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Uitgeregende maar  
hartverwarmende Bavodag voor  
vormelingen uit Herzele
Hieronder kan u lezen hoe onze 
vormelingen en catechisten deze 
dag beleefden. Ook enkele ouders 
die mee gingen schreven neer wat 
ze van deze dag vonden.
Een ganse dag samen onderweg 
in vriendschap en geloof en op 
uitnodiging van onze bisschop, 
dat is de BAVODAG.
In verbroedering of verzustering 
met de kandidaat-vormelingen 
uit Sint-Lievens-Esse, Steenhui-
ze, Woubrechtegem, Borsbeke en 
Ressegem trok de Herzeelse dele-
gatie op 4 maart naar Gent voor 
de BAngelijke VOrmelingendag!
Met de traditionele “ingredi-
enten” van spel, bezinning, stil 
worden en luisteren, enthousi-
ast zingen en vrolijk onderweg 
zijn, “bakten“ we een heerlijke 
Bavotaart waarvan we thuis nog 
kunnen proeven en laten proeven. 
De weergoden waren ons echter 
niet welgezind! De dag begon 
met miezel en eindigde met re-
gen maar onze harten waren VOL 

ZON na zo’n onvergetelijke dag.
Het slotmoment met duizenden 
zeepbellen bracht onze joelende 
bende in de juiste stemming om 
voldaan en blij de terugtocht aan 
te vatten.
Volgend jaar zijn we zeker weer 
van de partij!
de catechisten van Herzele-Ressegem

Aarzelend maar ook nieuwsgie-
rig nam ik samen met een paar 
andere begeleidende mama’s deel 
aan de Bavodag in Gent.
Met 37 vormelingen van de paro-
chie Herzele trokken we per bus 
richting Gent. Ook de vormelin-
gen van Sint-Lievens-Esse, Steen-
huize, Ressegem, Woubrechte-
gem en Borsbeke vervoegden ons.
In Gent in het sint- Lievenscollege 
kregen we de rode petjes toege-
wezen. Rood was vandaag... onze 
kleur...
Na een korte verwelkoming en 
bezinningsmoment in de kapel 

werd in de feestzaal van het col-
lege de betekenis achter de Bavo 
dag toegelicht. Bavo of voorheen 
Allowin had alles wat hij wenste 
tot zijn grote liefde ziek werd en 
overleed. Vanaf dit moment be-
sefte hij hoe kort en vergankelijk 
het leven was. Hij gaf al zijn bezit-
tingen weg en ging als kluizenaar 
leven in Gent. 
In de feestzaal kwamen een aan-
tal jongeren van Jokri aan het 
woord. Uit hun getuigenissen 
bleek vooral dat de meeste hun 
plaats echt hadden gevonden. Dat 
ze in Jokri echt aanvaard worden, 
ze echt zichzelf kunnen zijn. Een 
plaats waar ze echt thuishoren, Ze 
beschouwen Jokri als een familie.
Na de eerder rustige momenten 
konden de vormelingen geduren-
de een uurtje hun energie kwijt in 
een groot aanbod aan spelletjes... 
o.m. Chinese voetbal, domino, tik 
tak boem...
Na de korte middagpauze werd 
in colonne samen met de Oranje 

2
0
1
7kerk

& leven
12
WEEKKRaNt

22 maarT
jaaRgaNg 78

”
Mooie tradities zijn er om in stand te houden. Neem nu 
de Bavodag, de jaarlijkse ontmoetingsdag voor de toe-

komstige vormelingen in het bisdom Gent. De weerman had 
buien voorspeld, maar dat kon hen niet afschrikken. Bijna 3.000 
vormelingen, 500 catechisten en 200 vrijwilligers tekenden op 4 
maart present in hartje Gent. Met zovelen samen een grote stap 
zetten op weg naar het vormsel, wat een mooi initiatief. 

Hoe zei Jezus het destijds ook alweer? „Laat de kinderen bij me 
komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort 
toe aan wie is zoals zij.” (Marcus 10:14). Hen tegenhouden was hoe 
dan ook geen optie, daarvoor waren ze veel te enthousiast.

