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Bewoners en medewerkers

Komende activiteiten

Pastoraal nieuws

Beste lezer,

Op dit moment zitten

we al volop in de zomer.

De zon is terug van

weggeweest en doet

deugd op onze ingesmeerde huid. De

blote benen en armen worden terug

getoond.

De barbecue wordt terug aangestoken en

de geur van houtskool en kruiden nodigt

ons uit om samen met vrienden en familie

een hapje te eten en misschien dat

drankje teveel te drinken.

De valies wordt terug uit de kast gehaald

en het reisplan naar Diksmuide wordt

concreet gemaakt…

Allemaal zaken die ons de voorbije

coronaperiode eventjes doet vergeten en

ons aansporen om opnieuw mooie

toekomst plannen te maken en te

genieten.

Een mooie zomer gewenst.

Peter

De grassen glanzen
de bomen wuiven, de bladeren schuiven

Zomer laat ons dansen, door het warme zand
want je zoete stralen, doet onze woorden vertalen

en de liefde niet falen
Zomer je bent een rijke bron, een stralende

liefdeszon
niets kan ons meer betoveren
alleen jij kan ons veroveren.

WZC Sint-Elisabeth

juli - augustus - september 2022



Paula De Vusser

Arsene Huyghe

Wilfried Wallaert

Marcella De Maertelaere

Jeanine Daneels

Robert Groosman

Karen Maenhout

Anna Elizabeth Faasen

Marie Aimee De Keyser

Albert De Baets

Robert De Vilder

Isat Djemalji

Guido Pauwels

Jeannine De Lange

Isabel Baute

ONZE BEWONERS

Welkom aan onze nieuwe

bewoners en gasten

juli

01/07

02/07

03/07

03/07

06/07

08/07

10/07

14/07

14/07

18/07

18/07

20/07

20/07
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22/07

22/07

23/07

24/07

24/07

25/07

29/07

Els De Praeter

Marcelline De Bruycker

Robrecht Dauw

Denise Claeys

Johan Slock

Marie Jeanne Storme

Ria Baute

Rita De Crop

Annie De Clerck

Jeannine Willems

Robert Vermeulen

Marie-Louise Van Hoorebeke

Eugene De Kezel

Germana Fiers

Elga Van De Merckt

Odette Roegis

Freddy De Smet

Elisabeth De Groote

Denise Zwankaert

Luc Goethals

Johny Straumann

Irena Diet

Judith Bondeel

Ria Mauws

Nelly Barbier

Amanda Heye

Adelin Schyvynck

Beatrice D'Huyvetter

Lucienne De Jaeger

Renaat De Block

Francine Van Deputte

Oliva Bruggeman

Cecile Maenhaut

Daniel Moens

Edith De Vent

Juliette De Nijs

Rudy Reybrouck

Marie-Aimee Van De Woestyne

Odette Roegis

Anna Elizabeth Faasen

Yolanda Goethals

Carlos Mariman

Jeannine Willems

Gino Rodts

Robert De Vilder

Karen Maenhout

Andre Hermie

Anne Wittevrongel

Isabel Baute

Willy Genbrugge

Lucienne De Jaeger

september
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23/09
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25/09

29/09
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30/09

augustus

05/08

07/08

13/08

19/08

19/08

20/08

21/08

24/08

25/08

26/08

29/08

30/08

ONZE MEDEWERKERS

Natlie Schelstraete bij de geboorte van haar kleinzoon Lennou, geboren op 30 april 2022.

Katia Van Mele bij het huwelijk van haar dochter Ine met Aron op 03 maart 2022.

Onze gelukwensen aan...

Sedert 1 maart is Hicham L'Kabir bij ons in dienst, hij werkt als

medewerker in de keuken.

Sedert 20 april is Chaim Van Damme bij ons in dienst, hij werkt als

medewerker bij de technische dienst.

Sedert 11 april is Mirela Sikora bij ons in dienst, zij werkt als

medewerkster facilitaire diensten.

Sedert 25 april is Kitanna Engels bij ons in dienst, zij werkt als

zorgkundige op De Branding.

