een

handige playlist

De natuurrugzak ontlenen we bij het

Regionaal Landschap van 19 tot 26 april. De

rugzak zal op iedere afdeling een dag ter

beschikking zijn.

Hopelijk genieten jullie van deze activiteit!

Met natuurvriendelijk groeten,

An

Aankoop voorjaarsbloeier

Op dinsdag 15 maart trekken we met

bewoners naar AVEVE om voorjaarsbloeiers

te kopen. Deze zijn geplant in de borders

vooraan aan ons huis.



ONZE BEWONERS

Wij gedenken

Linda Van De Velde

08/05/1955 - 01/02/2022

Arthur De Roo

21/07/1929 - 02/02/2022

Vera Hauwe

04/12/1952 - 10/02/2022

Carlos Matthys

29/01/1937 - 11/02/2022

Marguerite Ingels

23/05/1942 - 18/02/2022

Rita Fiers

30/03/1953 - 18/02/2022

Lucrèse Lambert

02/09/1941 - 21/02/2022

Liliana Surmont

10/06/1934 - 06/03/2022

Odette Baert

01/09/1950 - 08/03/2022

Jose Hinion

11/09/1927 - 12/03/2022

Je wordt nog vaak besproken, als we samen zijn.
Je naam wordt nog steeds genoemd onder ons.

Je telt nog altijd mee als we vertellen.
Je bent wel uit ons zicht, niet uit ons hart.

Je wordt ook nu nog gezien met andere ogen.
Je stem echoot nog na in de leegte die je naliet.

Je betekenis verstaan we nu soms nog beter dan voorheen.
Je bent niet meer weg te denken op onze levensweg.

Een bewoner vertelt...

Op kamer 314 maak ik kennis met een

nieuwe bewoonster Georgette Van Hecke.

Ze is geboren op 25 mei 1925 te Eeklo.

"Tot aan het begin van de oorlog in 1940

heb ik school gelopen in Ten Doorn. Na de

oorlog was ik secretaresse in een

speculoosfabriek in Eeklo. De firma had ook

een vestiging in Zwitserland. Zo heb ik mijn

man leren kennen, Erich Straumann, een

Zwitser.

Hij was afkomstig uit een klein, gezellig

dorpje “Reigoldswil”. Daar heb ik 2 jaar

gewoond met hem." Voor Georgette is

Zwitserland het mooiste land in Europa! "De

bergen zijn ongelooflijk, maar het is er niet

goedkoop om er te leven," zegt Georgette.

"Mijn man wou naar België komen wonen,

maar dan wel een eigen zelfstandige zaak

opstarten. Hij heeft dit ook verwezenlijkt:

chauffagist Erich Straumann in Eeklo.

Later is zijn broer Johnny ook in de zaak

komen werken." Johnny verblijft ook op de

Parel.

Georgette heeft dan steeds

op het bureau van haar man

gewerkt.

Samen hedden ze 2 kinderen,

Sonja en Sammy, die beiden

reeds gestorven zijn. Dit doet

Georgette nog steeds veel

verdriet. Een goed contact

heeft ze wel met haar

schoondochter Grace,

geboren in “Belo Horizonte” in

Brazilië. Haar zoon had haar

leren kennen

op reis. Kleindochter Zoey is

12 jaar en daar is Georgette

heel trots op!

Georgette kan 7 talen:

Nederlands, Zwitsers, Duits,

Italiaans, Frans, Spaans en

Engels. Haar ganse leven

had ze veel interesse in

cultuur en geschiedenis over

de wereld. Ze leest heel

graag. Met haar man heeft

ze de wereld

rondgereisd.

Dit gaat van het

noordelijkste punt in

Noorwegen “Noordkaap” tot

de zuidelijkste stad in Zuid-

Afrika “Kaapstad”. De wereld

is zo mooi. Georgette kan

er uren over praten.

In het Midden-Oosten was

Jordanië buitengewoon

prachtig. De historische stad

“Petra” heeft haar enorm

bekoord. Andere landen

zoals Thailand, India, Peru en Brazilië heeft

ze ook bezocht.

Maar het mooiste land blijft voor haar wel

Zwitserland! Daar heeft ze de liefde van

haar leven ontmoet, haar man Erich.

Helaas is hij reeds 8 jaar gestorven. Veel

mooie momenten hebben ze samen beleefd.

