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INTERVIEW Misdienaar Sarah Van Ael  
maandag op tv in ‘Kinderkopjes’  
met Kristel Verbeke
Enkele maanden geleden 
bleek tot blijdschap van vooral 
de jonge kinderen in de kerk 
niemand minder dat Kristel 
Verbeke aanwezig. Na haar 
K3-avonturen presenteert ze 
zowel op Ketnet als op Eén 
betekenisvolle programma’s 
met kinderen in de hoofdrol. 
Zoals Kinderkopjes, waarin 
jonge tieners het hart op 
de tong hebben. Komende 
maandag met misdienaar 
Sarah Van Ael. Lees het 
interview.

Kristel volgde jou vier dagen 
lang. Een fijne ervaring?
Ik vond het idee dat ik met zo’n 
bekende persoon zou babbelen 
best spannend. Ik kende haar al-
leen van tv en vroeg mij af hoe 
het ‘in het echt’ zou zijn. Maar 
ze is echt super lief en stelde mij 
en de rest van het gezin direct op 
ons gemak.
Ze is eerst eens komen kennisma-
ken, en toen hebben we gewoon 
samen gebabbeld en is ze soep 
blijven eten. Ze vertelde ook ge-
woon over haar kinderen en zo.

Stelde ze goede vragen?
Het waren vooral moeilijke ‘gro-
temensen’-vragen, waar ik soms 
echt moest over nadenken. Zo 
heeft ze gevraagd: “Wat is een 
goed mens?” Dat vond ik echt een 
moeilijke vraag, en dat heb ik haar 
ook gezegd (dat zit trouwens in 
de uitzending). Ik weet er eigen-
lijk nog altijd geen antwoord op. 
Maar dat mocht, zei ze. 

Welk moment zul je niet 
gauw vergeten?
Een grappig moment was de rit 
naar de kerk, die ze gefilmd heb-
ben. Er werd een camera op onze 
auto geplakt vooraan, en de ge-
luidsman is met zijn hele hebben 
en houden in de koffer gekropen. 
En dan reden ze nog naast ons en 
filmden ons vanuit een andere 
auto. We moesten doen alsof die 
camera’s en micro’s niet zagen en 
zomaar een beetje babbelen.
Toen we voorbij het kantoor van 

de politie reden, moest de ge-
luidsman zich heel stil houden, 
anders konden we nog een boete 
krijgen. Uiteindelijk hebben ze de 
autoscène niet gebruikt, maar het 
was wel grappig. 

Wat hoop je dat de kijkers van 
het programma opsteken en 
onthouden?
Ik hoop dat mensen zullen zien 
dat ik een heel gewoon meisje 
ben, niet bijzonder. Dat mensen 
zullen zien dat geloven een heel 

normaal deel van je leven is, en 
niet iets dat daarbuiten staat.

Waarom moeten we kijken 
volgens jou?
Het is een heel mooi programma 
geworden. Het is een goed initi-
atief om te laten zien dat kinde-
ren ook iets te zeggen hebben, op 
onze manier.
En nog iets: ik vond vooral de op-
names heel leuk, zo zie je eens hoe 
een programma gemaakt wordt. 
Ik kijk nu anders naar reportages, 

omdat ik weet dat er altijd een 
camera en zo’n samson-micro bij 
zijn. En de mensen van de op-
nameploeg waren super lief.

Lieve Wouters / Barbara Focquaert
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Iedereen herinnert zich dat Kristel Verbeke (ex-K3) in de kerk bleek te zitten. © VRT
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GAUDETE IN CONCERT
Heeft u nog een plaatsje vrij op za-
terdagnamiddag 17 maart? Houdt 
u van mooie liederen? Dan kan ik 
u ons concert warm aanbevelen.
Het parochiekoor Gaudete or-
ganiseert, in samenwerking met 
Temsicantat uit Temse, een enig 
concert. Met een gevarieerd pro-
gramma gospel-en filmmuziek. 
Het concert gaat door in het Sint-
Barbaracollege (Savaanstraat 33) 
om 15 uur. Inkom 10 euro.
Na het optreden wordt u de kans 
geboden nog wat na te kaarten. Een 
drankje wordt u vriendelijk aange-
boden. Kaarten zijn nog te beko-
men bij de leden van Gaudete, of na 
de zondagsviering of via reservatie 
op gaudete.spb@gmail.com. 
De concertzaal is bereikbaar met 
tram 1 (halte Savaanstraat) of tram 
2 (halte Vogelmarkt). De Gaudete-
leden zullen u met open armen 
ontvangen. U komt toch ook? 
(Francine Bauts)

