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DOOR PIET DE VILLE

André Maeghe werd geboren,
groeide op én woont nog altijd in
de ouderlijke woning in Hoeke
waar zijn ouders een boerderij
hadden. In het gezin waren er vier
kinderen. André samen met twee
zussen en een broer. “Toen ik pas
negen jaar oud was, stierf mijn
broer en op mijn dertiende reeds
verloor ik mijn vader. Ik heb dus
heel wat pijn gevoeld, bij mezelf
maar ook bij mijn moeder en zus-
sen”, vertelt André Maeghe. 
“Dit heeft er mee voor gezorgd dat
ik mensen die geconfronteerd
worden met pijn en verlies, goed
kan begrijpen en bijstaan. Dat
was en is wel belangrijk in mijn
werk als diaken.” 
André is intussen 42 jaar gehuwd
met zijn echtgenote Rita en sa-
men met hebben ze twee kinde-
ren, een zoon en een dochter. “In-
tussen zijn we ook al fiere oma en
opa geworden”, vertelt André.
“Actief zijn in het verenigingsle-
ven was mij op jonge leeftijd niet
vreemd. Ik ben gelovig en was be-
zorgd om wat er ging gebeuren,
toen pastoor Rathé vertelde dat hij
wellicht de laatste resisterende
pastoor in Hoeke zou zijn. Via de
toenmalige gezinskring en als lid
van de Kerkfabriek kwam ik veel
in contact met hem. Toen ik tij-
dens een familiebijeenkomst in
Sint-Andries een familiebijeen-
komst als diaken bezig zag, be-
greep ik dat dit een weg was om
mijn bezorgdheid voor de toe-
komst om te buigen tot actief en-
gagement voor de geloofsgemeen-
schap”, herinnert André zich. 

BRUGFIGUUR

“Een diaken is vooral dienstbaar,
veelal als een brugfiguur, tussen
de kerkganger en de voorganger
in de liturgie. Vandaar zijn plaats
aan het altaar. Het Woord van de
Heer voorlezen in het evangelie,
preken, voorgaan in gebedsvierin-
gen en aandacht voor de mens in
het dagelijkse leven; dat is de taak
van een diaken.” Voor hij voltijds
aan de slag ging als diaken, op
zijn 48ste, werkte André bijna 30
jaar lang bij Siemens in Oost-

kamp, dat later Tyco Electronics
werd. “Ik werkte in de ‘plating’
afdeling waar diverse componen-
ten, te gebruiken in de elektronica

en auto-industrie, verzilverd of
verguld werden. Vanaf 2004 werd
ik dan gevraagd om voltijds mee
te werken in de pastoraal in Dam-
me. Dit betekende, na overleg in
gezinsverband, dat ik op 48-jarige
leeftijd mijn werk op zei en door
de bisschop benoemd werd tot
voltijdse medewerker in de pasto-
raal in de federatie Damme.” 

BOERENZOON

“In de wijdingsviering tot diaken
werd er uitdrukkelijk gevraagd
om door mijn leven en door mijn
werk de uitbeelding van Jezus de
dienaar te zijn en samen te wer-
ken met de priester, die als herder
in de parochie werkzaam is. Een
diaken is op veel terreinen actief
in de kerk. Hij gaat soms voor in
een gebedsviering, mag kinderen
dopen en kan namens de kerk ge-
tuige zijn in een kerkelijk huwe-
lijk. Bij een overlijden van sommi-
ge mensen, die ik begeleid had in
al die jaren over de verschillende
parochies heen, mocht ik het con-
tact met de familie opnemen, de
uitvaart voorbereiden en de homi-
lie uitspreken.” 
“De werkervaring op de vloer bij
Siemens is voor mij trouwens een
goede leerschool geweest. Daar
waren veel mensen die er niet
durfden voor uitkomen dat ze ge-
lovig waren. Ik ontmoette er men-
sen van allerlei pluimage en
maakte dus ook kennis met ‘an-
ders denken’. Daarnaast ben ik

ook boerenzoon dus ik ben ook
thuis in de landbouwerswereld.
En in een landelijke gemeente als
Damme is dat wel belangrijk. Om
een voorbeeld te geven: In een ge-
sprek met een landbouwer net
voor of na het oogstseizoen, met
al zijn voorbereidingen of gevol-
gen, spreek je niet over vakantie
nemen. Zelf gehuwd zijnde vond
ik het ook een kostbare schat om
jonge trouwers te begeleiden.” 