Elders in dit nummer kunt u via verhalen en foto’s meegenie-
ten van hun mooie dag. Alsof u er zelf bij was. Om ook de kin-
deren de kans te geven hun Bavodag te herbeleven, schenken 
we aan alle deelnemers een exemplaar van dit nummer van 
kerk & leven. We nodigen de kinderen en hun ouders natuur-
lijk graag uit om ook in de toekomst het nieuws uit hun parochie 
en uit het brede kerklandschap te blijven volgen via een abonne-
ment op ons blad. Als trouwe lezer kunt u hen misschien vertel-
len dat dat echt de moeite loont?

Hoe dan ook wensen we iedereen, oude en nieuwe lezers, veel 
plezier bij het ontdekken van dit bijzondere nummer.”

Laat de kinderen  
bij Hem komen

Luk Vanmaercke
hoofdredacteur

groep richting st Bavo humaniora 
getrokken. Daar werd in de klas-
lokalen een uurtje catechese ge-
geven door de eigen catechisten. 
Het verhaal van Zacheus en Jezus 
werd toegelicht, en de vormelin-
gen kregen de tijd om een sms aan 
Jezus neer te pennen.
In de Groenzaal werden alle rode 
groepen (samen een 900 tal) ver-
wacht om het zangmoment in te 

oefenen. Vreugde en blijdschap 
werden al zingend gedeeld. De 
spanning naar het slotevenement 
werd opgebouwd.
En dan is het moment waar de 
ganse dag naartoe werd geleefd 
aangebroken...
Samen met de oranje groepen (in 
tussen zijn we met een 1600 tal) 
stappen we in stoet naar het Emile 
Braun plein in het centrum van Met een groep van 81 vormelingen en 14 catechisten en ouders trokken we naar de BAVO-dag in Gent.



In de Sint-Bavohumaniora was 
er een catechesemoment rond 
Zacheüs en nadien ook een zang-
moment. We stuurden een sms 
aan Jezus. Onder de stadshal was 
er een gezamenlijk slotmoment 

waar ook enkele sms-jes getoond 
werden. Een groot spektakel met 
bellenblaasmachines was een 
toffe afsluiter!”
Warre D.V., vormeling uit Herzele

Slotmoment Bavodag © Karel Van de Voorde 
De apotheose van de BAVO-dag.

Bavodag was een hele toffe dag. je mag soms vrij rondlopen. Er waren 
verschillende activiteiten. Bavo was een belangrijke man. 
Elodie, vormeling uit Herzele

Op de bus naar Gent werden alle voorbereidingen getroffen. De vormelingen 
kregen allemaal een naamkaartje.

Op 4 maart zijn we met de bus 
naar Gent gereden voor de Bavo-
dag. We waren daar niet alleen. 
Er waren meer dan 3000 vorme-
lingen. 
We stapten naar het Sint-Lievens-
college waar er een supertoffe dag 
op ons stond te wachten. We kre-
gen allemaal een pet. Ik kreeg een 
rode, maar er waren er ook groene, 
oranje en blauwe. Eerst mochten 
we naar een gymzaal waar Jokri 
werd voorgesteld, nadien namen 
we deel aan een bezinning in de 
kapel. We moesten allemaal stil 
zijn. Het catechesemoment had 
als thema Zacheüs. Daarna heb-
ben we superleuke spelletjes ge-
speeld en ook nog gezongen. Tot 
slot zijn we allemaal samen naar 
een groot feest geweest, waar ook 
de bisschop van Gent aanwezig 
was. Als verrassing gingen dui-
zenden zeepbelletjes de lucht in. 
En dan was het jammer genoeg 
tijd om naar huis te gaan. L
Het was een geslaagde dag.
Vormeling uit Borsbeke

Ik vond het heel leuk, leerrijk en 
gezellig.

