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Bavodag. Zaterdag 17 februari 
Een zonnige, frisse dag.. Een gewone vrije zaterdag... En toch...
We mochten met 8 vormelingen 
en onze mascotte Martinus Bavo 
‘Samen op weg...’
Samen op weg; konden we nog 
een 2000 tal vormelingen ont-
moeten op de BAVODAG.
Onze bisschop Luc Van Looi was 
onze gastheer. We konden ken-
nismaken met Jokri. 
Jokri nodigde ons uit om na het 
vormsel ons verder te verdiepen 
in ons geloof 
en daarvan ook durven te getuigen. 
Dit onder andere door gezellig sa-
men zijn, stilte momenten maar 
ook door een zinvol spel, een film, 
op kamp. 

Ook op de Bavodag was er een 
stilte moment, heel ingetogen en 
sereen 
om daarna uit volle borst te zin-
gen.

In onze kleine catechesegroep 
maakten we eveneens kennis met 
Zachëus.
Hij was nieuwsgierig en wou Je-
zus ontmoeten.
Zachëus was eerst een beetje bang 
en onzeker zoals wij vormelingen 
soms zijn in ons geloof.
Na zijn ontmoeting met Jezus was 
hij een ander man vol vertrou-
wen...
Ook wij vormelingen willen na 
ons vormsel vol vertrouwen de 
toekomst tegemoet want 
we zijn niet alleen als jonge chris-
tenen...
We gaan samen op tocht...

Als afsluiter van onze Bavodag 
kwamen we met alle vormelingen 
samen op het Sint Baafsplein.
Het slotmoment met de ontmoe-
ting van Bavo himself!

Een mooi slot van een fijne dag. 
Een dagje om niet vlug te verge-
ten...
Een begin om samen verder op 
stap te gaan naar ons vormsel...
Clara

Willen zien … Gezien worden 
 
Ik ben Maarten. Ja, daar … mid-
den in die menigte. Zie je mij niet 
? Kijk dan goed. Ik ben niet zo 
groot, net zoals Zacheüs. 
 
Ik ben wel geen tollenaar en rijk 
ben ik al helemaal niet, Toch heb 
ik nog iets gemeen met Zacheüs : 
ik ben verschrikkelijk nieuwsgie-
rig. Elke dag is er wel iets dat mij 
boeit of raakt of waar ik meer van 
wil weten … 
 
 

Op 17 februari was ik getriggerd 
door een groep van 8 vormelin-
gen en 3 catechisten. Ook zij wa-
ren nieuwsgierig. Nieuwsgierig 
naar wat hen te wachten stond 
op de BAVO-dag. Ze zijn niet in 
een boom geklommen, die vor-
melingen. En ook de catechisten 
hebben dat niet gedaan. Ze zijn de 
bus opgesprongen richting de St 
Baafskathedraal in Gent. En ik ben 
‘meegesprongen’, de bus op. Want 
ik wilde wel eens zien wat hen daar 
allemaal te wachten stond. 
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SINT-MARTINUS LOVENDEGEM

Zondag 11 maart 4° Zondag 
van de Veertigdagentijd
1° Collecte Broederlijk Delen
10.30 u. 
* Persoonlijke intentie

Misdienaar: Claire Boelens
Lector: Abel Neirynck , Marianne Van 
de Woestyne

De weekmissen gaan door in 
de kapel van de zusters

Maandag 12 maart
8.30 u. Persoonlijke intentie

Dinsdag 13 maart
8.30 u. Persoonlijke intentie

Woensdag 14 maart
8.30 u. + intentie

Vrijdag 16 maart
8.30 u. Persoonlijke intentie

SINT-BAVO 
VINDERHOUTE

Donderdag 15 maart
8.30 u. Voor Sylvain Hebbelinck – 
Van Deutecom ( in het klooster )

VIERINGEN IN DE 
NIEUwE pAROcHIE 
LOVENDEGEM-
wAARScHOOT-
ZOMERGEM

Zaterdag 10 maart 2018
17.00 u. Beke

Zondag 11 maart 2018
9.00 u . Waarschoot 
10.30 u Lovendegem 
10.30 u Zomergem

vieringen

Secretariaat Lovendegem :
Dorp 26
Open :
Vrijdag . : 9 tot 11 u
Woensdag : 14 tot 16 u
Tel 09 372 73 11