Bedankt Georgette voor de babbel. Het was

een genoegen!



Week van de valpreventie 2022

ONZE BEWONERS

Eén op de drie thuiswonende ouderen en

één op de twee bewoners van zorgcentra

valt jaarlijks. Een val kan ernstige gevolgen

hebben en gaat gepaard met:

• Lichamelijke schade: breuken,

kneuzingen en verstuikingen

• Psychologische effecten zoals

valangst en depressie

• Sociale isolatie

• Hoge zorgkosten

Om ouderen en hun familie en

gezondheidsmedewerkers hierover te

informeren organiseert het

expertisecentrum Val- en fractuurpreventie,

de Vlaamse Logo’s en het Vlaams Instituut

Gezond Leven voor de 11de keer de Week

van de Valpreventie. Die gaat door van 25

april tot en met 1 mei.

Gelukkig kunnen veel valincidenten

voorkomen worden door belangrijke

valrisicofactoren aan te pakken of weg te

werken. De slogan van deze campagne 2022

luidt:

“Eén tegen allen, allen tegen
vallen”

Er wordt gewerkt rond 4 belangrijke

valrisicofactoren door middel van

opdrachten:

Opdracht 1 – Laat een actieve start je
welgevallen
Afname van evenwicht, beweeglijkheid en/of

spierkracht verhoogt het valrisico.

Lichaamsbeweging verhindert deze afname

en beschermt je dus tegen vallen!

Opdracht 2 – In de smaak vallen
Gezonde voeding is belangrijk om je spieren

en beenderen sterk te houden en aldus het

valrisico te verminderen. Calcium, vitamine

D en eiwitten dragen bij tot een goede

werking van de spieren, stevige botten en

verminderen zo het risico.

Opdracht 3 – Bevallige woning?
De meeste mensen vallen in de

woonomgeving. Slechte verlichting,

vloerkleden, verhoogjes, gladde vloeren of

rommel zijn hier meestal de oorzaak van.

Aanpassingen in de woonomgeving zoals

leuningen, extra verlichting of wegwerken

van losliggende snoeren, vloerkleden en

obstakels/rommel kunnen een grote

beschermende factor spelen.

Opdracht 4 – Haal je beste zicht boven
Een goed zicht is belangrijk om obstakels te

zien en helpt een val te voorkomen!

Afwijkingen van het zicht, slecht gebruik en

onderhoud van een bril of onvoldoende

verlichting in en rond de woning zijn

elementen die bijdragen aan het valrisico.

Er zijn in totaal al meer dan 30

risicofactoren geïdentificeerd. Men maakt

onderscheid tussen intrinsieke

(persoonsgebonden) en extrinsieke

(omgevingsgebonden) risicofactoren. In

slechts een op de zes gevallen weerhoudt

men een extrinsieke factor als oorzaak van

de val. In de meeste gevallen is dus een

intrinsieke factor aanleiding tot het vallen.

Daarbij moeten we naast verminderde

mobiliteit en spierkracht, valangst en

verminderd zicht ook gebruik van bepaalde

medicatie, duizeligheid en leeftijd als

belangrijke risicofactoren beschouwen. Vaak

is ook een combinatie van verschillende

factoren aanleiding tot vallen.

In Sint-Elisabeth willen we aan de slag gaan

met de eerste twee opdrachten:

De beste remedie om valincidenten te

voorkomen is om aan lichaamsbeweging te

doen. Verminderd evenwicht of spierkracht,

een afwijking in uw wandelpatroon of

beweeglijkheid, zijn de belangrijkste

risicofactoren voor een val. Het is steeds

aangeraden om je algemene fitheid op peil

te houden door elke dag licht te bewegen

en het zitgedrag zoveel mogelijk te

onderbreken. Een betere fysieke conditie en

uithoudingsvermogen doet het valrisico

sterk dalen.

Op 25 april nemen we deel aan het

sportieve startmoment. In enkele

leefgroepen gaan we een 30 minuten

durende oefensessie, specifiek gericht op

spierkracht en evenwicht, volgen. Deze

oefeningen kunnen zowel in stand als in zit

uitgevoerd worden.

