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Van kruis naar redding

Mozes richt in de woestijn een 
dubbelzinnig teken op, een teken 
van tegenspraak. Het zit daar vol 
met giftige slangen; velen zijn ge-
beten en gestorven; er is een pa-
nische angst bij het volk. Ze zien 
de slangen als een straf van God 
voor hun gemopper en hun on-
gehoorzaamheid, straf voor hun 

ongeloof. En dan maakt Mozes 
van brons zo’n giftige slang en zet 
die op een paal. Het is het teken 
van het grote gevaar, dat iedereen 
bedreigt. Maar het verhaal gaat 
verder: ieder die door een slang 
gebeten was, maar zijn ogen vol 
vertrouwen, vol geloof omhoog 
richtte naar die bronzen slang, 
bleef in leven. Het teken van ge-
vaar, wordt als je er in geloof naar 
opziet, een teken van redding. 

Het volk van Israël in de woes-
tijn moet blijkbaar leren, niet te 
mopperen, niet terug te krab-
belen voor gevaren die dreigen, 
maar bij alle bedreiging omhoog 
blijven kijken in geloof naar God, 
de bedreiging onder ogen te zien 
in geloof. Dan is er redding.  
In de koningstijd, toen het Israël 
materieel goed ging, hadden ze 
alleen maar aandacht voor rijk-
dom, genot en plezier. Zelfs de 
priesters deden eraan mee. Hun 
blik ging niet meer naar boven. 
En de profeten, die hun blik naar 

boven wilden trekken, werden 
voor de gek gehouden. Ze meen-
den geen redding nodig te heb-
ben. 
De Babylonische ballingschap 
maakte een eind aan die illusie. Je-
ruzalem en de tempel waar ze zo 
trots op waren werden verwoest. 
Ze hadden niets meer dan doffe 
ellende in een vreemd land. Maar 
juist in de ballingschap ging het 
volk weer luisteren naar de pro-
feten, richten ze hun ogen weer 
op naar de hemel in geloof. En 
er kwam redding in de doffe el-
lende. Onder de Perzenkoning 
Cyrus mag het volk gelouterd en 
gezuiverd terugkeren naar Jeru-
zalem. De ballingschap, het teken 
van vernedering wordt het mid-
del tot redding. 

Als Jezus in zijn nachtelijk ge-
sprek stil staat bij de betekenis 
van zijn eigen leven, verschijnt 
dezelfde dubbelzinnigheid en 
tegenspraak. Hij ziet het kruis. 
Het kwaad van heel de wereld, 

het kwaad van jaloezie en eigen-
gereidheid, van egoïsme en god-
deloosheid. Dat kwaad zal hem 
breken, zal het laatste restje bloed 
uit Hem persen. Hij is er niet hap-
pig op. Welke mens zou dat wel 
zijn. Maar Hij ziet het onder ogen 
als iets wat moet gebeuren. Im-
mers in die opperste vernedering 
wordt de Mensenzoon verheven. 
Jezus zal verheven worden aan 
het kruis. Dat woord staat er niet 
voor niets. In de diepste ellende 
hangt Hij aan het kruis als de 
verhevene, hoog boven de aarde. 
Daar is Hij al de Verrezene, het 
echte Leven. 
Het kruis is niet alleen het teken 
van de redding, het is de redding 
zelf. Op het kruis snijden twee 
lijnen elkaar. Op de horizontale 
balk van het kruis staat: beproefd, 
verteerd, vergaan, lijden en dood. 
Op de verticale balk staat: verheer-
lijkt, verheven, verrijzenis, leven 
in eeuwigheid. Op het kruispunt 
van die twee vallen de tegenstel-
lingen weg. Of beter gezegd: ze 

gaan in elkaar op; op dat kruis-
punt is de meest vernederde de 
meest verhevene. Maar er is meer: 
op dat kruispunt voltrekt zich het 
oordeel. 
Wie niet opziet naar het kruis en 
wie niet gelooft, dat in deze Ver-
nederde Gods heerlijkheid aan 
het licht komt, is veroordeeld. 
Maar wie in Hem gelooft zegt Jo-
hannes, wordt niet geoordeeld. In 
Hem geloven, dat is doen wat Hij 
gedaan heeft: het kruis niet uit 
de weg gaan, dienen, de minste 
durven zijn en daarin de groot-
ste, durven lijden en sterven met 
Hem. Wie leeft als Hij zal maar al 
te vaak het gevoel krijgen, dat hij 
verliest en vergaat. Dat is dan een 
teken, dat hij meer en meer gaat 
lijken op Hem die verloor, moest 
sterven en overwon. 
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ZIJN OVERLEDEN IN DE HEER