Secretariaat Vinderhoute :
Dorsweg 6
Open : zat. van 9 tot 9.45 u
Tel 09 375 63 25

Inzenden of afgeven teksten:
De dinsdagavond voor 20 u van
de week voor het verschijnen
op :
st.martinus.lovendegem@
parochies.kerknet.be

Abonnementen Vinderhoute
Lima Ardinois, Molenslag 14
Tel. 09 226 45 95
IBAN BE42 7509 0865 6554
BIC AXABBE22

Abonnementen Lovendegem
Julien Van Damme, Kerkstr. 30
Tel. 09 372 04 68
IBAN BE86 8924 1021 9150
BIC VDSPBE 91 
 
Jaarabonnement : 38 euro

Contactgroep 
Lovendegem-Vinderhoute
Zr. Claire Boelens
Rita Van Durme
Marijn Claeys
Lievin Vyncke
Annette Meulewaeter
Pastoor Daniel Mollet
Tel. 09 372 73 11

Pastoor –Moderator
Willy Haers
Dekenijstraat 10 Zomergem
Tel. 09 372 79 00

in LieF en LeeD

St. Martinus
Werd gedoopt :
Mateo Bussens , zoon van Mi-
chael en Kimberley Geldhof , Aza-
leastraat 29
proficiat aan de ouders en de fa-
milie

Werd kerkelijk begraven
Elza De Moor
Zij is geboren te Heusden op 16 
november 1924.

Zij is de weduwe van Cyriel Bour-
deaud’hui.
Elza verbleef in Home Diepen-
broeck , Appensvoorde 71 , Loven-
degem.
Daar is zij op 24 februari 2018 
overleden.
De uitvaartliturgie had plaats op 
zaterdag 3 maart 2018 ,om 11 uur 
in de Sint-Martinuskerk.
wij bieden de familie onze chris-
telijke deelneming aan

PArOCHienieUWS vinDerHOUTe

Luther: 500 jaar  
Protestantisme (5)

Europa verdeeld en verwoest.
De Duitse Rijksvorsten hadden 
maar één doel en dat was hun 
macht ten opzichte van de keizer 
te vergroten. Het succes van het 
protestantisme leek voor velen 
van hen een kans om hun macht 
tegenover de katholieke Karel V 
uit te breiden. Dit leidde tot ja-
renlange oorlogen waarbij Karel 
V in 1555 de Godsdienstvrede van 

Augsburg moest toestaan. Over-
wegend het Noorden van het 
Duitse Rijk werd Luthers, later 
zouden ook de Scandinavische 
landen volgen.
Die Godsdienstvrede was niet het 
einde van het conflict. Buiten-
landse mogelijkheden zagen hier 
een kans om de Duitse en Spaanse 
Habsburgers te verzwakken. Wis-
selende bondgenootschappen, 

gebaseerd op godsdienstige en 
politieke basis zetten Europa in 
vuur en vlam gedurende vele tien-
tallen jaren. 
Het succes van het Calvinisme in 
Zwitserland en Frankrijk leidde 
in onze Nederlanden, toen nog 
bestuurd door de katholieke kei-
zer Karel V en later zijn zoon Fi-
lips II, tot de Beeldenstorm die 
vanuit de Zuidelijke Nederlanden 
naar het Noorden trok. Met onge-
ziene brutaliteit (Alva) probeer-
den de katholieke vorsten het Cal-
vinisme te onderdrukken maar 
slaagden er nooit meer in het 
Noorden te heroveren. Dit leidde 
tot de scheuring van onze Neder-
landen in een katholiek Zuiden 
en een protestants, overwegend 
Calvinistisch Noorden. Dat werd 
later België en Nederland.