Het keukenteam gaat aan de slag met de

tweede opdracht: goed eten! Om de

spieren en botten sterk te houden en aldus

het risico op vallen en breuken te verkleinen

is het belangrijk dat voeding rijk is aan

vitamine D, calcium en eiwitten. Zij werken

tijdens deze week een menu uit die voldoet

aan deze drie vereisten.

Onze collega’s van het WZC St-Jozef in

Assenede hebben in een leegstaand gebouw

een valpreventieparcours gebouwd. Het

initiatief heeft een breed opzet: testlabo om

valrisico in te schatten, activiteiten,

oefeningen, interactieve spelletjes alsook

het observeren door zorgmedewerkers,

rapporteren en erover waken dat de juiste

dosis medicatie op het juiste tijdstip gegeven

wordt.

We namen al contact om met een aantal

bewoners en medewerkers het parcours te

verkennen. In de eerste fase wil men het

parcours uittesten, ervaring opdoen en

aanpassen, rekening houdend met de

feedback van hun bewoners. Eenmaal het

parcours op punt staat, zullen we de

mogelijkheid krijgen om het ook te gaan

verkennen.

Dirk

Kinesitherapie.

Oproep!
We willen een reis rond de wereld maken. Hebben jullie

nog postkaarten van jullie reizen, breng ze gerust binnen.
We maken er een mooie collage van.



VRIJWILLIGERS

Graag zetten we de dames van onze mondmaskers in de kijker...

Toen mijn dochter vroeg, "ma, zou dat niets voor

jou zijn, vrijwilliger", heb ik niet getwijfeld en ja

gezegd.

Zo kon ik op mijn manier mijn steentje

bijdragen.

Je leert er toffe mensen kennen die elk op hun

manier de zorg een beetje bijstaan. Ik zou het zo

direct opnieuw doen.

Liliana De Roo

Ik wou als kind graag verpleegster worden, maar

dat mocht niet van mijn ouders. Ik moest zo

vroeg mogelijk gaan werken.

Toen mijn dochter, Tamara, me vroeg of ik geen

vrijwilligerswerk wou doen, heb ik niet getwijfeld.

Ik ben gestart met eenmaal per week in de

leefgroep te helpen, maar al snel kwam ik

tweemaal per week.

Het gaf mij onmiddellijk heel veel voldoening

te kunnen helpen en al zeker als ik zie hoe

druk het kan zijn.

Ik help er door soep te maken en een praatje te

slaan met de bewoners. Op die manier help ik er

de huiselijke sfeer in te houden.

De dankbaarheid van de bewoners en de

teamleden zijn zo groot, en daar doe ik het voor…

Groetjes,

Carine Van Vooren



IN BEELD
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IN BEELD



STEEKKAART

Vanessa Cortvriendt
medewerkster facilitaire diensten

Wat was je grootste kinderdroom?

Dierenarts worden.

Je krijgt zomaar €1000. Wat zou je er mee

doen?

Gaan tanken.

Voor welk gerecht mogen ze je 's nachts

wakker maken?

Frietjes van de frituur.

Wat is je favoriete drankje?

Een glaasje Bellini of een rood wijntje.

Waar word je echt kwaad van?

Leugens en onrechtvaardigheid.

Welke waarden draag jij hoog in het

vaandel?

Eerlijkheid en loyaliteit. Daarnaast ben ik

een echte gevoelsmens, dus compassie vind

ik ook heel belangrijk.

Waar ga je heen als je alleen wilt zijn?

Op zich nergens, wat ik wel doe is muziek

opleggen en daar helemaal in op gaan.

Zonder welke luxe zou je niet kunnen

leven?

Verwarming. Ik ben een echte koukleum.

Wat is je mooiste cadeau ooit gekregen.

Onze zoon, Vince.

Wie of wat brengt jou aan het lachen?

Naast de mensen in mijn omgeving, kan ik

altijd lachen met Alex Agnew of met die

belachelijke filmpjes waarin mensen vallen

of elkaar pranken.

Welke toevallige ontmoeting heeft je

leven voor altijd veranderd?

Die met mijn man. Hoe moeilijk de wegen

soms zijn, alles gebeurt met een reden.

Vanaf dat moment viel alles voor mij op zijn

plaats.

Welke 10 minuten in je leven zou je

opnieuw willen herbeleven?