Sedert 25 april is Carine Van Leeuwe bij ons in dienst, zij werkt als

verpleegkundige in de nacht.

Sedert 2 mei is Jana De Waele bij ons in dienst, zij werkt als

ergotherapeute op De Parel.

Sedert 9 mei is Marie Van Brabant bij ons in dienst, zij werkt als

medewerkster facilitaire diensten.

Sedert 9 mei is Joyce De Muer bij ons in dienst, zij werkt als

zorgkundige op De Branding.

sedert 16 mei is Nele Van Vooren terug bij ons in dienst, zij werkt

als zorgkundige bij de vlinders.

Sedert 7 juni is Laetitia De Moor bij ons in dienst, zij werkt als

medewerkster facilitaire diensten.

Sedert 13 juni is Ellen De Fonseca bij ons in dienst, zij werkt als

orthopedagoge op De Deining.

Nieuwe medewerkers



ONZE BEWONERS

Meetjeslandse feestdag op 21 juni 2022

In 2012, als eerste regio in Vlaanderen

organiseerde het Meetjesland haar eigen

“feestdag”. Voortaan zullen op de langste

dag van het jaar in alle dertien gemeenten

van de Oost-Vlaamse regio allerlei

initiatieven onder de slogan en het logo van

de “Meetjeslandse Feestdag” plaatsvinden,

zo lichtte initiatiefnemer Streekplatform+

Meetjesland toe.

“Het Meetjesland is als hechte regio met een

eigen streekidentiteit pas ontstaan sinds de

oprichting van het Streekplatform+

Meetjesland in 1995”, aldus Geert Van de

Woestyne, directeur van Streekplatform+

Meetjesland. “Deze streekidentiteit was

enkel mogelijk dankzij de inzet en

samenwerking van lokale politici, de diverse

streekorganisaties en vele vrijwilligers.

Van de Woestyne zegt dat het initiatief het

Meetjesland als regio in de kijker moet

zetten en de verbondenheid binnen de regio

verhogen. De Feestdag moet ook

ontmoetingsinitiatieven door overheden,

inwoners, organisaties, verenigingen en

ondernemingen binnen de dertien

gemeenten verhogen.

(www.knack.be/nieuws)

Op 21 juni mochten we het bezoek
ontvangen van "Gourmand des

Flandres" , een oliebollenkraam dat
de sfeer van nostalgie oproept.



ONZE BEWONERS

Activiteiten

Juli

Bedevaarten naar Kleit per afdeling

Bezoeken op donderdag naar de wekelijkse markt

Wandelingen in het leen

Fietsen naar de jachthaven

Woensdag 13 juli

Gebedsdienst in onze kapel om 15u.

Woensdag 27 juli

Eucharistie in onze kapel om 15u.

Augustus

Bedevaarten naar Kleit per afdeling

Bezoeken op donderdag naar de wekelijkse markt

Wandelingen in het leen

Fietsen naar de jachthaven

Woensdag 10 augustus

Gebedsdienst in onze kapel om 15u.

Woensdag 24 augustus

Eucharistie in onze kapel om 15u.

Zondag 11 september

Huifkarrentocht in samenwerking met Rotaryclub.

Opbrengst gaat naar elektrische ondersteuning

duofiets en Creadle

19 september tot en met 23 september

Vakantie met bewoners naar Diksmuide

September

Sneukeltoer voor onze bewoners

De slagroom op de taart!

Eind december 2021 kreeg ik een

kerstgeschenk om nooit te vergeten.

De één krijgt een sjaal onder de kerstboom,

de ander wollen sokken, maar ik kreeg toch

wel iets bijzonders!

Een nieuwe weg diende zich namelijk aan

op mijn professionele route, en niet zo maar

één!

Eindelijk kreeg ik de kans om mijn droomjob

uit te oefenen, dus ik twijfelde geen

seconde en waagde de sprong. Na zes jaar

bij mijn vorige werkgever diende ik mijn

ontslag in en ging ik voluit voor mijn nieuwe

functie als logopediste in Sint Elisabeth. Een

heuse carrièreswitch, maar ik volgde de

weg van mijn hart en dat maakte alvast een

sprongetje (of eerder een driedubbele

salto). Negen weken opzeg later was het

zover, en intussen werk ik hier ruim drie

maanden en heb ik mijn draai grotendeels

gevonden. Ik heb er vrienden bij die bijna

een eeuw oud zijn, maar op vriendschap

staat geen leeftijd, toch?!