SAMANA NODIGT UIT
De teamleden van Samana Sint-
Pieters-Buiten en Christus Ko-
ning organiseren het paasfeest 
op maandag 2 april. De namiddag 
start met een eucharistieviering 
in de kerk van Sint-Pieters Buiten 
om 14 uur, daarna gaan we naar 
het centrum Ros Beyaerd om onze 
paasvreugde verder uit te dragen. 
Wij zorgen voor de nodige aange-
paste ontspanning.
Noteer alvast die datum in uw 
agenda en kijk regelmatig naar 

uw brievenbus voor uw persoon-
lijke uitnodiging. De thuisgebon-
den zieken nemen we ook op in 
onze activiteit met een attentie. 
In naam van alle kernleden van 
Samana, Francine Bauts.

‘DE KRACHT 
VAN KWETSBAARHEID’
Op donderdag 8 maart 2018, 
19.30 tot 22 uur (onthaal vanaf 19 
uur) organiseert Contact (netwerk 
voor maatschappelijke inzet in 
bisdom Gent) een netwerkavond 
in het Sint-Baafshuis, Biezeka-
pelstraat 2, 9000 Gent.
Inleiding door Erik Galle, auteur 
van het recent verschenen boek 
Neem niets mee voor onderweg. Kwets-
baarheid als beeld van God (Halewijn, 
2017), gevolgd door werkwinkels:
- De kracht van mensen met een beper-
king, door Johan Roose, coördina-
tor van de Arkgemeenschappen in 
Vlaanderen en Nederland.
- De psychisch kwetsbare hulpverlener: 
een taboe? door Mieke Van Steel-
andt, stafmedewerker zingeving 
in PC Sint-Hiëronymus, Sint-
Niklaas.
- Anders omgaan met stress, door Dia-
ne De Kerf, leerkracht godsdienst 
en coach, Sint-Niklaas.
- Kwetsbaar en toch creatief, door Do-
minique Willaert, artistiek leider 
van Victoria Deluxe, Gent.
- Armoede en kwetsbaarheid van men-
sen - en van jezelf, door Marleen Van 
Parijs, kleine zuster van Nazaret, 
Gent.
Je kan inschrijven tot 2 maart.

PASTOORS EN DIAKEN
Pastoor: Gino Grenson, 
0475 83 79 84, 
gino.grenson@telenet.be
Diaken: Werner De Greve, 
0498 52 65 62, 
werner.degreve@hotmail.be
Pastoors-emeriti: Guido Eeckhaoudt, 
Overwale 40/10, 9000 Gent, 
0496 02 51 17, 
g.eeckhaoudt@gmail.com
Michel De Beer, 
Smidsestraat 78, 9000 Gent, 
0478 98 82 13, 
michel.de.beer@skynet.be 
Parochiesecretariaat Sint-Paulus: 
09 222 16 92
Parochiesecretariaat 
Christus Koning / Sint-Pieters-Buiten: 
Rerum Novarumplein 25, 
09 222 47 98

KLOOSTERS
Zusters van Maria: 
09 222 15 39
Zusters van de Heilige Jozef: 
09 221 20 11

PAROCHIEBLAD
Redactie: Lieve Wouters, 
lieve.wouters@kerknet.be
Abonnementen: Miet Lissens 
(voor Sint-Pieters-Buiten), 
09 220 15 39
Roland Huybrecht 
(voor Sint-Paulus), 
09 220 25 08
Herman Vandensteen
(Christus Koning): 09 221 06 94

Donderdag 8 maart
8.00 u. kapel UZ Gent
Eucharistie
8.00 u. Zusters van de Heilige Jozef, 
Kortrijksesteenweg 183
Eucharistie
8.00 u. kerk Sint-Paulus
Eucharistie
8.00 u. Redemptoristen, Overwale 40/26
Ochtendgebed en aansluitend 
eucharistieviering
8.30 u. Kapel Tuinwijklaan 75, Sint-Pieters-
Buiten
Eucharistie
17.30 u. kerk Sint-Paulus
Aanbidding