Dan ga ik voor een moment waarop ik mijn

stiefbroer kan zien. Dat hij plots binnen

komt en zegt "Dag Vanessa'ke" en mij met

de grootste glimlach omhelst. Binnenkort is

het 8 jaar geleden dat hij is verongelukt en

sindsdien is er een leegte om mij heen.

Geniet daarom van de kleine momenten

samen want je weet nooit wanneer het de

laatste zijn.

Waar ben je verslaafd aan?

Op zich heb ik geen verslaving, maar ik hou

echt gewoon van vettig eten. Ik probeer

gezond te eten, maar mijn karakter gooit

snel alles overboord. Als jij een tip hebt om

mij op het rechte pad te houden, laat maar

horen!

Wat is je favoriete geur?

Goh, heb je een momentje? Het zijn er echt

zo veel, van vers gemaaid gras tot de geur

van benzine als ik net getankt hebt, maar

mijn favoriete geur van parfum is

Decadence van Marc Jacobs.

Waar heb je schrik van?

Spinnen. De grootte maakt niet uit, het

heeft nog altijd 8 poten. Dus lieve collega's,

bij deze bent u gewaarschuwd als je een gil

hoort.

Naar wie kijk je op? Waarom?

Mijn papa. Ik bewonder hem enorm, in alles

wat hij doet. Hoe hij altijd klaar staat om

anderen te helpen en nooit klaagt of zaagt.

Ik kan eigenlijk vol trots zeggen dat ik toch

wel een papa's kindje ben. Bij het liedje van

Chantal Janzen - Papa, krijg ik altijd

kippenvel. Dit omschrijft exact mijn gevoel.

Wanneer mensen naar je toe komen voor

hulp, waar willen ze dan meestal hulp bij?

Meestal hebben ze nood aan een luisterend

oor. Iemand om samen een glas wijn mee

te drinken, samen te huilen en een oprechte

dikke knuffel die zegt dat alles goed komt.

Wat was de beste film of serie die je ooit

hebt gezien?

De beste film gaat naar "Me Before You" en

series zijn er te veel om op te noemen,

maar eigenlijk vind ik elke crime serie

geweldig. Al denkt mijn man daar anders

over.

Door omstandigheden moet je vluchten

en je mag maar 3 dingen meenemen.

Welke?

Mijn gezin, onze hond en geld.

Wie zie je als je 's morgens in de spiegel

kijkt?

Mezelf.

Wat is de beste manier om de dag te

beginnen?

Een tas koffie tijdens de zonsopgang.

Wat is het mooiste compliment dat je

ooit kreeg?

Ons zoontje van 6 dat zei ''mama, heb ik je

vandaag al verteld dat jij een mooi meisje

bent?"

Welke hobby zou je doen als tijd en geld

geen probleem was?

Fotograferen in het buitenland.

Wat denk je dat iedereen minstens één

keer in zijn leven moet doen?

De Strong Viking Obstacle Run in

Puyenbroeck!

Wat heb je geleerd van bewoners?

Dat een klein gebaar voor hen een wereld

van verschil maakt. Dat ik de tijd wil nemen

om een babbeltje te slaan wanneer ze dat

nodig hebben. Een troostende knuffel, een

schouderklopje of een welgemeende

glimlach. God, wat ga ik blij zijn als ze terug

onze glimlach kunnen zien.

Wat zou je doen als je wist dat je nog 24

uur te leven had?

Ik zou een BBQ geven en de tijd door

brengen met mijn gezin, de dichtste familie/

vrienden. Daarnaast zou ik een brief

schrijven en een filmpje maken voor Vince.

Dat, wanneer hij mij nodig heeft, ik er op

deze manier toch bij kan zijn.



Sabine Hoens
logopediste

Wat was je grootste kinderdroom?

Logopediste worden in een setting met

ouderen (net als mijn mama trouwens! De

appel valt niet ver van de boom)

Wat vind je het leukst aan je familie?

Het feit dat mijn nichtje Noor (6j) en neefje

Warre (2j) er zijn om leven in de brouwerij

te brengen.

Je krijgt zomaar €1000. Wat zou je er mee

doen?

Gezien ik niet direct iets kan bedenken: op

mijn spaarboekje zetten.

Voor welk gerecht mogen ze je 's nachts

wakker maken?

Pizza! (maar zonder olijven)

Wat is je favoriete drankje?

Cola light lemon.

Waar word je echt kwaad van?

Oorlog.