De appel valt trouwens niet ver van de

boom, mijn moeder is altijd logopediste

geweest, ook in de ouderensector. Als kind

ging ik af en toe mee in de vakanties en dat

is mij altijd bij gebleven. Blijkbaar werden

daar de fundamenten gelegd om later in

haar voetsporen te treden.

Je zag mij waarschijnlijk al rondlopen en

misschien zag je mij al bezig, maar wat

houdt mijn job nu precies in?

Het is een functie die vooral zorgt voor dat

extra tikkeltje kwaliteitszorg voor de

bewoners. Bij mijn sollicitatiegesprek werd

ik “de slagroom op de taart” genoemd en

die vergelijking neem ik graag mee. Tijdens

een eerste groot project wordt elke

bewoner gescreend/getest op slikproblemen

en ondervoeding. Aan de hand van die

resultaten wordt een individueel actieplan

opgesteld dat ervoor moet zorgen dat de

bewoner in kwestie nauw opgevolgd en

begeleid wordt in zijn/haar problematiek.

Slikveiligheid, maaltijdbeleving, voldoende

eten/ drinken en kwaliteit van leven staan

centraal.

Deze onderzoeksronden worden

systematisch herhaald, zodat we kort op de

bal spelen bij eventuele nieuwe problemen

en ook het proces kunnen opvolgen. Hierbij

is er een nauwe samenwerking met de

mensen in de keuken, die mee de

betreffende zorg op maat helpen te

realiseren. Ik “hang” hierbij tussen de

afdelingen en de keuken en sta in voor een

optimale communicatie tussen beiden.

Tussentijds zal ik ook werken rond

opleiding, maaltijdzorg, hulpmiddelen.. Dit

alles natuurlijk in een multidisciplinaire

context, want samen bereik je meer dan

alleen en je leert ook van elkaar.

Ik leerde de voorbije maanden de collega’s

en bewoners alvast wat beter kennen. Een

goede geheugenoefening om alle namen te

onthouden, poeh! Ik heb enorm respect en

bewondering voor iedereen die zich zo inzet

voor het welzijn van elke bewoner. Ik ben

dan ook super blij en trots dat ik mijn

steentje mag bijdragen en zie mij deze job

zeker doen tot ik zelf oud ben

Sabine Hoens



ONZE BEWONERS

Wij gedenken

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...

Voor de reiseditie van ‘een bewoner vertelt’

hebben we onszelf uitgenodigd bij niemand

minder dan Jozef De Ceuninck. Deze

bijzonder goedlachse man woont in

kortverblijf op de Haven.

Jozef reisde vroeger de wereld rond. De

reden was niet om de toerist uit te hangen.

Hij deed mee aan internationale

viswedstrijden! Hij trok naar vele landen om

zijn lans uit te gooien.

Jozef was jaren lid van een vissersvereniging

aan de Belgische kust. Samen met andere

leden gooiden ze de lans regelmatig uit aan

de Westvlaamse kustlijn.

Maar Jozef hield het niet bij onze Belgische

wateren!

Als ze kandidaten nodig hadden om aan

wedstrijden mee te doen buiten onze

landsgrenzen was hij de eerste die op de

kar sprong. Samen met zijn vissersvrienden

trok hij naar o.a. Duitsland, Nederland,

Engeland, Portugal en zelfs Brazilië. Zijn

specialiteit was zeevissen op het land waar

het heel belangrijk is om de lans zover

mogelijk in zee te gooien.

In een wedstrijd wordt er gevist tegen 4

anderen vissers, uiteraard van andere

verenigingen. Hier enkele regels:

• De plaats waar je staat wordt

geloot, je moet geluk hebben

waar je staat want de plaats is

zeer belangrijk

• Je staat 25m van elkaar om

elkaar niet te hinderen

• Je gooit je lans zo recht

mogelijk

• Je doet mee met 1 lans

• Als je een vis vangt, wordt die

gemeten, gewogen en

teruggegooid

De hoeveelheid vis die je vangt is

sterk afhankelijk van de plaats waar

je staat en het aas die je gebruikt.