Mevrouw Maria Margarita 
(Margriet), weduwe van de 
heer Albert Borreman, ge-
boren te Denderhoutem op 06 
maart 1921 en omringd door haar 
familie overleden in het WZC ‘De 
Pastorij’ te Denderhoutem op 22 
februari 2018. Gesterkt door de 
ziekenzalving. De plechtige eu-
charistieviering ging door in onze 
parochiekerk van St.-Amandus te 
Denderhoutem op donderdag 01 
maart 2018 om 10.00u.

De heer William De Smet, 
zoon van de heer Marcel De 
Smet en mevrouw Renilde De 
Luyck, geboren te Kerksken op 
26 maart 1953 en overleden in het 

O.L.V. ziekenhuis te Aalst op 01 
maart 2018. De plechtige eucha-
ristieviering ging door in onze 
parochiekerk van St.-Amandus 
te Denderhoutem op woensdag 
07 maart 2018 om 10.00u.

Mevrouw Yvonne De Wetter, 
geboren te Denderhoutem op 
29 september 1922 en overleden 
in het WZC ‘De Pastorij’ te Den-
derhoutem op 02 maart 2018. De 
plechtige eucharistieviering gaat 
door in onze parochiekerk van St.-
Amandus te Denderhoutem op 
vrijdag 09 maart 2018 om 10.00u.

Mogen zij in vrede rusten

God, wij zijn door U gegrepen.
God, 
waardoor zijn we 
het meest gegrepen?

Is het uw stem die anders is 
dan de stemmen om ons heen
omdat hij ons geen
goedkoop geluk voorspiegelt?

Is het misschien uw licht 
dat net iets meer opvalt,
omdat het juist daar schijnt
waar het het meest donker is?

Of is het misschien uw liefde 
die iets onwerkelijks heeft,
omdat ze alles opoffert
om mensen te doen leven?

God, wij zijn door U gegrepen.
Geef dat we ons aan U spiegelen
bij alles wat we doen.
Greet Brokerhof-van der Waa
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ZIEKENBEZOEK
Wie graag een bezoekje wil van de 
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of thuis, gelieve een seintje te geven, 
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VERANTWOORDELIJKE 
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ZAAL HAND IN HAND
Adv. De Backerstraat 55
9450 Denderhoutem
tel. 054. 33 41 19

WOENSDAG 07 MAART

10.00 u Denderhoutem Sint-
Amandus 
Uitvaartplechtigheid van 
William De Smet zoon van 
Marcel en Renilde De Luyck 

VRIJDAG 9 MAART

09.00 u. Haaltert Sint-Gorik 
Mis voor onze zieken én voor de 
noden van onze parochies

10.00 u Denderhoutem Sint-
Amandus 
Uitvaartplechtigheid van 
Yvonne De Wetter

Zaterdag 10 maart

15.00 u. Kerksken Sint-Martinus
Doop van Remo De Clercq, 
Lyah Spaens, Mila Spaens, Miel 
Vercammen.

18.00 u. Denderhoutem Sint-
Amandus 
1e Omhaling Broederlijk 
Delen 
Eucharistieviering als 
voorbereiding op de eerste 
communie
Lector: Gerard Sinnaeve

ZONDAG 11 MAART
4e zondag van de 
veertigdagentijd

09.00 u. Heldergem Sint-
Amandus
Hoogmis voor de parochianen
Lector : Veronique

10.15 u. Haaltert Sint-Gorik
Eerste omhaling voor 
Broederlijk Delen 
Hoogmis voor de parochianen 
en hun intenties
Namis voor Helena Van der 
Haegen 
Jaarmis voor de familie De 
Bruyn- Van Roy
Jaarmis voor Victor De Rouck en 
echtg. Maria Cobbaut
Lectoren: Marie-Paul en Annemie