Ik vond de Bavodag een leuke be-
levenis… de combinatie tussen 
geloof en fun… Het was super, 
samen met zoveel anderen! 
De vormelingen van Borsbeke

We maakten een klein stukje van 
een mis mee waar we konden bid-
den en tot rust komen.
We gingen met de vormelin-
gen naar een school waar we in 
verschillende klassen spelletjes 
speelden.
We gingen te voet naar een andere 
school waar we catechese volgden 
over Zacheüs.                                     
We leerden liedjes aan die we op 
het slotevenement zongen.
Op het slotevenement hebben 
we de bisschop Luc Van Looy ont-
moet.
Dora, Jenske en Maud vormelingen uit 
Sint-Lievens-Esse

Gent voor het slotmoment.
Voor het eerst vandaag voegen 
we ons samen met de groene en 
de blauwe groep zodat het aan-
tal opklimt tot 3600... Onder de 
stadshal staan 2 animatoren en 
een aantal circusartiesten ons 
op te wachten. Wanneer ieder-
een aanwezig is komt ook de bis-
schop van Gent Luc van Looy op 
de catwalk. Hij richt een woord 
van dank aan alle vrijwilligers, 
catechisten en vormelingen...
hierbij maakt hij van de gelegen-
heid gebruik om nog een kleine 
quiz met de vormelingen te spe-
len... je ziet hem gewoon ondanks 
de regendruppels op de catwalk 
glunderen en genieten van dit 
slotevenement.
Er werd afgesloten met zang, dans 
en heuse bellenblaaswolken. Mis-
schien is dit de nieuwe manier om 
onze liefde, vreugde en hoop te 
verspreiden...en zoveel mogelijk 

mensen te bereiken... Moe maar 
tevreden dat alles feilloos is ver-
lopen keren we huiswaarts.
Bavo dag = een speciale ervaring...
zoveel meer dan een bezoek aan 
de fantastische stad Gent.

Ikzelf mocht genieten van een 
persoonlijk momentje met de 
bisschop Luc van Looy, een kort 
inspirerend onderonsje onder de 
paraplu. Eens te meer bleek dat 
hij een mens van vlees en bloed is 
en met veel liefde en aandacht zijn 
schouders zet onder deze Bavo 
dag. 
Bedankt aan allen die deze Bavo 
dag mogelijk maakten... ook al 
kon het op sommige momenten 
nog iets fijner georganiseerd wor-
den...oprecht respect voor allen 
die hun hier de volledige 100% 
voor inzetten...
Mama van een vormeling uit Herzele

 Onze bisschop maakte tijd om met enkele catechisten en vormelingen even te 
babbelen en op de foto te staan.

“Zowel de bezinningsmomenten 
(in de kapel en tijdens het uur-
tje catechese) als de iets meer ac-
tieve momenten wisten Nika te 
bekoren.
Ze genoot van het zingen, de fijne 
dag samen met haar vriendinnen 
en de spelletjes. 

Het slotmoment onder de 
stadshal van Gent  samen met vele 
andere vormelingen was een 
mooie afsluiter van een geslaagde 
dag ! “
Nathalie, mama van een vormeling 
uit Herzele

De vormelingen mochten in het Sint-
Lievens-College vrij rondlopen om al-
lerhande spelletjes te spelen.

“Ik vond het een heel boeiende 
dag met een aangename afwisse-
ling tussen geloofsmomenten en 
spelopdrachten. We kregen een 
BAVODAG-boekje met het pro-
gramma van de dag. De dag begon 
met een bezinningsmoment in de 
kapel van het Sint-Lievenscollege. 
Nadien konden we in verschil-
lende lokalen een spel of activiteit 
doen.
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Davy samen met de vormelingen van Sint-Lievens-Esse en Steenhuize in gesprek 
over Zacheüs.

Het was opnieuw een fijne erva-
ring voor de vormelingen die erbij 
waren.
En ook voor ons catechisten, zo 
samen met enkele mama’s, is dat 
zeker plezant.
Er is tijd om uit te wisselen, om 

elkaar, en om de vormelingen wat 
beter te leren kennen.
En voor de organisatoren, die 
enorm veel werk verzetten en 
deze uitdaging aangaan : een 
dikke pluim!
Chantal, catechiste uit Herzele

Terwijl de vormelingen spelletjes speelden konden de catechisten even bijpraten 
bij een tas koffie.