Vissen zijn slimme dieren, ze komen

waar het eten lekker is en ze laten

zich geen twee keer vangen. Dus 1

maal teruggegooid, zullen ze zich niet

meer laten verrassen!

Zelden heb ik iemand ontmoet die

met zoveel passie over zijn hobby

vertelt. Jozef kan zonder moeite heel

mooie herinneringen ophalen aan

deze uitzonderlijke hobby!

Hij heeft dan ook heel
wat trofeeën

bijeengesprokkeld.

Laurette De Vlaminck

12/04/1941 - 25/02/2022

Monique Creel

10/03/1941 - 06/04/2022

Jose De Zutter

28/04/1940 - 20/04/2022

Antoon Lips

22/10/1941 - 04/05/2022

Angela Pieters

18/05/1930 - 10/05/2022

Margaretha Van Hyfte

13/02/1929 - 25/05/2022

Cecile Van Hoegaerden

19/04/1927 - 26/05/2022

Marie Louise Perrin

22/10/1937 - 02/06/2022

Georgetta Doom

20/09/1931 - 05/06/2022

Reimond Steyaert

04/02/1936 - 12/06/2022

Marie-Aimee Van De Woestyne

14/05/1927 - 15/06/2022

Ghislena Termote

26/09/1931 - 19/06/2022

Jeanine De Meyere

12/04/1938 - 20/06/2022

Noë De Vos

03/11/1931 - 21/06/2022

Johny Van Herzele

18/06/1953 - 21/06/2022



Tuinquiz

ONZE BEWONERS

Hebben jullie onze mooie bloemenweide al gezien? Al even stil gestaan op de kruisweg met onze Mariakapel?

Graag dagen we jullie, bewoners, medewerkers en familie uit om op ontdekking te gaan!

Vul onderstaande vragen in en geef je antwoorden af aan het onthaal. De eerste 3 winnaars voorzien we van een heerlijk flesje cava!

1. Waar staan de 7 banken opgesteld?

2. Wat is de tekst in de eerste statie van onze kruisweg?

3. Noem of beschrijf 5 van de 15 bloemen die nu in bloei staan in onze bloemenweide?

4. Beschrijf de inrichting van de Mariakapel?

5. Waar hangen de drie nestkastjes?

Deze procedure regelt het gebeuren bij een periode van twee of meerdere opeenvolgende dagen van een omgevingstemperatuur van 29°C

of hoger.

Het hitteplan moet een hitteslag of –uitputting helpen voorkomen. Gezien de ernstige gevolgen van overdreven warmte (onevenwichtige

water-electrolytenbalans, ontoereikende circulatie, overlijden) dient het comfort van de bewoners bewaakt te worden.

De procedure is van toepassing op alle afdelingen binnen de voorziening en voor elke medewerker en alle disciplines. De procedure geldt

tevens voor vakantiehulpen die tijdens de zomermaanden actief zijn.

Het in werking stellen van het hitteplan houdt in:

• Acclimatisering: zorgen voor verkoeling door het maken van tocht, het continu acclimatiseren gedurende de nacht, het

optimaliseren van de mechanische ventilatie (technische dienst). We trachten de richttemperatuur op de kamers tussen 22°C en

25°C te brengen.

• Gebruik van zonwerende middelen zoals zonnestores, overgordijnen,..

• Hydratie: drank voorzien op de kamers en de algemene ruimten + het inlassen van extra drankenronde 3X/dag (evt. gebruik van

sportdranken in functie van elektrolytenaanvoer)

• Licht verteerbare voeding serveren

• IJskoude dranken vermijden (diarree)

• Kleding voorzien die de warmte- en vochtafgifte bevordert (geen synthetische kledij)

• Bedopschik aanpassen: bvb. dekbed vervangen door laken

• Verkoelende (voet)baden voorzien bij bewoners die klagen van een hitteslag

• Controle van bloeddruk, polsslag en lichaamstemperatuur indien nodig

• Controle van het bewustzijn bij elk contact

• Bij het buiten brengen van bewoners:

1. zitplaatsen in de schaduw voorzien

2. een zonnewerend hoofddeksel aanbevelen

3. zonnecrème indien nodig

4. fysieke inspanningen beperken

5. drank ter beschikking stellen

Wat te doen bij:

• hitte-uitslag: kleine, rode puntjes thv de zweetklieren → verkoelend bad

• warmteoedeem: vochtophoping ter hoogte van de ledematen → platte rust, benen hoger

• warmtecollaps: duizeligheid, hoofdpijn, drang tot ontlasting en eventuele collaps (arts verwittigen!) → plat leggen + drinken geven

• dehydratie: donkere urine, diepliggende ogen, persisterende huidplooien → orale vochttoediening

• hittekramp: kramp door zouttekort → afkoeling, massage en sportdrank toedienen

• hitte-uitputting: overdreven moeheid door fysieke arbeid → platte rust + orale vochttoediening

• hitteslag: koorts, desoriëntatie, agressie, zenuwtrekkingen, snelle ademhaling, braken, zwakke pols en lage bloeddruk →

veiligheidshouding (zijlig) + arts verwittigen + systematische controle van de vitale parameter

Hitteplan



VRIJWILLIGERS

Toen ik als vrijwilliger aan de slag ging, had

ik helemaal geen idee dat ik hier later zou

werken. Na een tijdje niet te hebben

gewerkt, voelde ik de drang om weer te

werken. Het was een tijdje geleden dat ik

had gewerkt en ik was me bewust dat ik

geen werkritme meer had. Mijn partner zit

zelf ook in de zorg en tijdens de lockdown/

quarantaine zag ze dat alle hulp in de zorg

welkom was.

Toen kregen we het idee om als tussenstap

voor mij te beginnen met vrijwilligerswerk

om later dan wat werkritme te hebben

opgebouwd om dan achteraf op zoek te

gaan naar een job op de reguliere

arbeidsmarkt. Zo gezegd, zo gedaan. Ik

kwam op de site van stad Eeklo terecht en

kwam op de vrijwilligersvacature terecht van

het WZC Sint-Elisabeth. Ik deed er een

intakegesprek bij Dirk Van De Walle en de

klik was er meteen bij de rondleiding.

Ik hoorde van mijn partner veel uit de zorg,

maar nu zag ik het zelf allemaal. Ik kreeg de

kans om een tijdje mee te draaien op De

Deining en die ervaring zal ik nooit

vergeten.

In het begin was het voor mij allemaal

nieuw maar gelukkig werd ik zeer goed

opgeleid door mijn collega's van De

Deining. Ze gaven me tips en soms ook

extra uitleg zodat het voor mij ook

aangenaam werken was. Als vrijwilliger

kreeg ik ook heel veel waardering van

mijn collega's, dat zeer motiverend was

en ook zeer belangrijk was om vol te

houden en werkritme op te bouwen.

Na een tijdje voelde ik dat het tijd was

om de stap te zetten naar een reguliere

job en begon ik spontaan hier en daar te

solliciteren buiten het WZC. Toen mijn

collega Annick hoorde dat ik op zoek was

naar een job heeft ze me gezegd om dit

door te geven binnen het WZC. De

hoofdverpleegkundige stelde voor om op

gesprek te gaan bij de directie en dat

hebben we ook gedaan.

Ik zal nooit de lovende woorden

vergeten, die me tot op de dag van

vandaag motiveren. Ik heb de kans

gekregen om deel uit te maken van een

geweldige werkomgeving en voel me ook

gezegend in het WZC Sint-Elisabeth.

Ik heb heel veel bijgeleerd door mijn toffe collega's
daar en de bewoners hebben mij daar

onvoorwaardelijke liefde gegeven en momenten
om nooit te vergeten!

Hicham L'Kabir
medewerker keuken

Wat was je grootste kinderdroom?

Een succesvolle voetballer worden.

Wat vind je het leukst aan je familie?

Dat we altijd klaar staan voor elkaar,

ongeacht welk tijdstip, plek, situatie het

maar mag zijn.