Welke waarden draag jij hoog in het

vaandel?

Respect en eerlijkheid.

Wat is je favoriete plek op aarde?

Home sweet home, buiten op mijn terras in

de blakende zon!

Waar ga je heen als je alleen wilt zijn?

Naar mijn eigen appartementje.

Zonder welke luxe zou je niet kunnen

leven?

Tv... gedachten verzetten na een werkdag.

Wat is je mooiste cadeau ooit gekregen.

Tante worden!

Wie of wat brengt jou aan het lachen?

De bewoners van ons WZC als ze iets

vertederends, grappigs, leuks zeggen tegen

mij.

Welke toevallige ontmoeting heeft je

leven voor altijd veranderd?

Geen idee.

Welke 10 minuten in je leven zou je

opnieuw willen herbeleven?

Hier ben ik weer: de eerste keer tante

worden.

Waar ben je verslaafd aan?

Kauwgom...

Wat is je favoriete geur?

Vanille.

Waar heb je schrik van?

Het verliezen van mijn ouders.

Wat is je grootste blunder ooit begaan?

Vele kleine blundertjes maar de grootste

ben ik gelukkig al vergeten blijkbaar

Naar wie kijk je op? Waarom?

Naar mijn moeder en haar

onvoorwaardelijke liefde, die ze bleef delen

ondanks het feit dat ze zelf een zware

hersenbloeding gehad heeft enkele jaren

geleden.

Welke rol speel je in je vriendengroep?

Ik sta altijd klaar voor familie en vrienden.

Wanneer mensen naar je toe komen voor

hulp, waar willen ze dan meestal hulp bij?

Als het aankomt op talige kwesties,

bijvoorbeeld iets nalezen op DT fouten.

Wat was de beste film of serie die je ooit

hebt gezien?

Vampire diaries.

Wat is jouw "guilty pleasure"?

Ik bak elke zondag, maar omdat ik dan veel

te veel heb deel ik uit aan familie, buren en

vrienden. Ik geniet van het bezig zijn én van

het lekkers nadien.

Van welk liedje durf je niet te zeggen dat

je het leuk vindt?

K3: Waterval (haha)

Wat zou je aan jezelf willen veranderen?

Ik werk aan een olifantenvel, maar heb het

nog niet.

Welk klein gebaar van een vreemde heeft

een grote impact op je gehad?

Geen idee.

Door omstandigheden moet je vluchten

en je mag maar 3 dingen meenemen.

Welke?

Familie, tv en die 1000€ van enkele vragen

terug.

Wie zie je als je 's morgens in de spiegel

kijkt?

Een wit gezicht, enkele stekels en als het

tegenvalt ook 2 wallen.

Wat is de beste manier om de dag te

beginnen?

Op het gemak kunnen opstaan, zonder

gejaagdheid.

Wat is het mooiste compliment dat je

ooit kreeg?

Van mijn opa toen hij stervend was, dat ik

nooit mocht vergeten dat ik één uit de

duizenden ben. Ik was toen 12 jaar en

herinner mij dit nog alsof het gisteren was.

Je ziet een vallende ster. Wat wens je dan

voor jezelf?

Cliché maar waar: dat corona definitief en

volledig verdwijnt.

Welke risico’s zijn de moeite waard?

Geen.

Waar lig je 's nachts van wakker?

Ik val tegenwoordig gelukkig als een blok in

slaap, vermoeiend he: van job veranderen.

Als je niet hoefde te slapen, wat zou je

dan doen met de extra tijd?

Toch slapen, ook al hoeft het niet.

Welke hobby zou je doen als tijd en geld

geen probleem was?

Ik heb weinig ritme, maar zou toch al altijd

graag goed kunnen dansen.

Wat denk je dat iedereen minstens één

keer in zijn leven moet doen?

Bezinnen.

Wat heb je geleerd van bewoners?

Pluk de dag!

Waar verlang je nog naar?

Een zomerverlof vol zon, iets wat mij vorig

jaar niet gegund was. Dus ik hoop dat de

zon in België dit jaar wel overuren klopt.

Wat zou je doen als je wist dat je nog 24

uur te leven had?

Panikeren.

Hoe wil je dat mensen je herinneren?

Als een zorgzaam iemand met het hart op

de juiste plaats.

STEEKKAART



Eerste uitspraak van Maria: ”Hoe zal dit
geschieden?”