De Roomse Kerk probeerde met 
hervormingen (de Contrarefor-
matie) of met geweld (de inquisi-
tie) de protestanten te verdrijven, 
gesteund door de katholieke vor-
sten. Zo werd de Vinderhoutse 
pastoor Gillis De Meyere be-
schuldigd van ketterij en le-
vend verbrand op het Veerle-
plein in Gent. Zoals vele andere 
geloofsgenoten. In protestantse 
gebieden gebeurde hetzelfde. 
Pas met de vrede van Westfalen 
in 1648 zou een einde komen aan 
deze godsdienstig getinte oorlo-
gen en werd Europa verdeeld in 
een katholiek en protestants (Lu-
thers, Calvinistisch, Anglicaans…) 
deel.
Godsdienstig fanatisme was een 
gruwelijke moordmachine ge-
worden. Het lijkt alsof het Mid-
den-Oosten dit nu aan het mee-
maken is.

Tijdens zijn leven ontwikkelde 
Luther verder zijn leerstellin-
gen. Hij maakte komaf met de 
opvatting van de straffende God 
waar hij zelf zo’n schrik voor had. 
Denk aan zijn plotse intrede in 
het klooster. Er wordt beweerd 
dat hij zelfs ooit een inktpot 
gooide naar de duivel die hij in 
eigen persoon meende te zien. 
Zijn opvatting werd dat wij de 
hemel niet kunnen verdienen 
door allerlei menselijke inspan-
ningen maar dat die hemel door 

God wordt geschonken aan wie 
in Hem gelooft. Tussenkomst van 
heiligen (beeldenverering), sacra-
menten, aflaten, celibaat en pries-
terschap…waren aldus niet nodig. 
Minder positief waren zijn felle 
anti-Joodse geschriften. Ook van 
de Kerk en de paus van Rome, die 
hij de ‘hoer van Babylon’ noemde 
wilde hij niet meer weten.
Luther huwde in 1525 met een zes-
tienjaar jongere uitgetreden non 
en kreeg daarbij zes kinderen. Hij 
overleed in 1546 in Eisleben en 
werd in Wittenberg begraven.
Gerard Vanvooren. (Slot)

Het uur is wel gekomen
dat de Mensenzoon 
verheerlijkt wordt.
Maar het is vast en zeker , 
Ik zeg u :
als de graankorrel 
niet in de aarde valt
en sterft,
dan blijft hij alleen ,
maar als hij sterft
in de goede aarde
draagt hij overvloedig vrucht!

Scherven en tranen
Een kindje had een vaas van duur 
kristal gebroken.
Val Saint-Lambert.
Scherven en tranen ,a
alleen nog verdriet.
De moeder raapte de scherven op ,
tilde het kindje op de arm
en plukte bloemen in de tuin ,
een heerlijke ruiker
in een mengeling van kleuren,
de armen van het kindje vol.
Op enkele bloemen 
blonk een kindertraan.
En de moeder zei:
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En ze waren niet de enige met een 
gezonde dosis nieuwsgierigheid. 
In totaal maakten 2634 vormelin-
gen in Gent hun opwachting voor 
een dag van ontmoeting, cateche-
se, samenzijn, spel en spektakel. 
 
Nadat ze getooid waren met een 
oranje pet – kwestie van het sa-
menhorigheidsgevoel met de an-
dere 775 oranje-pet-dragende vor-
melingen te bevorderen, wat niet 
wil zeggen dat er geen ontvanke-
lijkheid was voor de rood-, groen- 
of blauw-petachtigen – stortten 
onze vormelingen zich in het spel. 
 
Na het spel werd het al iets seri-
euzer. Maar serieuzer, hoeft niet 
minder leuk te zijn. De jonge-
ren van Jokri toonden hoe zij als 
‘jeugdbeweging met net ietsjes 
meer’ tal van leuke activiteiten 
ondernemen en bij elkaar komen 
om elkaar en Jezus te ontmoeten. 
Een terugkerende BAVO-dag in 
het klein maar dan niet alleen 
voor vormelingen, lijkt mij dat. 
 
Ook de vormelingen werden uit-
genodigd om dichter bij Jezus te 
komen in een afsluitend gebeds-
moment. Is dit het waarom het 
draait ? Ontmoeting met Jezus ? 
Was het daarvoor niet dat Zacheüs 
in de boom klom ? Om Jezus te 
kunnen zien ? Daar moest ik toch 
eens even over nadenken … Nadat 
we eerst de innerlijke mens had-
den gevoed …. En een selfie had-
den genomen met bisschop Luc. 
 