Je krijgt zomaar €1000. Wat zou je er mee

doen?

Ik zou eens goed gaan shoppen met mijn

vrouwtje op een weekendje.

Voor welk gerecht mogen ze je 's nachts

wakker maken?

Tagliatelli scampi in roomsaus met groene

peper.

Wat is je favoriete drankje?

Koud plat water met een scheutje

grenadine, gesneden gember, citroen en

limoen. (selfmade)

Waar word je echt kwaad van?

Onrecht, mensen die hun machtpositie

misbruiken waardoor zwakkere mensen

gekwetst geraken.

Welke waarden draag jij hoog in het

vaandel?

Respect, oprechtheid, eerlijkheid, loyaliteit.

Wat is je favoriete plek op aarde?

Tanger (Marokko).

Waar ga je heen als je alleen wilt zijn?

De baan op, joggen met mijn muziekoortjes

in.

Zonder welke luxe zou je niet kunnen

leven?

Nescafe oploskoffie... (hahaha), nee nee,

eerlijk gezegd is het water dat uit de kraan

loopt al een luxe op zich dat vele mensen

vergeten! Ik denk wel dat ik zonder luxe kan

overleven godzijdank.

Wat is je mooiste cadeau ooit gekregen.

Ik vind dat de bracelet met de datum van de

start van mijn relatie en de naam van mijn

partner en ik!

Wie of wat brengt jou aan het lachen?

Mijn partner is een genie in onnozel doen

en ze krijgt me dan zwaar aan 't lachen.

Welke toevallige ontmoeting heeft je

leven voor altijd veranderd?

Een sociaal medewerkster die ik in 2018 heb

ontmoet, die me haar visie over het leven

heeft verteld en dat heeft me toch wel heel

erg verrast.

STEEKKAART

Hicham, van vrijwilliger naar medewerker...



STEEKKAART

Welke 10 minuten in je leven zou je

opnieuw willen herbeleven?

In 2018 heb ik een goede vriend verloren, ik

zou hem 10 minuten willen spreken en hem

zeggen dat ik van hem hou en zeggen hoe

speciaal hij is. Youssef rest in peace.

Waar ben je verslaafd aan?

Aan lekker eten.

Wat is je favoriete geur?

Bottega Veneta.

Waar heb je schrik van?

Om mijn dierbaren te verliezen.

Wat is je grootste blunder ooit begaan?

Gestopt met voetballen op mijn 17e en niet

te hebben doorgestudeerd.

Naar wie kijk je op? Waarom?

Mijn ouders zijn hiernaartoe geëmigreerd

zonder familie of middelen en hebben

keihard gewerkt en 7 kinderen

grootgebracht en een toekomst opgebouwd

om U tegen te zeggen.

Welke rol speel je in je vriendengroep?

Ik ben altijd iemand die in de leidersrol zit.

Wanneer mensen naar je toe komen voor

hulp, waar willen ze dan meestal hulp bij?

Om te helpen met werken, ik ben toch wel

een handige harry.

Wat was de beste film of serie die je ooit

hebt gezien?

Serie: Casa De Papel.

Film: Man on Fire en John Q.

Wat is jouw "guilty pleasure"?

Pot ijs 'Magnum Double white Chocolate &

Cookies'.

Van Welk liedje durf je niet te zeggen dat

je het leuk vindt?

Rihanna ft Micky: Stay.

Wat zou je aan jezelf willen veranderen?

Ik word soms kwaad op mezelf als ik soms

te snel denk dat een ander dezelfde

bedoelingen heeft met mij zoals ik met

hem/haar, minder naïef zijn.

Welk klein gebaar van een vreemde heeft

een grote impact op je gehad?

Een klant in onze bakkerij kwam binnen, een

oud vrouwtje en ze vroeg me heel lief

"jongen, wil je de plant aub een klein beetje

water geven?" Terwijl het onze plant was in

de winkel en er een klant zo inzat met onze

plant, Gouden hart die vrouw!

Door omstandigheden moet je vluchten

en je mag maar 3 dingen meenemen.

Welke?

Mijn partner, geld, mijn auto.