Toen Maria nog een jong meisje was,

verscheen aan haar de engel Gabriël. Hij

vertelde haar dat ze zwanger zou worden en

een zoon zou baren, die de Zoon van de

Allerhoogste genoemd zou worden.

Wat moet Maria geschrokken zijn, zowel van

de verschijning, als van de woorden van de

engel.

Ongetwijfeld zal het jonge meisje de

boodschap niet onmiddellijk begrepen

hebben, maar toch stond ze open voor

hetgeen haar gezegd werd. Ze reageerde

niet op de boodschap met: “Dat kan niet!”,

zij vroeg eenvoudig : “Hoe zal dit

geschieden?” Ze twijfelde er niet aan dat het

Woord van God waarheid was.

De engel gaf haar het antwoord : “Bij God is

niets onmogelijk.”

We worden uitgenodigd door deze woorden

van Maria om zoals haar ontvankelijk te zijn

voor Gods boodschap in ons leven.

Tweede uitspraak van Maria: ”Mij geschiede
naar Uw woord.”

Op de boodschap van de engel volgde

dadelijk het antwoord van Maria: “Mij

geschiede naar Uw woord.” Maria stelde

zich beschikbaar voor God met haar lichaam

en met haar ganse leven.

Jezus werd de vrucht van haar geloof: Maria

werd moeder van de Zoon van God.

Wanneer ook wij openstaan voor Gods

woord, dan worden ook wij gezegend.

Ook wij worden uitgenodigd om, net als

Maria te zeggen: mij geschiede naar Uw

woord. Dan kan Gods handelen in ons leven

zichtbaar worden.

Derde uitspraak van Maria : ”Waarom hebt
Gij ons dit aangedaan?”

Deze vraag stelde Maria aan de 12-jarige

Jezus, toen hij achtergebleven was in de

tempel, terwijl zij al met Jozef onderweg was

naar huis. Drie dagen waren ze Jezus kwijt

geweest, drie dagen zaten ze in vreselijke

angst en spanning.

Ook in ons leven zijn er gebeurtenissen die

ons angstig en bezorgd maken. Dan gaan

we vaak vertwijfeld op zoek naar de

bedoeling van God.

Meestal vinden we die bedoeling niet, en

mocht er één zijn, dan zouden we daar

waarschijnlijk weinig troost in vinden op het

moment dat we in de miserie zitten! Maria

heeft dit dus ook meegemaakt.

Desondanks bleef ze God zoeken en tot

Hem bidden.

Dat is geloven: bij God komen met onze

vragen, met onze vertwijfeling en wanhoop.

Vertrouwen wij nog op Gods liefdesplan met
ons?

Vierde uitspraak van Maria: ”Zij hebben
geen wijn meer.”

Op de bruiloft te Kana waren mensen in

feestvreugde bij elkaar. De wijnvaten

raakten opgebruikt. Maria wou hulp bieden

en ging naar Jezus. “Jezus, ze hebben geen

wijn meer.” Uit deze woorden sprak

bezorgdheid en fijngevoeligheid.

Naar het voorbeeld van Maria, is het mooi

als wij attent zijn voor de noden in het leven

van onze medemensen.

1. 'Hoe zal dit geschieden?'

2. 'Mij geschiede naar Uw woord.'

3. 'Waarom hebt Gij ons dit aangedaan?'

4. 'Zij hebben geen wijn meer.'

PASTORAAL NIEUWS

“De 5 woorden van Maria”

In onze contreien vinden we een grote

Maria-devotie. Het bewijs daarvan vind je

langs velden en wegen in ons Meetjesland:

een ruime keuze aan kapelletjes nodigt ons

her en der uit om even een moment aan

de moeder van Jezus te besteden. Ook hier

in huis wordt veel van Maria gehouden.

Velen vinden het “comfortabeler” zich tot

haar te richten dan tot haar Zoon. Dit komt

niet doordat er te weinig respect voor

Jezus is, maar doordat mensen zo vol

ontzag naar Hem kijken dat dit hen zelfs

belemmert om met Hem te praten op

dezelfde manier als met Maria.

Hoezeer zij ook vereerd en bemind wordt,

Maria is niet goddelijk, maar van geboorte

tot dood een vergankelijk mens zoals wij.