In de namiddag stond eerst een 
gezonde portie zang op het pro-
gramma. De zaal liet zich niet 
onbetuigd : ‘Open de poorten … 
Hef jullie hoofden : Hij komt bin-
nen’ …. Weer dit verlangen om te 
willen ‘zien’. Ik wilde nu toch wel 
weten hoe het zat. 

In het catechesemoment op het 
einde van de namiddag was hij 

daar, Zacheüs. Hij zat daar, hoog 
in zijn boom, want beneden be-
lemmerde de menigte zijn zicht. 
Hij had dus best wel moeite moe-
ten doen om zijn nieuwsgierig-
heid te bevredigen. Maar of hij 
had verwacht dat ook hij gezien 
zou worden, hoe goed hij zich ook 
had verstopt in de bladeren, … ? 
Jezus ziet Zacheüs. Niet zomaar 
als een voorbijganger. Nee, Jezus 
ziet veel in Zacheüs en roept hem 
naar beneden. Hij wil te gast zijn 

in zijn huis. Op dat moment ver-
andert Zacheüs. En dat is waar het 
in deze BAVO-dag om draait : Je-
zus willen ontmoeten en ons door 
hem laten raken zodat er ook bij 
ons die verandering voltrekt zoals 
bij Zacheüs. 
 
Met deze inzichten kwamen alle 
2634 vormelingen, 477 catechis-
ten en 165 vrijwilligers samen 
op het St Baafsplein voor het 
slotspektakel. Heel even toefden 

we in de Middeleeuwen. Zoals Za-
cheüs uit zijn boom was geklom-
men, steeg ridder Allowin er van 
zijn paard en getuigde hoe ook 
hij het licht had gezien. Bisschop 
Luc verwelkomde hem in de ge-
meenschap van Christenen en gaf 
hem een nieuwe naam : Bavo. En 
daarmee zat de BAVO-dag erop. 
 
Zoals in het liedje ‘Ga in het licht 
van de Heer’ trok ik met de vor-
melingen mee terug richting 

Lovendegem. Ik heb veel om 
over na te denken. Maar ik voel 
me vooral geïnspireerd en ver-
bonden met een hele groep jonge 
mensen die er voor kiezen om ook 
in het spoor van Jezus verder op 
weg te gaan. 
 
Maarten (en Clara, Emile, Eva, 
Jistske, Mayte, Milan, Niels, 
Romy, Katleen, Veerle, Elfrie-
de)

Bavodag. Zaterdag 17 februari 
Een zonnige, frisse dag.. Een gewone vrije zaterdag... En toch... (vervolg)

Kindje , huil niet meer,
de vaas diende alleen maar 
om bloemen in te zetten.
Maar nu draag jij de bloemen
en ik draag jou !
Kom ,
we spelen “vaas”,
jij en ik.
Zing je iets ?
Gelukkig kind !
Als je groot bent zal ik je vragen:
Wie is God ?
en je zal antwoorden :

iemand die scherven opraapt
als ik iets gebroken heb.
Iemand die met mij 
bloemen plukt ,
die mij draagt ,
die mij vraagt:
zing je iets ?
(Marcel Weemaes)

geMeenSCHAPPeLiJK nieUWS

Beste mensen,
De tijd van veertig dagen is ook 
een goede gelegenheid om zich te 
verzoenen. Er is geen mens zon-
der zonde. We streven naar wat 
goed is, maar slagen er niet steeds 
in. Daarom is het sacrament van 
de verzoening belangrijk ( nog 
steeds ! ) In de Biecht ontvangen 
wij woordelijk de vergeving van 
zonden in de naam van God en 
de Kerk. Het doet dan goed te we-
ten dat we opnieuw zuiver voor 
God mogen staan, en met onze 
vernieuwde krachten het beste 
met elkaar kunnen delen. Ook 
de kinderen maken kennis met 
dit sacrament : per klas zullen de 
kinderen van de school De Bron 
in de gebedsruimte vergiffenis 
ontvangen voor hun tekorten, die 
ze onder begeleiding van de leer-
kracht hebben onder ogen gezien. 
Ze krijgen dan één voor één de 
handoplegging van de priester, 
met de vergevende woorden we-
gens God, de barmhartige Vader. 