De vormelingen van Groot-Her-
zele trokken op 4 maart naar Gent 
voor de Bavo-dag.
We hebben allerlei leuke en leer-
rijke dingen gedaan. 
Het leukste vond ik het samen 
zingen. Het leerrijkste was de uit-
leg over Jokri, want daar wist ik 
nog helemaal niets over.

Op het einde vond ik het ook leuk 
met de bisschop, Monseigneur 
Luc Van Looy. Er was ook nog een 
verrassing… heel veel bellen maar 
uit machines in plaats van bel-
lenblazers. 
Eline Van Renterghem, vormeling uit 
Woubrechtegem

De vormelingen van Woubrechtegem samen met catechiste Annie konden ‘s mid-
dags eten in een van de vele klassen.

Ook de vormelingen van Bors-
beke gingen mee naar de Bavodag 
. Met een bijna voltallige groep 
gingen we richting Gent. De vor-
melingen waren onder de indruk 

van het grote gebeuren en de fijne 
manier waarop wordt stilgestaan 
rond ons geloof. Fijn om zien hoe 
zij genieten van deze Bavodag en 
vooral hoe zij erover vertellen. 

Want niks fijner om na deze ver-
moeiende maar ozo betekenis-
volle dag een berichtje of mail te 
krijgen van de vormelingen of 
hun ouders als bedanking voor 
deze fijne dag. Dan weten we 
dat de boodschap van deze dag 
werd meegegeven en heeft ons 

dit voldoening om deze jongeren 
verder op weg te helpen naar hun 
“grote” dag en hen fijne Christe-
nen te laten worden. Ook wij zijn 
volledig geïnspireerd door deze 
Bavodag en krijgt de Vormselvie-
ring stilletjes aan vorm. 
Leentje en Els, catechisten uit Borsbeke

Tijdens een zangmoment zongen alle vormelingen enthousiast mee.

Op de website van kerknet kan je 
nog meer foto’s bekijken: https://

www.kerknet.be/ijd/artikel/te-
rugblik-bavodag-2017

Doopvieringen

Voor de parochie Herzele-Houtem 
werden nieuwe afspraken gemaakt 
op het parochieberaad. 
Vanuit het bisdom klinkt de oproep 
om de opname in de christenge-
meenschap te laten gebeuren in ge-
zamenlijke doopvieringen en cate-
chesevoorbereiding. De keuze kan 
gemaakt worden in doopviering 
binnen of buiten de weekendlitur-
gie, al naargelang de betrokkenheid 
of de mobiliteit van de families. In 
respectievelijke voorbereiding ge-
beurt voor Groot-Herzele de doop-
viering door:
· Priester Pol Dreelinck 
voor Herzele en Ressegem op de 3de 
zondag van de maand.
· Diaken Eric Vidts voor 
Borsbeke, Woubrechtegem en Hil-
legem op de 2de en 4de zondag van de 
maand.
· Diaken Marc Van Iseg-
hem voor Sint-Lievens-Esse op 
de 2de zondag van de maand, voor 
Steenhuize op de 3de zondag van de 
maand en voor Sint-Antelinks op de 
4de zondag van de maand.
De persoonlijke voorbereiding van 
de viering gebeurt in afspraak na 
het vastleggen van de datum voor 
de doopviering. De uurregeling van 
de doopviering wordt niet geregeld 
à la carte, volgens restaurantafspra-
ken of babyborrels. Het sacrament 
van het doopsel is een gebeuren 
binnen de christengemeenschap 
en heeft zijn gelovige achtergrond 
en beleving. Wij houden eraan dat 
binnen Herzele en de groei naar de 
parochie begrip mag groeien over 
de mogelijkheden die er zijn om 
als priester en diakens, kinderen te 
laten opnemen in de kerkgemeen-
schap. Voorlopig is diaken Eric nog 
even in ziekteherstel, en dus is het 
gewenst met priester Pol Dreelinck 
of diaken Marc Van Iseghem con-
tact op te nemen.