DINSDAG 13 MAART

09.00 u. Denderhoutem Sint-
Amandus 
Eucharistieviering voor de 
parochianen

WOENSDAG 14 MAART

09.00 u. Haaltert Sint-Gorik 
Gebedsviering met psalmen

VRIJDAG 16 MAART

09.00 u. Haaltert Sint-Gorik 
Mis voor onze zieken én voor de 
noden van onze parochies

ZATERDAG 17 MAART

18.00 u. Denderhoutem Sint-
Amandus 
Eucharistieviering 
kruisoplegging van de 
vormelingen
Jaarmis voor Bertha De Geyter 
echtgenote van Albert Moock
Voor Willy De Winter 
echtgenoot van Jeannine 
Vijverman, Marcel De Winter en 
Rachel Souffriau
Voor Hubert Eeman en 
echtgenote Jeanne Cobbaert
Lector : Agnes Cobbaert

ZONDAG 18 MAART
5e zondag van de 
veertigdagentijd

09.00 u. Heldergem Sint-
Amandus
Dienst van Woord en gebed
Lector: Elly, Joseph en Veronique.

09.00 u. Kerksken Sint-Martinus
Hoogmis voor de parochianen
Mis voor Albert Van Londersele
Mis voor Martina Van 
Wassenhove

10.15 u. Haaltert Sint-Gorik
Hoogmis voor de parochianen 
en hun intenties
Jaarmis voor Frans Van Bossuyt 
en echtg. Elisa De Kegel
Jaarmis voor Marcel Pauwels en 
echtg. Marguerite Provost
Lectoren: Rita en Jasper

11.30 u. Kerksken Sint-Martinus
Doop van Mathieu De Bruecker

DINSDAG 20 MAART

09.00 u. Denderhoutem Sint-
Amandus 
Eucharistieviering voor de 
parochianen

VIERINGEN PAROCHIE DENDERLEEUW-HAALTERT 
PASTORALE ZONE HAALTERT

VORMSELCATECHESE

Zaterdag 10 maart worden in 
onze kerk door de vormelingen 
bloemetjes verkocht (prijs 6 
euro) ten voordele van Broeder-
lijk Delen. Steun hun vrijwillige 
inzet.
 
Liefde voor de naaste maakt deel 
uit van ons christelijk leven, in 
deze vastentijd gaat onze zorg in 
het bijzonder naar de armen in 
de Derde Wereld in Oeganda. In 
welke mate en onder welke vorm 
willen wij de woorden van de 
Heer gestalte geven ‘Ik had hon-
ger en jij hebt Mij (niet) te eten 
gegeven.’ ?
De veertigdagentijd is een tijd van 
bezinning en solidariteit, een bij-
zondere tijd op weg naar Pasen.

BAVODAG (verslag catechiste)

Onder Zijn hoede, op stap naar nieuwe 
ontmoetingen.

Is iedereen wel mee? Ik kan wel goed tellen !

Ook voor ons catechisten is de Bavodag een bemoe-
digende, waardevolle dag. Een hele dag met onze 
vormelingen op stap en samen zinvolle dingen 
beleven. We leren onze kinderen die dag nog beter 
kennen en wat ook leuk is: enkele mama’s en papa’s 
die meegaan om de kinderen te begeleiden.

Met de bus naar Gent tot aan Dampoort-station. 
Na een flinke wandeling kwamen we aan in Sint 
Lievenscollege.
Tot grote vreugde van de kinderen was er direct het 
spelmoment, keuze uit 38 verschillende spelletjes, 
onder begeleiding van jonge mensen uit Gent. Intus-
sen genoten wij van een lekkere kop koffie en een 
gezellige babbel met de ouders die ons vergezelden. 

Lees verder op blz. 3
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Een blij weerzien met de catechisten van andere 
parochies, mensen die we persoonlijk kennen van 
Welle, Haaltert, Ninove en vele catechisten die we 
jaarlijks ontmoeten in Gent.
Zeer enthousiaste kinderen kregen wij terug na het 
speluurtje.