Vrouw en moeder zijnde ervaren velen haar

als toegankelijker dan haar Zoon. Er zijn

zelfs opmerkelijk meer “kapelletjes voor

Onze-Lieve-Vrouw” dan kruisen met de

beeltenis van Jezus Christus

(“kruislieveheren”) te vinden langs onze

Vlaamse wegen.

Maar, lieve mensen, laten wij ons géén

zorgen maken hierover, onze gebeden en

verzuchtingen komen heus wel bij God

terecht, hoor. We weten immers allemaal

dat de moeder van God traditioneel de

bemiddelaarster is tussen Hem en ons. Zij

neemt ons gebed mee naar haar Zoon,

waarbij zij zich met liefde als tussenpersoon

laat gebruiken.

Laten we nu even de heilige Schrift

openslaan.

Hoewel in de kerkelijke traditie

verschillende verhalen over Onze-Lieve-

Vrouw rondgaan, zien we dat Maria slechts

5 maal zelf aan het woord komt in het

Nieuwe Testament.

Op grond van deze uitspraken werd ze de

moeder van ons geloof, dus gaan we die

uitspraken eens bekijken. Een vrijblijvende

tip: wie er inspiratie in vindt, kan er een

gebedsmoment van maken.



PASTORAAL NIEUWS

Vijfde uitspraak van Maria: ”Doe wat Hij u
zeggen zal.”
Dit sprak Onze-Lieve-Vrouw tegen de

dienaren op het bruiloftsfeest. “Doe wat Hij

u zeggen zal, en alles komt in orde.”, zo lijkt

ze te bedoelen.

Hoe dan ook toont deze laatste uitspraak

aan dat Maria er vertrouwen in heeft dat

haar zoon Jezus voor “nieuwe wijn” zal

zorgen.

Ze heeft het volste vertrouwen in Hem.

Maria wil eigenlijk maar één ding van ons:

dat wij haar toelaten ons naar Jezus te

leiden Zij wil ons naar haar Zoon brengen,

want ze weet dat Hij voor ons de Weg, de

Waarheid en het Leven is.

Moge de uitnodiging van Maria : “doe wat

Hij u zeggen zal,” een wegwijzer zijn in ons

leven, een leidraad op ons pad.

(PS: de afbeeldingen bij dit artikel zijn van

de hand van ARCABAS)

5.'Doe wat Hij u zeggen zal.'

Lieve mensen, de pastorale

dienst wenst iedereen een

deugddoende meimaand toe!

De eerste ijsheilige is Pancratius van Rome.

Pancraas werd geboren in het huidige

Turkije rond het jaar 290.

Kort na zijn geboorte stierf zijn moeder, en

het jaar daarop ook zijn vader. Daarom

werd het klein kereltje geadopteerd door

zijn oom Dionysius.

Rond het jaar 303 reisden ze naar Rome.

Diep onder de indruk van het christelijk

geloof, lieten ze zich dopen. Maar, onder de

regering van keizer Diocletianus kende de

christenvervolging haar hoogtepunt. De

keizer gaf christenen de schuld van de

economische crisis, omdat ze weigerden te

offeren aan de Romeinse goden. Geloven in

Christus stond gelijk aan een doodvonnis.

Pancraas trok zich daar echter niets van

aan. Met het vermogen dat hij van zijn

ouders had geërfd, probeerde hij zoveel

mogelijk christenen te helpen, vooral zij die

gevangen waren op keizerlijk bevel. Hij werd

verraden en voor de stadhouder van Rome

gebracht. Die beloofde hem alle

heerlijkheden van het leven als hij zijn

geloof in Christus zou afzweren en zou

offeren aan de Romeinse goden. Maar

Pancraas, die intussen 14 jaar was, liet zich

niet van zijn geloof afbrengen. Hij werd op

12 mei 304 op bevel van keizer Diocletianus

in het openbaar onthoofd.

Pancratius wordt gevierd op 12 mei, de dag

van zijn onthoofding. Hij is de

beschermheilige van kinderen en

adolescenten. Hij wordt aanroepen voor

krampen.

De tweede ijsheilige is Servatius van

Maastricht.

Servatius was de tiende bisschop van

Tongeren en de eerste bisschop van

Maastricht.

Een legende zegt dat hij in de 4e eeuw

geboren werd in Armenië. Hij was een kind

van joodse ouders, die familie waren van

Anna (de moeder van Maria).