PAROCHIEPLOEG HERZELE 
– HOUTEM
Groeien naar de nieuwe parochie 
vraagt om in overleg te gaan. Als pa-
rochie nieuwe wegen bewandelen 
nodigt uit het beleid op toekomst 
uit te stippelen. Niet enkel priesters 
– diakens maar ook enkele gemoti-
veerde vrijwilligers komen samen 
op dinsdag 28 maart om 20.00 
uur in de dekenij.
Weekendliturgie, de pastoraal rond 
doopsel, eerste communie, vorm-
sel en huwelijk wordt overwogen. 
Meer nog op termijn wordt onze 
opdracht in dienstbaarheid binnen 
onze parochie-overdracht. Gemak-
kelijk is het niet, en toch moet er 
gewerkt worden aan de kerk van 
morgen.

DEKENALE PLOEG 
ZOTTEGEM
Maandelijks vergaderen uit de 
‘oude’ dekenaten beleidsverant-
woordelijken in het dekenaal se-
cretariaat op de Zavel in Zottegem. 
Nu woensdag 29 maart om 14.00 
uur is er opnieuw samenkomst en 
overleg.

VERZOENINGSVIERING
Jaarlijks rond Pasen, op de zondag 
vóór Palmzondag nodigen wij alle 
parochianen uit om Gods barmhar-
tigheid te ontvangen in het sacra-
ment van verzoening-biecht. Als 
priester sta ik er alleen voor in de 
vieringen van het weekend. Toch 
vraag ik aan jullie allen om onder 
handoplegging Gods verzoening 
te ontvangen. De eucharistie in het 
weekend, gekoppeld met het sa-
crament van verzoening geeft ons 
de kans op weg te gaan naar Pasen. 
Opstanding uit zonde en kwaad is 
voor elk van ons niet zo evident. 
Al te vlug zeggen wij: ik heb niet 
gemoord, gebrand … maar is onze 
opdracht niet: wat heb ik aan goed 
gedaan of waar bleef ik in gebreke. 
Durf de stap te zetten om door te 
gaan in liefde en dienstbaarheid.