Lees verder op bladzijde 4



lovendegem vinderhoute4

Zij die dit van harte beleven zul-
len opgelucht de weg verder gaan.
Volgende zondag 11 maart is 
in Lovendegem de eerste collecte 
voorzien van Broederlijk Delen.
We hopen dat iedereen naar best 
vermogen een eerlijke gave 
brengt voor het project in Oe-
ganda
Na de dienst is er het jaarlijks 
solidariteitsmaal in ons Paro-
chiaal Centrum, waar ook Oxfam 
producten te koop zijn, een voor-
stelling van het project gegeven 
wordt, en waar men na het gebed 
aan tafel zal gaan voor het menu 
: rijst, kip , ananas en koffie met 
gebak. De verloofden die deze 
dag een voorbereiding op hun 
huwelijk meemaken, zullen dan 
bij ons aansluiten. Zo kunnen ze 
letterlijk proeven van deze paro-
chiale activiteit.
Vieren op zondag is altijd een in-
spirerend gebeuren. Vorige zon-
dagen hadden wij het thema “ 

verbondenheid”, uitgebeeld met 
cirkels door elkaar geweven door 
onze bloemenschikkers, en de 
zondag daarop het woord” keer-
punt” met de uitbeelding van de 
gedaanteverandering op de berg. 
(zie de foto’s )

Tot slot :
Dinsdag 13 maart is iedereen wel-
kom voor de Bijbelavond, om 
19.30 u in het huis van de Zusters 
: Appensvoordestraat nr 7… Spre-
ken over ( of luisteren naar ) een 
bijbels thema is altijd zeer ver-
rijkend en bemoedigend !
Met genegen groeten,
Pastoor Daniel

Vervolg van GEMEENSCHAPPELIJK 
NIEUWS - VEERTIGDAGENTIJD

WAARHEEN DEZE WEEK 
IN DE NIEuWE PARoCHIE ?
Vieringen voor de vierde zon-
dag van de 40-dagentijd
Zaterdag 10 maart
Eucharistieviering 17.00u. Beke 
met kruisoplegging vormelingen
Zondag 11 maart
Huwelijkscatechese in Loven-
degem
Eucharistieviering 9.00 u. Waar-
schoot 10.30u Lovendegem 10.30u 
Zomergem
In Lovendegem vanaf 11.30 u So-
lidariteitsmaal  tvv  Broederlijk 
Delen in het parochiaal centrum 
Maandag 12 maart
Eucharistieviering om 18.30u. in 
Waarschoot

Dinsdag 13 maart
Eucharistieviering om 9.30 u. in 
Zomergem
Bijbelavond om 19.30 u. in Loven-
degem Huize De Bron 
Woensdag 14 maart
wafelbak  tvv  BRD in de poly-
valente zaal van De Linde Waar-
schoot
Doopcatechese in Zomergem 
om 19.00 u
Repetitie voor alle koren voor 
de liederen van de Goede week in 
Waarschoot om 19.30u
Vrijdag 16 maart
Eucharistieviering om 18.30u in 
Ronsele

Koffiestop voor Broederlijk Delen  
op 23 februari

In het barkoude weer stonden 
ze daar : onze medewerkers 
voor Broederlijk Delen. Het was 
voor veel voorbijgangers zelfs te 
koud om even te pauzeren met 
een warme kop koffie, voor een 
vrije bijdrage. Toch bleven er en-
kelen staan, en genoten van een 
vriendschappelijke babbel. Spij-
tig genoeg hebben we hier geen 
duidelijke foto’s van…

De grote spandoek aan de voorge-
vel van de pastorie hangt er reeds 
van voor de vasten : 40 dagen lang 
nodigen wij iedereen uit om met 
ons mee te doen : broederlijk 
delen. Het is gewoon een chris-
telijke plicht om mee te doen.. 
vandaar onze campagne om ie-
dereen stilaan bewust te maken 
van de noodzaak, te streven naar 
een rechtvaardige verdeling in de 
wereld…

Met dank aan iedereen die ‘mee-
doet” !