MEEFIETSEN

André blijft verder sociaal inge-
steld, zal nog mensen bezoeken
maar niet langer verantwoorde-
lijkheden dragen. “Zo heb ik
meer tijd voor mijn gezin en hob-
by's. Wellicht zullen Rita en ik nu
meer tijd hebben om te fietsen, te
wandelen en uiteraard voor de
kleinkinderen. Ik ben de Kerk en
de geloofsgemeenschap in Dam-
me dankbaar om wat ik heb mo-
gen meemaken. Ik was misschien
op de tandem, die ik met de pries-
ter vorm, de tweede persoon maar
heb altijd geprobeerd om de
warmte die Jezus uitstraalde en
die ik mocht ervaren, te delen met
anderen. Het fietszadel op de tan-
dem komt nu vrij en hopelijk voe-
len gelovigen zich geroepen om
elk om beurt of voor langere tijd
mee op die fiets te springen. Paro-
chiewerk is teamwerk en zeker de
moeite waard.” Op zondag 7 okto-
ber, om 10 uur 30, vind er in de
kerk van Moerkerke een af-
scheidsviering plaats voor diaken
André Maeghe. Iedereen is uitge-
nodigd. 

“Als diaken was ik altijd 
een soort van brugfiguur “ 
DIAKEN ANDRÉ MAEGHE NEEMT 

IN SEPTEMBER EERVOL ONTSLAG 

DAMME/HOEKE André Maeghe, die sinds 2001 vol-
tijds aan de slag is als diaken in de federatie Damme,
is 65 jaar geworden en bekomt vanaf september eer-
vol ontslag. “Het was altijd mijn betrachting om in
het voetspoor van Jezus te stappen en hartelijkheid
door te geven aan anderen”, blikt hij terug. “Ik zal
geen verantwoordelijkheid meer dragen maar me wel
vrijwillig blijven engageren voor de geloofsgemeen-
schap.”

“In een gesprek 
met een landbouwer
net voor of na 
het oogstseizoen
spreek je niet over
vakantie nemen” 

Op zondag 7 oktober, om 10.30 uur, vindt er in de kerk van Moerkerke een

afscheidsviering plaats voor diaken André Maeghe. (Foto PDV) 

DAMME De nieuwe zoektocht
draait rond het open krijgen van
een schatkist die in de kelder
van Huyse De Grote Sterre
staat. “Om de kist open te krij-
gen, moeten kinderen bewijzen
dat ze net als Uilenspiegel slim
en wijs zijn, dat ze een goed
evenwicht hebben en dat ze
handig en opmerkzaam zijn. Al-
leen zo kunnen ze de code van
het slot kraken”, weet schepen
van Toerisme Rik Strubbe
(CD&V). 
“Met de zoektocht willen we ge-
zinnen met kinderen een leuke
beleving geven terwijl ze de top-
attracties van Damme, het Ui-
lenspiegelmuseum en de toren
van de Onze-Lieve-Vrouwekerk,
ontdekken. De zoektocht werd
als familiezoektocht speciaal
ontwikkeld voor gezinnen met
kinderen tussen 6 en 12 jaar en
de toegang tot het museum en
de toren zijn inbegrepen in de

prijs.” 
De familiezoektocht kost 12 eu-
ro en daarvoor kunnen maxi-
maal twee volwassenen en twee
kinderen deelnemen. Voor elk
bijkomend kind wordt 2 euro
extra gevraagd. Voor die prijs
krijgen de deelnemers en schat-
kaart, een schoudertas voor de
opdrachten, toegang tot het mu-
seum en de toren en een schat
als ze de code kunnen kraken.
De gezinnen krijgen ook de mo-
gelijkheid om gratis een bolder-
kar te huren mochten er jonge
beentjes zijn die de ongeveer
2,5 km lange zoektocht moeilijk
kunnen stappen. “We hebben
de ontwikkeling van deze zoek-
tocht aangegrepen om onze
eigen Damse Tijl Uilenspiegel
te verjongen”, vult schepen voor
Cultureel Erfgoed Christoph De
Sutter (CD&V) aan. “Samen
met vormgever Jamz Persyn uit
Brugge creëerden we een nieu-

we hedendaagse Tijl die de kin-
deren nog meer moet aanspre-
ken. De belhamel die zo tot le-
ven kwam, zal in de toekomst
nog andere rollen toebedeeld
krijgen en zullen we op heel wat
andere plaatsen zien terugke-
ren.” Alle verdere info op www.
visitdamme.be (PDV)

Nieuwe familiezoektocht 
rond Tijl Uilenspiegel 

Burgemeester Joachim Coens,

diensthoofd Toerisme Francis

Gevaert en Toerismeschepen Rik

Strubbe. (Foto PDV) 