Herzele  
ontmoet  
Burkina Faso 
van 21 tot 28 
maart

Fototentoonstelling
Fotograaf Guy Oosterlinck was 
25 jaar geleden zelf te gast bij een 
Witte Pater die op missie was in 
Burkina Faso. Hij nam toen heel 
wat foto’s van de mensen en het 
land. In samenspraak met dienst 
cultuur wordt een selectie van 
zijn foto’s van 7 maart tot 25 
maart opgehangen in de foyer 
van de Wattenfabriek, Solleveld, 
Herzele. 
Een gast uit Burkina Faso
In de week van dinsdag 21 tot 
dinsdag 28 maart mogen wij 
in Herzele mevrouw Pascaline 
Kiemde uit Burkina Faso te gast 
hebben. Pascaline Kiemde werkt 
voor Inades Formation. Zelf be-
geleidt ze sesam- en niébé-pro-
ducenten van productie tot ver-
koop. Vernieuwende, ecologische 
landbouwtechnieken, zaaigoed, 
politiek rond en verdeling van dit 
zaaigoed, hoe omgegaan wordt 
met klimaatverandering, hoe boe-
ren binnen eenzelfde landbouw-
branche zich samen organiseren 
en een netwerk vormen, … het 
zijn enkele thema’s waarmee zij 
bezig is
Vrouwenpraat
Zij zal op woensdag (22 maart) 
eerst op de markt op de Groen-
laan komen. Daar houden onze 
medewerkers een koffiestop om 
Broederlijk Delen in de kijker te 
plaatsen. Een bezoek aan de Wat-
tenfabriek met bib en academie, 
afgewisseld met een kijkje in de 
strijkwinkel, de kringwinkel en 
de wereldwinkel staat diezelf-
de voormiddag gepland. ’s Na-
middags is Pascaline te gast in 
het OCMW. KVLV organiseert ’s 
avonds om 20.00 u. in de Sint-
Lievenskring in Sint-Lievens-Esse 
een praatcafé van en voor vrou-
wen. 
Landbouw hier en ginder
Op donderdagvoormiddag (23 
maart) staat de landbouw zelf 
centraal.  Het biobedrijf De Kol-
lebloem in Sint-Lievens-Esse wil 
haar laten kennismaken met hun 
visie en aanpak van landbouw. ’s 
Avonds om 19.30 u wordt Pasca-
line ontvangen door het gemeen-
tebestuur. 
Naar school
Vrijdag 24 maart draait alles rond 
onderwijs. In de voormiddag ont-
vangen leerlingen uit het 5de jaar 
Pascaline in het Sint-Paulusinsti-
tuut. In de namiddag brengt ze 
een bezoek aan VBS Sint-Katrien 
in Steenhuize. 
Gesprekken
Op zaterdag 25 maart is Pascaline 
te gast in de studio van Radio Star 
om 11u00. In de namiddag zal zij 
een catechese bijwonen en in ge-
sprek gaan met de vormelingen 
van Sint-Lievens-Esse en Steen-
huize. In de vooravond brengt 
zij ook een korte getuigenis in 
de misvieringen in Herzele (17.30 
u.) en Sint-Lievens-Esse (19.00 u.).
Happening
Zondag 26 maart moet het hoog-
tepunt worden. Om 14.30 u start 
in de Sint-Lievenskring te Sint-
Lievens-Esse een “Herzele ont-
moet Burkina Faso”- happening. 
Het wordt een mix van filmpjes, 
gesprekjes met Pascaline en 
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medewerkers, een quizje, op-
treden van het plaatselijke Kol-
lebloemkoor, hapjes geserveerd 
door de lokale KVLV-afdeling, 
kindersamenzang, …. 
De vormselcatechisten van Her-
zele organiseren een solidariteits-
maal om 12.00 u. in Herzele. En 
vanaf 13.00 u. stapt de groep van 
Herzele naar de Sint-Lievenskring 
in Sint-Lievens-Esse om daar aan 
te sluiten bij het open moment 

van Broederlijk Delen. 
Afval
Op maandagnamiddag 27 maart 
brengt Pascaline een bezoek aan 
de brandweerkazerne en het Rode 
Kruis aan de Mergellaan in Her-
zele. Tenslotte krijgt zij op het 
nabijgelegen containerpark over 
hoe hier het afvalprobleem aange-
pakt wordt. En ’s avonds is het tijd 
voor een afscheidsmoment met de 
groep die alles organiseerde.

PASTORAAL NIEUWS

Hun naam werd  
geschreven in Gods  
heilige handen
· Op 19 maart: Amber De Boom, 
dochtertje van Luc en Ulrike De 
Graaf, Arestraat 64
· Op 19 maart: Annisia Monsecour, 
dochtertje van Frederic en Iris Van 
de Wiele, Kerselarenlaan 10

· Op 26 maart: Nand Goossens, 
zoontje van Ruud en Eveline De 
Rocker, Erpe-Mere
Aan de ouders, meters en peters 
wensen we van harte proficiat. 
Steeds welkom in onze kerk sa-
men met jullie kindjes.

LITURGISCHE VIERINGEN

HEILIGENKALENDER

Zondag 26 maart
4de  Zondag in de 
Veertigdagentijd
Zondag 2 april
5de Zondag in de 
Veertigdagentijd
H. Franciscus van Paola, 
kluizenaar

VIERINGEN

Vrijdag 24 maart 2017 
18.30 u. in Sint-Antelinks
Jaarmis voor Maurice Vande 
Wiele en Maria Vander Haegen
Jaarmis voor Jozef Van Daele, 
Irma Van Damme en overleden 
zoon Raphaël en schoonzoon 
Paul
Jaarmis voor Lea De Knibber
Jaarmis voor Achiel Temmerman 
en Angèle Vander Biest
lector: Willy