ZoNDAG 18 MAART 
GRooT ACCoRDEoNFESTIVAL met 27 accordeons
START : 13u30
WAAR : GC ’t Schaapstuk,Lt. Dobbelaerestraat 14c , Zomergem

ORGANISATIE : KWB eensgezind Zomergem

VANAF : 11u30 : Aperitief en uitgebreid koud buffet 

WELKOM : iedereen !

KOSTPRIJS met buffet : Leden KWB : 25 euro 
 Kind - 12 j : 15 euro
 Niet-leden : 30 euro

KOSTPRIJS zonder buffet : Leden KWB : 10 euro 
 Kind – 12 j : 5 euro
 Niet-leden : 12 euro

INSCHRIJVEN : bij de bestuursleden 
 of bij : Bernard Schuddinck (09/372.54.12)
 Martin Steyaert (09/372.05.43) 
 Ilse Lambrecht (0497/14.57.12) 
 Raf Lataire (0486/07.47.34)

PArOCHienieUWS LOvenDegeM

Bijbelavond Huize De Bron

Uitnodiging…

Van harte welkom op de Bijbel-
avond die doorgaat op dinsdag 13 
maart 2018.
Je bent verwacht tegen 19u30.
Plaats: Huize De Bron, Appens-
voordestraat 7
Iedereen is van harte wel-
kom…
Zuster van Huize De Bron
Appensvoordestraat 7, 
9920 Lovendegem

Het gelaat van God
“Ik wil je gelaat zien” , roept de 
psalmist .
Maar God laat zich niet zien. Hij 
is de Zon en in de zon kun je niet 
kijken.
Daarom heeft Hij de mens ge-
maakt . Hij schiep hem “ naar zijn 
beeld en gelijkenis”.
Man en vrouw schiep Hij de mens.
Daar is dus Gods gelaat te zien : in 
man en vrouw , die twee die één 

zijn en die één die twee is .
Want zo is het ook in God : ook 
Hij is één en meer , enkelvoud en 
veelvoud.
Het moet wel . Want God is liefde 
en liefde kan niet eenzaam zijn . 
Er is een ander nodig .
Zonder hem valt de liefde in het 
niet.
“Kijk naar mijn mens” , zegt God 
, “daar zie je mijn gelaat weerspie-
geld zoals je aangezicht verschijnt 
in het water van een vijver . Daar 
vind je mijn portret : kijk naar 
mijn mens . Hij is mijn gelaat .”
“ Maar ik zie je beeld niet scherp 
“, antwoorden wij aan God . Het 
lijkt wel troebel en vervormd “.
Wie is die wind die rimpels blaast 
over het water van mijn vijver en 
voren graaft in mijn gelaat ?” ant-
woordt Hij .
“ Ben jij dat dan zelf geweest , jij 
mens van mij ?”

Er is één die Gods gelaat laat zien 
aan de mensen. Daar loopt geen 
zweem van rimpel over het water-
oppervlak . Hij is het volmaakte 
beeld .
Toch is Hij geheel mens en eindig 
zoals wij . Zijn leven verliep hier : 
tussen Betlehem en Kalvarie.
Geboren en gestorven net zoals 
wij . Zij het dan wel in een kribbe 
en aan een kruis.
Hij is Gods eigen gelaat . God had 
zo’n medelijden met ons oog dat 
Hij de schittering van zijn gelaat 
voor ons getemperd heeft . We 
kunnen God immers niet zien 

zonder te sterven , want niemand 
kan de volle zon verdragen.
Daarom heeft God zijn godheid 
en haar schittering geborgen in 
de albasten vaas van de mensheid 
van zijn Zoon Jezus.
Albast mildert de felle gloed van 
de zon en maakt die tot die zachte 
streling voor het oog , als was ze 
niets meer dan een gouden ho-
ningraat die je voor de zon houdt.
God lijkt zo wel huiselijk , gezel-
lig. En toch is Hij mysterieus . 
Alsof de mensheid van Gods zoon 
ons zegt: “ Kom maar dichtbij , 
kijk maar , Ik doe je geen kwaad . 
Het is nog te vroeg om in de zon 
te kijken , nog veel te vroeg om 
God te zien.”
( Kard. Danneels)
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