Servaas was een groot tegenstander van het

Arianisme, een grote groep die betwijfelde

dat Jezus de Zoon van God is. Daarom

werden ze als ketters aanzien door de

rooms-katholieken. Servaas verzette zich

vurig tegen deze groep, die hij als ketters

en barbaren beschouwde.

Sint-Servatius wordt gevierd op 13 mei, de

dag waarop hij overleden is. Hij wordt

aanroepen voor voetkwalen en

verlammingen, en voor bescherming tegen

ratten en muizen.

Een mirakel dat 500 jaar na zijn dood

gebeurd is, maakte Servatius zeer populair

in de Middeleeuwen.

De Saracenen vielen met een ontelbaar-

groot leger het rijk van Keizer Karel binnen

in de 9de eeuw. Ondanks hun dappere

weerstand werden de troepen van de keizer

onder de voet gelopen door de Saracenen.

God-zij-dank gebeurde deze vijandelijke

invasie op de feestdag van de heilige

Servaas, en daardoor hebben de Moren

alsnog het gevecht verloren! Door

tussenkomst en bemiddeling van de heilige

Servaas werden de aanvallende heidenen de

pan uit geveegd door het veel kleinere

leger van keizer Karel. Ze werden

‘weggevaagd zoals damp door de stralen

van de zon’! Dit verhaal deed de vrome

harten van de middeleeuwse gelovigen

harder kloppen. Er werden in die tijd veel

altaren en kapellekes gebouwd ter ere van

onze heilige vriend.

De derde ijsheilige is Bonifatius van Tarsus.

Hij werd geboren in Rome in de derde

eeuw.

Hij leefde samen met de rijke Romeinse

vrouw Aglae. Nadat zij zich tot het

christendom bekeerde, vroeg zij aan

Bonifaas om naar Tarsus (in Turkije) te gaan

om er relikwieën van martelaren te zoeken

en terug naar Rome te brengen.

Tijdens die reis bekeerde Bonifaas zich tot

het christendom.

In Tarsis zag hij hoe christenen vervolgd

werden, gefolterd en gedood in opdracht

van keizer Diocletianus. (Jawel, oplettende

lezer, dit is dezelfde keizer die ook

Pancratius, onze eerste ijsheilige tot de

dood veroordeelde.)

Toen Bonifaas openlijk zei dat hij ook

christen was, werd hij door de soldaten van

de keizer gevangen genomen en gefolterd.

Hij stierf op 14 mei 306 de marteldood

nadat hij in gloeiend pek werd gegooid.

Verder is er weinig over deze Bonifacius

geweten.

De feestdag van Sint-Bonifacius wordt

gevierd op 14 mei. Voor welke

aandoeningen hij aanroepen werd, is

moeilijk te vinden.

We mogen er sowieso van uit gaan dat er

tot hem gebeden kan worden om zijn zegen

over tuiniers, planten- en fruitkwekers en

allerhande tuinbouwprojecten.

De IJheiligen: Pancratius (12 mei), Servatius (13 mei) en Bonifatius (14 mei)
De naam ‘IJsheiligen’ is één van de oudste begrippen uit de volksweerkunde. De eerste berichten hierover dateren al van rond het jaar

1000, en ook jullie zullen er ongetwijfeld al over gehoord hebben.

Elke bloemenliefhebber met groene vingers wacht braafjes tot 15 mei om zijn dierbare vorstgevoelige plantjes buiten te zetten. Pas dan

zijn de ijsheiligen gepasseerd, en mag men ervan uitgaan dat het niet meer gaat vriezen. Maar verder is er van deze heiligen niet veel

geweten. We zoeken even voor u op wie ze zijn en waarom ze heilig verklaard zijn.
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Hierbij foto's van vroeger en nu, kunnen jullie onze bewoners met hun kinderen herkennen?
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Communicatieraad

Peter Mornie, Katia Van Mele, An Van De Voorde,

Monique Antheunis, Helene Pauwels , Liesbet

Bockaert, Tamara Legrand, Helena Driessens,

Nina Van Hecke

zorg-saam.be/sint-elisabeth

facebook.com/WzcSintElisabeth/

instagram.com/wzcsintelisabeth/

Hierbij de oplossing van onze prachtige koppelpuzzel van vorige editie!