Zaterdag 25 maart
17.30 u. in Herzele
Jaarmis Gerard Goessens-Lucie 
Neckebroeck en dochter Lutgart
Jaarmis Frans Van den 
Eeckhout-Alphonsine De Vuyst
Lector: Leen Van Der Borght 
Omhalers:  Michel Goossens, 
Mathieu De Meyer, Marc Tavernier, 
Linda Kasteleyn
Communiebedelers: Gerard Coppens, 
Jacqueline Spiliers, Marc Tavernier  
19.00 u. in Sint-Lievens-Esse
Jaarmis voor Adelin Ost 
en overleden familie Van 
Wijnendaele – Van den Doren
Lector: Lutgarde Van der Biest
Organist: Jean-Marie Wollaert 

Zondag 26 maart
8.30u in Wijnhuize
Jaarmis Roger Goeman
Mis overleden familie
Mis om een gunst te bekomen
9.30u in Borsbeke
Jaarmis Roger van boxstael
Jaarmis Jozef Wijnendaele 
en echtgenote Suzanne De 
Meerleer, Wilfried Wijnendaele 
en familie
10.30 u. Doopselviering in Sint-
Antelinks
10.30 u. in Herzele
Namis voor Francine Coppens
Lector: Ria De Vos
Omhalers: Wilfried De Durpel, Mimi 
Robeys, Katleen De Pooter, Chantal 
Salens
Communiebedelers: Wilfried De 
Durpel, Katleen De Pooter, Chantal 
Salens
17.30 u. in Herzele
Jaarmis Céline D’Haese-Willy 
Van Der Bracht
Jaarmis Henri Leus, ouders en 
schoonouders
Namis voor Koen Vlaeminck
Lector: Anne De Ryck
Omhalers:  Armand Fostier, José 
Lauwaert
Communiebedelers: Pierre Merlevede, 
Anna Bauwens, Erwin De Smet

Dinsdag 28 maart
18.00 u. in Sint-Lievens-Esse
Kruiswegbezinning

Woensdag 29 maart
09.00 u. in Herzele
Onze zieken indachtig

Zaterdag 1 april
17.30 u. in Herzele
Namis voor Robert Wijnendaele

Namis voor Mariëtte De Leeuw
Namis voor Roger De Clercq
Jaarmis Maurice De Buysscher-
Margriet Van Wijnendaele
Jaarmis Erik De Pooter
Jaarmis Marcella Stevens-
Marcel Reyns en overleden 
familie
Lector:  Lore Backx
Omhalers:  Michel Goossens, 
Mathieu De Meyer, Marc Tavernier, 
Denise De Mezel
Communiebedelers: Gerard 
Coppens, Denise De Mezel, Marc 
Tavernier  
19.00 u. in Sint-Lievens-Esse
Mis voor de parochianen
Lector: Davy Beerens
Organist: Jean-Marie Wollaert 

Zondag 2 april
9.30u in Borsbeke
jaarmis Christiane Uytendaele
verzoeningsviering
10.30 u. in Herzele
Dankmis
Lector: Marie-Therèse Meuleman
Omhalers: Wilfried De Durpel, 
Mimi Robeys, Katleen De Pooter, 
Chantal Salens
Communiebedelers: Wilfried De 
Durpel, Katleen De Pooter, Chantal 
Salens
17.30 u. in Herzele
Om een gunst te bekomen
Lector: Erwin De Smet
Omhalers:  Erwin De Smet, Georges 
Van Liedekerke
Communiebedelers: Pierre 
Merlevede, Anna Bauwens, Erwin 
De Smet

HERZELE 

INGROEIVIERING
 1E COMMUNIE
Afgelopen zondag waren heel wat 
toekomstige eerste communican-
ten aanwezig in de viering. Zij 
mochten samen rond het altaar 
het Onze Vader bidden. Op 25 mei 
zullen zij voor de eerste keer de 
eucharistie ontvangen.

VERZOENINGSMOMENT
VBSH
Ook onze Vrije Basisschool wil 
de stap zetten naar Gods  verzoe-
ning. Op vrijdag 31 maart om 
08.45 uur komen de leerlingen 
en leerkrachten samen in de kerk 
van Herzele.