Vrijdag 9 maart
8.00 u. kapel UZ Gent
Eucharistie
8.00 u. Zusters van de Heilige Jozef, 
Kortrijksesteenweg 183
Eucharistie
8.00 u. Redemptoristen, Overwale 40/26
Ochtendgebed en aansluitend 
eucharistieviering
18.00 u. Redemptoristen, Overwale 40/26
Avondgebed

Zaterdag 10 maart
8.00 u. kapel UZ Gent
Eucharistie
17.30 u. kerk Christus Koning
Eucharistie

Zondag 11 maart
09.30 u. kapel UZ Gent
Eucharistie
10.30 u. kerk Sint-Pieters-Buiten
Eucharistie
10.30 u. kerk Sint-Paulus
Eucharistie
Homilie: Joris Geldhof of onze 
pastoor-emeritus
Lectoren: Lectoren: Antoinette Godderie en 
Roland Huybrecht
Misdienaars: Henok, Sien, Noor, Sofia
11.30 u. kerk Christus Koning
Eucharistie (meertalig)

Maandag 12 maart
8.00 u. kapel UZ Gent
Eucharistie
8.00 u. Zusters van de Heilige Jozef, 
Kortrijksesteenweg 183
Eucharistie
8.00 u. kerk Sint-Paulus
Eucharistie
8.30 u. Sacramentskapel Christus Koning
Eucharistie en aanbidding

Dinsdag 13 maart
8.00 u. kapel UZ Gent
Eucharistie
8.00 u. Zusters van de Heilige Jozef, 
Kortrijksesteenweg 183
Eucharistie
8.00 u. kerk Sint-Paulus
Eucharistie
8.00 u. Redemptoristen, Overwale 40/26
Ochtendgebed en aansluitend 
eucharistieviering

Woensdag 14 maart
8.00 u. kapel UZ Gent
Eucharistie
8.00 u. Zusters van de Heilige Jozef, 
Kortrijksesteenweg 183
Eucharistie
8.00 u. kerk Sint-Paulus
Eucharistie, intentie voor Suzanne De Smet
8.00 u. Redemptoristen, Overwale 40/26
Ochtendgebed en aansluitend 
eucharistieviering
8.30 u Sacramentskapel Christus Koning:
Woord- en communiedienst 
20.15 u. kapel Sint-Pietersaalststraat 80, 
Sint-Pieters-Buiten 
Gebedsviering
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FOTO VAN DE WEEK Welkom,  
familie Moryana
Lang hebben we ernaartoe ge-
werkt. Eindelijk kon de familie 
Moryana verhuizen naar Gent-
brugge dankzij verhuurster Syl-
vie De Mey en ons huurfonds Dare 
to Share (giften zijn nog altijd 
welkom op het rekeningnummer 
van Parochiale Werken BE02 6528 
5054 0340, vermelding Dare to 
Share).
Ze installeerden zich intussen een 
dikke week geleden en waren af-
gelopen zondag voor het eerst in 
onze kerk, waar ze hartelijk ont-
vangen werden. Tram 2 blijkt er 
een halfuur over te doen, maar 
rijdt wonderwel van deur tot 

deur. We hopen de Moryana’s nog 
vaak te zien: papa Fayiz, mama 
Manal, oudste zus Aida (14), Kris-
tina (11) en Wahib (6).
Hun verlangen om zich in onze 
gemeenschap thuis te voelen, is 
groot. Spreek hen gerust aan na 
de viering. De kinderen verstaan 
al goed Nederlands. De ouders 
doen hun best. Een jaar geleden 
ongeveer woonden ze nog in vol-
ledig verwoeste en nog altijd ge-
vaarlijke Aleppo in Syrië. Vandaag 
wacht hen een nieuwe, belofte-
volle toekomst bij ons.

Lieve Wouters

Eindelijk zijn ze er, de Syrische familie Moryana. 
Welkom in onze gemeenschap! © K.M.
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VERSLAG Aspirant vormelingen van Sint-Pieters-Buiten  
beleven hun Bavodag
Niet minder dan 22 kandidaat 
vormelingen, vijf catechisten en 
Ilse, de geloofsvriend van Elias, 
waren stipt op de afspraak aan 
de kerk. Ook pastoor-emeritus 
Guido kwam ons nog uitwuiven 
en een inspirerende Bavodag 
toewensen. En we krijgen een 
lief sms’je van Annick en Jo die 
ons een “inspirerende Bavodag 
toewensen en die duimen voor 
droog weer en veel deugddoende 
ontmoetingen”.
Elk kind krijgt een etiketje met 
voornaam en noodnummer voor 
in noodgeval (gelukkig nog nooit 
gebeurd dankzij de uitstekende 
organisatie door IJD en 150 vrij-
willigers). Enkele goede afspra-
ken en we stappen richting Vos-
kenslaan waar we tram 2 nemen 
naar het centrum van de stad.