Wie zie je als je 's morgens in de spiegel

kijkt?

Mezelf, mijn eigen beste vriend!

Wat is de beste manier om de dag te

beginnen?

Mijn rituele wassing en mijn gebed!

Wat is het mooiste compliment dat je

ooit kreeg?

Dat ik meer in mijn mars heb dan dat ik zelf

soms denk.

Je ziet een vallende ster. Wat wens je dan

voor jezelf?

Een goede gezondheid.

Welke risico's zijn de moeite waard?

Trouwen en kinderen krijgen!

Waar lig je 's nachts van wakker?

Soms lig ik wakker als ik merk dat één van

mijn ouders ziek is. Mijn vader is hartpatiënt

en mijn moeder had schildklierkanker en

dat hakt er wel in soms!

Als je niet hoefde te slapen, wat zou de

dan doen met de extra tijd?

Meer tijd doorbrengen met mijn vrouwtje en

familie.

Welke hobby zou je doen als tijd en geld

geen probleem was?

Formule 1, crossmoto en paardrijden.

Wat denk je dat iedereen minstens één

keer in zijn leven moet doen?

Een bedevaart om tot bezinning te komen

en werkelijk rust te vinden. Ik hoop dat ik

de Hadj ooit zal kunnen doen.

Als alle jobs hetzelfde salaris en uren

hadden, welke functie zou je dan willen?

Eerlijk gezegd, maar echt eerlijk... Ik ben

gelukkig met wat ik nu doe van job. Ik ben

ook wel graag met mensen bezig, maar nu

ik het even niet meer doe is mijn focus nu

op datgene dat ik nu doe.

Wat heb je geleerd van bewoners?

Dat je goed zorg moet dragen voor je

gezondheid en dat je het leven moet

liefhebben en tegelijkertijd ook moet

profiteren van het leven.

Waar verlang je nog naar?

Om bij te leren en te groeien in de dingen

die ik graag doe. Ik verlang stiekem toch

ook wel naar kinderen krijgen.

Wat zou je doen als je wist dat je nog 24

uur te leven had?

Eerlijk, ik zou ze willen doorbrengen met

mijn partner en familie.

Hoe wil je dat de mensen je herinneren?

Als iemand die klaar stond voor zijn

medemens. Een goede zoon, broer, man

En een persoon die positief in het leven

stond.
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Gebed voor Wereld ouderendag

Ouder worden, o God,
het is ook armer worden,
steeds minder leven
ligt nog vòòr je.

Armer. Maar ook rijker.
Rijker aan ervaringen,
ervaringen van vreugde,
ervaringen van verdriet,
ervaringen van vriendschap,
van liefde,
van geloof,
ervaringen met U.

Armer. Maar ook rijker,
zoveel rijker.
Rijker aan geleefd leven.
Leven dat niet ongezegend bleef.

God, hoe moet ik U danken?
Wéér een jaar.
Prijzenswaard zijt Gij.

Hans Bouma

Feest!

We kennen 7 sacramenten: doopsel,

vormsel & heilige communie of eucharistie

(sacramenten van initiatie), verzoening &

ziekenzalving (sacramenten van genezing)

en huwelijk & wijding (sacramenten van

dienstbaarheid).

De meeste kinderen worden gedoopt als

baby of peuter. Het is op dat moment

expliciet de keuze van de ouders dat ze

worden opgenomen in de gemeenschap/de

familie van de Kerk.

Rond hun 7 jaar, vindt men echter dat een

kind oud genoeg om zelf meer bewust deel

te nemen aan de eucharistie. Ze mogen dan

voor de eerste keer het sacrament van de

eucharistie ontvangen. Het woord

Eucharistie komt uit het Grieks en betekent

‘dankzegging’. Tijdens de wekelijkse

eucharistieviering staat dit sacrament dan

ook centraal. Het brood en de wijn die

tijdens het uitspreken van een groot

dankgebed en de consecratie Lichaam en

Bloed worden van Jezus.

Nog dichter kan God ons bijna niet komen.

Als gemeenschap willen we dit bijzondere

moment dan ook feestelijk vieren, samen

met het kind. Vanaf nu kan en mag een kind

elke keer er eucharistie gevierd wordt,

deelnemen aan de communie en letterlijk

ervaren dat Jezus ons steeds nabij blijft.