LOKAAL NIEUWS

BORSBEKE

VERSLAG 
VORMSELCATECHESE 
De vormelingen van Borsbeke 
zijn nog steeds op weg naar hun 
grote dag. Op woensdag 14 janu-
ari gingen de vormelingen met 
hun zelfgebakken wafeltjes en 
handgemaakte kaartjes op be-
zoek bij de thuisgebonden zie-
ken. In 2 groepen samen met een 
catechiste en de lekkernijen in 
de hand gingen ze op pad. Het is 
fijn om te zien hoe deze mensen 
opfleuren van ons bezoekje en 
fantastisch ook om te horen hoe 
blij ze zijn met ons bezoekje. Ze 
hebben ons dan ook heel wat te 
vertellen. De vormelingen steken 
heel wat op van deze bezoekjes 
en praten vooral na over hoe 
verschillend het was toen deze 
mensen hun leeftijd was. Ook 
zijn ze onder de indruk van hoe 
dankbaar deze mensen zijn met 
hun bezoekje. 1 ding weten we 
zeker… Deze lieve mensen kijken 
al uit naar een nieuw bezoekje 
want velen van hen nodigden ons 
al uit voor volgend jaar! Op zater-
dag 4 februari kwamen onze vor-
melingen eveneens bijeen. Deze 
bijeenkomst stond in het teken 
van “de tafel”. We stonden stil 
bij het altaar en de verschillende 
symbolen die tijdens de viering 
op deze “tafel” komen. Het ver-
haal van het Laatste avondmaal 
werd gelezen en verduidelijkt. 
We legden op een speelse wijze 
de betekenis van Maria Lichtmis 
uit en sluiten af met lekkere pan-
nenkoeken. Ook Aswoensdag lie-
ten we niet zomaar voorbijgaan 
en dan kwamen onze vormelin-
gen ook bijeen. Een sobermaal 
werd bereid en opgegeten. Na de 
maaltijd werd ons de verschil-
lende projecten van Broederlijk 
delen uitgelegd. Wat keken de 
vormelingen op toen ze daar te 
horen kregen dat in die landen 
hun sobermaal een feestmaaltijd 

was! Er werd dieper ingegaan op 
de betekenis van Aswoensdag en 
deze bijeenkomst werd afgesloten 
met de viering waar we met zijn 
allen een askruisje kregen.
Stilletjes aan komen we stap 
voor stap dichter naar de “grote 
dag” en wordt hun geloofsdoosje 
voller! We kijken al uit naar de 
volgende bijeenkomst met deze 
fijne, hechte groep!
Leentje en Els, catechisten Bors-
beke

RESSEGEM

WEEKDAGMIS
Op vrijdag 21 april om 18.30 uur 
is er eucharistieviering in de kerk 
van Ressegem. Een paar inten-
ties brengen families samen. Zij 
gedenken hun geliefden. Mag 
ik ook rekenen op allen die zich 
christen-gedoopten noemen. Als 
priester doen wij de inspanning 
in de kerken zoveel als kan om 
eucharistie te vieren.
Waar blijven onze parochi-
anen?
Op 10 maart werd de kerk grondig 
gepoetst, voor Pasen. Wij zijn toch 
allen fier, een kerk in ons hart te 
dragen?
Van harte welkom aan alle paro-
chianen.

SINT-ANTELINKS

NATUURPUNT HERZELE
Organiseert te Sint-Antelinks op 
zaterdag 25 maart ‘De nacht van 
de Steenuil’. De activiteit begint 
om 20.00 u. in de vergaderklas 
van de parochiale zaal met een 
presentatie en info i.v.m. de steen-
uil. Aansluitend volgt een wande-
ling in de omgeving van de kerk. 
Na de geleide wandeling keren 

we terug naar de zaal waar men 
bij een drankje nog gezellig met 
mekaar kan keuvelen. Natuur-
liefhebbers en sympathisanten 
we verwachten u op deze inte-
ressante avond. Hopelijk zijn de 
weergoden ons goed gezind. Het 
bestuur van Natuurpunt Herzele.