Bordnummer 23
Op de eerste locatie, de Sint-Bavo-
humaniora, wachten Elisabeth 
en Veerle (mama-catechiste) ons 

op met een leuk lichtgroen ge-
kleurd herkenningsbord waarop 
de naam van de parochie staat met 
ons nummer 23 (dank aan papa 
Lieven).
Kinderen van andere parochies 
stromen toe. Gewapend met een 
programmaboekje, een gras-
groene Bavopet en een drankje, 
vatten we de activiteiten van de 
voormiddag aan. Er is ruimte 

voor zang en cathechese. Na de 
picknick verplaatsen we ons naar 
het Sint-Lievenscollege voor een 
heuse spelnamiddag, een kennis-
making met Jokri en een leesmo-
ment uit de Bijbel.
Bij de slotshow op het Sint-Baaf-
splein zingen 3600 deelnemers 
hun kelen schor. Hosanna! Open 
de poorten voor koning Jezus. Niets-
vermoedende passanten staren 

verbaasd naar zo veel jeugdig en-
thousiasme en vreugde. We stap-
pen terug naar onze plaats van 
vertrek, moe, tevreden en over-
weldigd door het heerlijk samen-
zijn met zo veel gelijkgestemde 
jongeren. Onvergetelijk!

Hilde Willems

Hoeveel koekjes hebben de 
catechisten zomaar in de rug-
zak van Claire-Marie verstopt 
tijdens de koffie/theepauze? 
Vraag ernaar bij de betrok-
kenen!

Bavodag van uur tot uur
10.15 uur Verwelkoming door 
Annelien Boone en bisschop Van 
Looy. Het wordt een echte “Ban-
gelijke Vormelingendag”!

10.30 uur In de Groenzaal bekij-
ken we een animatiefilmpje over 
het leven van Allowin, de latere 
heilige Bavo. Daarna leren we o.l.v. 
van Werner liederen aan die we 
kunnen gebruiken in de Paas- en 
vormselviering. Er is een heerlijke 
warme en enthousiaste sfeer.

11.25 uur Wissel naar een andere 
locatie in de school

11.45 uur Catechese oftewel een 
intense, boeiende, ongedwongen, 
rijke uitwisseling over de ont-
moeting van Jezus en Zacheüs. 
We kruipen in de huid van Za-
cheüs en proberen het gebeuren 
echt van binnenuit te beleven. 
De kinderen noteren hoe ze zich 
daarbij voelen, ook hun “vraag 
aan Jezus”. We nemen een leuke 
groepsfoto. 

12.40 uur We eten onze picknick 
in de klas

13.45 uur 37 verschillende spelen 
of activiteiten geanimeerd door 
enthousiaste jongeren: Hints, 
Buiten de muur, Inhakertje, 
Rad van fortuin, knoopje, Pijn-
lijke handen, 1-2-2- punica-oase, 
Danslabo, Piwi-piwi, Leeshoek, 
Konijn en wortel, Vliegen van-
gen, Macramébandjes, Slapende 
zeerover… Wat een keuze! On-
dertussen krijgen de catechisten 
een koffie/thee en plannen een 
Kerk&Leven special gewijd aan de 
Bavodag en de vormselcatechese.

14.55 uur Gesprek en getuigenis-
sen over Jokri (Jonge Kristenen). 
Jongeren tussen 11 en 18 jaar ko-
men tijdens het jaar samen om 
te spelen en stil te worden, om te 
praten, vrienden te maken en om 
God te leren kennen. Er zijn in 
het bisdom plaatselijke groepen 
gedragen door een groep vrijwil-
ligers. Maar er zijn ook begeleiders 

die zorgen voor de fantastische 
Ontmoetingsdagen (OD) begin 
juli. De kandidaat-vormelingen 
werden voor beide warm gemaakt.

15.20 uur Gebed in de kapel. Een 
groep fijne zangers en muzikan-
ten zingen er mooie Taizéliede-
ren die we mogen meezingen, we 
luisteren naar de evangelielezing 
over de ontmoeting van Jezus met 
de blinde Barthimeüs, we mogen 
een vraag of bedanking aan Jezus 
richten, en wie wil mag daarvoor 
heel dicht bij het kruisbeeld gaan 
zitten. Daarna worden we verder 
gezonden.