Anders dan het doopsel of het vormsel is de

communie een sacrament dat je meer dan 1

keer kunt ontvangen.

De voorbije maanden was het in heel wat families en in alle parochie-gemeenschappen opnieuw feest. Heel wat kinderen ontvingen er

immers voor de eerste keer de communie of het sacrament van het vormsel. Misschien ook wel één van jouw kleinkinderen?

Maar wat is dat nu juist zo’n sacrament?

Sacrament betekent letterlijk: geloofsgeheim. Het gaat om het mysterie van Gods aanraking, die de gelovige kracht en genezing schenkt!

In de katholieke Kerk kijken we naar sacramenten als waarneembare en werkzame tekenen waarin God de mens raakt. Door

handoplegging of het tekenen van een kruisje op het voorhoofd doet God zich fysiek voelen.

Tegelijk houden sacramenten ook een opdracht in: zelf zichtbaar teken te worden van God. Geen wonder dat Jezus eigenlijk het sacrament

bij uitstek wordt genoemd. En ook de Kerkgemeenschap is op die manier sacrament. Aan die gemeenschap is immers de taak toevertrouwd

Jezus’ zending op aarde verder te zetten.

Ona
dochter van Sara Maegerman

Communie op 11 juni 2022

Nordin
zoon van Kelly Van Hecke

Lentefeest op 11 juni 2022

PASTORAAL NIEUWS



Brent
zoon van Marika De Baere

Heilig Vormsel op 26 mei 2022

Toon
zoon van An Van De Voorde

Heilig Vormsel op 28 mei 2022

Femke
dochter van Mieke Vandeveere

Heilig Vormsel op 28 mei 2022

Voor de volledige inwijding in de kerkgemeenschap

en de zending als leerling door het vormsel, wacht

men tot de leeftijd van 12 jaar. Het vormsel staat

voor het doopsel met vuur of de Heilige Geest. Nu

ze opnieuw een aantal jaren ouder zijn, en op een

nieuw kruispunt in het leven staan, waar ze zelf

steeds meer keuzes maken, kunnen ze bewust

kiezen om Jezus en God hen richting te geven en te

leiden in dit leven.

Ze gaan een engagement aan om Jezus te volgen in

dienstbaarheid en deugd.

De vormeling wordt daartoe gezalfd met chrisma,

een geurige olie die gewijd wordt in de week voor

Pasen in de kathedraal. De vormheer brengt deze

aan op het voorhoofd, waarbij hij de zalf met de

duim in de vorm van een kruis 3 maal in de huid

tekent. Hij masseert als het ware, zodat de olie diep

kan doordringen en het innerlijk van de vormeling

kan ‘vormen’.

Een somber,
moe en angstig man,

zo simpel als hij bidden kan:
Maria, wees gegroet.

Gij glimlacht, daar ge in licht gewaad
in felle zon te glanzen staat
want gij zijt mild en goed.

En ‘k glimlach naar het ogenlicht
dat teer maakt uw verdroomd gezicht

en mij vertrouwen doet.

Glimlachend zien we elkander aan,
geef dat ik zo voor u mag staan

eens, en voorgoed.

Maria, wees gegroet.

(H. van Herreweghen)

Bente
dochter van Inge Taildeman

Lentefeest op 07 mei 2022

PASTORAAL NIEUWS



VARIA

Puzzel

Mei en juni stonden in het teken van de vele communies, vormsel, lentefeesten. Onze medewerkers hebben eens in hun archiefdozen

gesnuisterd en tonen hun mooiste foto van hun communie.

Kunnen jullie hen herkennen?



VARIA



VARIA

Puzzel

Communicatieraad

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

Monique Antheunis, Helene Pauwels , Liesbet

Bockaert, Tamara Legrand, Nina Van Hecke

zorg-saam.be/sint-elisabeth

facebook.com/WzcSintElisabeth/

instagram.com/wzcsintelisabeth/

Hierbij de oplossing van onze leuke puzzel 'vroeger en nu' van de vorige editie!