In de feestzaal van het college luisterden wij naar 
een geloofsgetuigenis, jonge mensen (JOKRI-jong 
en kristelijk) die regelmatig bijeenkomen op ont-
moetingsdagen of samen op kamp gaan.
In de stemmige kapel kwamen wij samen voor het 
stilte- en gebedsmoment, met mooie Taizé-liederen 
begeleid door o.a. piano, viool en dwarsfluit. De 
kinderen respecteerden de stilte en velen knielden 
vooraan bij het kruis. Voor mij persoonlijk een in-
tense beleving.
Dan werd het tijd om te eten in de refter op de eerste 
verdieping.

Na een goeie wandeling in de zon kwamen we aan 
in de Sint Bavohumaniora voor het zanguurtje. Een 
enthousiaste Werner Van Acker wist een uur lang de 
groenzaal vol jong volk aan het zingen en dansen 
te brengen.

Vervolg van Bavodag

Niet tikken met de mascotte, mijn mama is er 
bij.

Catechese saai, kijk maar naar ons.

Help, weet jij het antwoord ?

Vriend, op 28 mei zal ik jullie vormheer zijn.

Eventjes koffiekletsen

Wat zit er in dat doosje

Wie produceerde het hoogste aantal decibels.

De eigen catechisten verzorgden 
de catechese, met aandacht werd 
geluisterd naar de ontmoeting 
van Jezus met Zacheus. Hoe zou 
Zacheus zich gevoeld hebben toen 
Jezus naar hem keek, hem naar 
beneden riep ? Hoe zou jij je voe-
len als Jezus bij jou op bezoek zou 
komen ? De kinderen gaven ge-
vatte antwoorden. Tot slot: ‘welke 
vraag wil jij aan Jezus stellen’. Ook 
hierop kwamen reacties van kin-
deren en catechisten. Antwoord 
van Agnes: ‘Heer, schenk me Uw 
ogen dat ik mensen kan zien met 
Jouw ogen en geef me Jouw oren 
dat ik naar anderen kan luisteren 
zoals Jij’. Ik geloof als dat ons, af 
en toe, zou lukken we veel liefde-
voller en begripvoller met elkaar 
zouden kunnen omgaan.

Na het slotmoment op het Sint 
Baafsplein, waar we met een dikke 
3000 vormelingen samen waren 
stapten we terug naar Dampoort-
station waar onze chauffeur ons 
stond op te wachten om ons huis-
waarts te brengen.
We hebben onze bisschop Luc Van 
Looy een paar keer ontmoet die 
dag en hij verklapte aan de kin-
deren dat hijzelf op 28 april in 
Denderhoutem het Vormsel komt 
toedienen.
Een dikke proficiat aan de orga-
nisatoren van de Bavodag en har-
telijke dank aan Isabelle, Greet, 
Sandra, Rina en Gunther om met 
ons op Bavodag te gaan. 
Suzanne DV
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Bavodag (verslag vormeling en moeder)

Ik moest al vroeg uit bed, maar 
dat was niet zo simpel na een 
lange week krokusvakantie. Snel 
aankleden, eten en vlug naar de 
kerk! Er stonden al heel wat kin-
deren te wachten op de bus en 
iedereen kreeg een naamkaartje 
met een groepsnummer en een 
noodnummer op.
Op de bus was het rumoerig 
tot Agnes een fantastisch voor-
woordje gaf over de Bavodag. Al 
snel arriveerden we in Gent, een 
kleine tocht te voet naar de school 
waar we naartoe moesten en we 

kregen een oranje petje. Er waren 
ook rode petjes in deze school. De 
blauwe en groene petjes waren in 
een andere school. Onze groep- 
de oranje petjes -mochten begin-
nen met de spelletjes. Er waren 
echt spelletjes zat. Hier en daar 
gebeurde er weleens en ongeval 
maar gebroken benen of armen 
waren er gelukkig niet.
Na de spelletjes gingen we naar de 
kapel, daar konden we genieten 
van een zalig stiltemoment. Er 
was een koor en velen knielden 
spontaan neer bij het kruis. 