15.50 uur Te voet naar het Sint-
Baafsplein met een heerlijke sui-
kerwafel

16.30 uur Slotmoment op het 
Sint-Baafsplein: we zien er pro-
jecties van enkele groepsfoto’s van 

catechesegroepen en een selectie 
van vragen aan Jezus. Tim en Mar-
tijn zijn op zoek naar een draak, 
middeleeuwse goochelaars en 
hoornspelers tonen er hun talent.
Onze bisschop verwelkomt ons 
maar ook edelman Allowin die te 
paard naar hem is toegekomen 
om hem te vragen opgenomen te 
worden in de Kerk van Jezus. Een 
ontroerend moment. Graag gaat 
de bisschop er op in: hij zegent 
Allowin en geeft hem een nieuwe 
naam: Bavo.
Dan luiden de klokken van de 
kathedraal en zingen 3.600 kin-
deren en hun catechisten het lied 
Open de poorten voor onze Koning ( Je-
zus!) Zing jullie vreugde uit. Hosanna!
17 uur Einde en vertrek naar huis. 
We zijn fit en blij zodat we daarna 
zonder problemen te voet de kerk 
van Sint-Pieters-Buiten terug be-
reiken.

Reacties  
van de kinderen
Catechese
- veel toffer dan ik verwacht had!
- leuk om SAMEN te zijn! 
- leerrijk
- ik vond het leuk omdat het rus-
tig was

Spelmoment
- Leuk, eens andere spelletjes
- het was super leuk. Ik ben met een 
paar kinderen “Vliegenvangen” 
gaan spelen. Dan ben ik met die 
kinderen naar “Kruiswoordraad-
sel” geweest, wat ook leuk was. Dan 
ben ik gaan lezen en alleen bandjes 
gaan maken. Het was leuk.
- toffe spelletjes
- activiteiten waren super
- ik vond de spelletjes echt SUPER 
WIJS omdat de groepen gemengd 
waren en we waren een uur vrij
- leuk dat we spelletjes konden 
spelen

Jokri
- de Jokri was heel interessant
- ik vond het Jokri-moment goed 
uitgelegd
- ik vond de getuigenissen heel 
mooi
- minder leuk omdat we vooral 
moesten neerzitten

Stille gebed
- ik vond het stille moment leuk 
omdat we konden stilzitten en 
nadenken over Jezus
- ik werd rustig van het gebeds-
moment
- het stil gebed was zalig

- ik vond het gebed heel mooi
- ik vond het gebedsmoment leuk 
omdat ik voelde dat ik niet alleen 
naar mijn vormsel ga en ik voelde 
dat God ook aanwezig was

Slotmoment
- ik vond het grappig dat een man 
zijn draak moest zoeken en wan-
neer hij eindelijk bij de draak is 
– maar hem niet ziet omdat hij 
achter hem staat! - zegt hij dat hij 
naar huis wil gaan! Ondertussen 
zit er een man een paar vraagjes 
te stellenJ.
- ik vond het schitterend. Ik vond 
het heel goed gedaan. Ze hebben 
het mooi voorgesteld.
- het slot was zeer goed gevonden
- het slot was prachtig en ging 
over Bavo
- ik vond het slotmoment wel 
grappig
- het was origineel gemaakt met 
de draak
- het slotmoment was mooi en wel 
grappig ondanks ik niet veel zag

Algemeen
- Keitof, goeie organisatie
- ik vond het leuk met zoveel men-
sen bij elkaar.
- het was een leerrijke dag
- prettig!
- Super leuk!
- ik vond alles leuk en zou het nog 
eens kunnen doen!
- leuk om SAMEN te zijn! 
- tof om andere vrienden tegen 
te komen
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REISVERSLAG JAPAN (3) Monique Arickx  
en de christenen in Japan
Van begin september tot begin novem-
ber was Monique Arickx opnieuw in 
Japan bij haar vriendin Hironosan. In 
deze derde aflevering vertelt ze 