Na een snelle lunchpauze, ver-
trekken we richting Sint-Bavo-
humaniora waar we enkele lied-
jes aanleren voor straks op het 
plein. Ik vond het schitterend 
hoe enthousiast de kinderen 
meezongen. Ze mochten af en 
toe juichen tussen de strofen en 
vele petjes vlogen de lucht in.  
Dat komt straks wel goed op het 
Sint-Baafsplein!

Nu eerst catechese met Agnes en 
Suzanne: het verhaal van Zacheüs 
de tollenaar wordt uitgediept. 
Het verhaal wordt herkenbaar ge-
maakt naar de vormelingen hun 
eigen leefomgeving. Ze denken 
na over de betekenis van Jezus in 
hun eigen leefwereld. Vele boei-
ende ideeën, vragen en gedachten 
komen naar boven. Dat verdient 
een dikke snoep!
De tijd gaat te snel op deze leuke 
en zonnige dag, het einde nadert 

nu we allemaal samenkomen op 
Sint-Baafsplein. Het is uitzon-
derlijk goed georganiseerd. De 
blauwe, groene, oranje en rode 
petjes komen elk van een ande-
re richting toe en de ambiance 
stijgt. We worden getrakteerd 
op een heus schouwspel: het 
verhaal van Aloween die al zijn 
bezittingen weggeeft om aldus 
vrij te zijn en toe te treden tot het 
christendom. Zo wordt hij Bavo 
gedoopt. Ook onze bisschop Luc 
Van Looy speelt zijn rol hierin 
mee. Vele kinderen krijgen de 
kans hem de hand te drukken. 
Dan komen de goefende liedjes 
aan bod... lijkt dat nu wat ingeto-
gener dan in de zaal daarstraks? 
Of begint de vermoeidheid dan 
toch toe te slaan? T’ zou me niet 
verwonderen na zo’n inspannen-
de dag vol nieuwe ervaringen. 
Tijd om naar huis te gaan. Moe 
maar voldaan!

Greet en Iris Plas

PAROCHIAAL ZANGKOOR ST.AMANDUS
Repetities van het zangkoor, voor Pasen gaan door op maan-
dag 12, 19, 26 maart om 19.30u.

VERENIGINGSLEVEN

OKRA DENDERHOUTEM 

Woensdag 7 maart
Hobby 
Donderdag 8 maart
Wandelen
Dans +mooiste melodieën 

Maandag 12 maart
Wandelen 
Woensdag 14 maart
Hobby 

Donderdag 15 maart
Wandelen
Dans 

Maandag 19 maart
Wandelen 
Woensdag 21 maart
Hobby 
Donderdag 22 maart
Wandelen
Dans 
Vrijdag 23 maart
Afrekening voor ontmoetingsna-
middag 

NUTTIGE INFO

GEMEENTELIJKE 
BIBLIOTHEEK 
DENDERHOUTEM
Zaal Hand in Hand
Adv. De Backerstraat 55
tel. 054 32 52 86
Openingsuren:
dinsdag : 15.30 u. - 19.30 u.
woensdag : 13.30 u. - 16.30 u.
zaterdag : 09.00 u. - 12.00 u.

WACHTDIENST VAN DE 
DOKTERS
De dokter van dienst is te 
bereiken via het centraal 
huisartsnummer 0900 69 018.

THUISVERPLEGING
Wit-Gele Kruis Aalst Zuid: 
Kwalestraat 113A
9320 Nieuwerkerken 

tel. 053 21 12 38 
24 uur op 24, 7 dagen op 7 
Zelfstandige 
verpleegkundigen:
095 23 41 34

HUIS VAN HET KIND
Donkerstraat 30 te 9450 
Haaltert.
Kind & Gezinlijn 078/150100.
Raadplegingen : 
maandag 17.00 u - 20.00 u
donderdag 13.00 u - 16.00 u.

WACHTDIENST 
APOTHEKERS
Zoekt u een apotheker van 
wacht? 
Wachtdienst info: 0903.99.000

ANONIEME 
ALCOHOLISTEN
tel. 03 239 14 15

Registreer u op onze 
nieuwe website
Dankzij onze gloednieuwe website 
haalt u voortaan méér uit uw 
abonnement. 
Surf snel naar www.kerkenleven.be 
en registreer u met uw 
abonneenummer dat u vindt op de 
cover van  kerk & leven.

www.kerkenleven.be