Tominagasan neemt ons bij elk 
bezoek aan Japan mee op enkele 
uitstappen. Ze brengt ons naar 
een speciaal project: in een on-
ooglijk dorp Kiyowa-cho heeft 
men aangeklede poppen op bij-
na normale grootte in natuur-
lijke houding geplaatst zodat ze 
echte mensen lijken. Dat werd 
een toeristische attractie en de 
boeren maken van de gelegen-
heid gebruik om hun goederen 
te verkopen.
Dan bezoeken we de Shizutani 
gakko (rustige, vredevolle val-
lei-school), de oudste openbare 
school ter wereld die voor alle 
jongens en jongeren van 8 tot 20 
jaar toegankelijk was, een initia-
tief van Mitsumasa Ikeda in 1670 
en afgewerkt in 1701. Hij vond 
dat ook gewone mensen een opvoe-
ding moesten krijgen, idee dat 
hij haalde bij de Chinese wijsgeer 
Confucius (551-479 v.Chr.).
Dit was zeer bijzonder in Japan 
met zijn sterk klassebewustzijn. 
Het onderwijs was er uiteraard 
gesteund op het confucianisme 
en bestond vooral uit het lezen en 
memoriseren van de teksten van 
Confucius, schrijven en rekenen. 

Wijsheid van Confucius
De gouden regel van het confuci-
anisme luidt: “Wat ge voor uzelf 
niet wenst, doe dat ook aan een 
ander niet”. Het kent 6 leefregels: 
menselijkheid of medelijden, je 

ouders gehoorzamen en respec-
teren, rechtvaardigheid, fatsoen, 
trouw, wederzijds respect. Deze 
filosofie heeft een sterke invloed 
gehad op het sociaal leven in Ja-
pan en daarom krijg ik soms de 
indruk dat de Japanners meer 
christelijk handelen dan wij.
De school is ommuurd en heeft 
verschillende toegangspoorten. 
De gebouwen zijn opgetrokken 
uit zeer mooi hout en de daken 
bedekt met 3 lagen dakpannen 
gebakken in het nabije Bizen. De 
leerlingen die van ver kwamen 
leefden in een soort streng inter-
naat in gemengde groepen qua 
leeftijd waarin de scholieren alles 
zelf moesten doen en in de weer 
waren van 7 uur ’s morgens tot 
10 uur ’s avonds met enkel een 
onderbreking van 16 tot 18 uur. 
De kinderen van de boeren in de 
omgeving waren halfinternen en 
moesten vanaf 10 uur in het les-
lokaal aanwezig zijn; zij liepen 
enkel school als er thuis weinig 
werk was.

Viëtnamese kerk in Japan
De gesprekken in de auto gaan 
over kerkproblemen. De voorzit-
ter van de kerk is nu een Viëtna-
mees. Dit is een gevolg van het 
feit dat de vorige voorzitster Sa-
kamoto Norikosan enorm actief 
was en haar taak zeer voorbeeldig 
deed; daarom heeft geen enkele 
Japanner het gewaagd zich kan-
didaat te stellen bij de tweejaar-
lijkse verkiezingen en aangezien 
de Viëtnamezen zeer talrijk zijn 
(bij de jonge kerkgangers talrijker 
dan de Japanners) werd één van 
hen gekozen.
Dit heeft niet alleen een gevolg 
voor de vieringen (taal van lezin-
gen en liederen) maar ook de wer-
king van het geheel is veranderd. 
Dit leidt tot grote ongerustheid 
bij de Japanners die schertsend 
zeggen dat ze waarschijnlijk in het 
Viëtnamees zullen begraven wor-
den. Onderlinge communicatie 
tussen beide groepen is moeilijk, 
maar met voldoende goede wil.

Monique Arickx

Shizutanischool. © M.A.

SINT-PIETERS-BUITEN Blij met het doopsel 
van twee jonge kinderen
Luna Coomans ontving op zon-
dag 25 februari het doopsel in de 
kerk van Sint-Pieters-Buiten. Ze 
bereidt zich voor op haar eerste 
communie. Welkom, Luna!
Net één jaar geworden werd An-
nabelle Hautekeete gedoopt in 
de kerk van Sint-Pieters-Buiten. 
De flinke dochter van David en 
Lendita was er zeer levendig bij 
toen ze werd opgenomen in de 
kring van gedoopten. Proficiat 
aan het mooie gezin en de familie!

Gino

Luna Coomans Annabelle Hautekeete

Rouwen in de Sint-Paulusgemeenschap
Op dinsdag 27 februari had in 
de Sint-Pauluskerk de uitvaart 
plaats van Martha De Bruycker. 
Zij was de weduwe van Antoine 
Van Ooteghem die destijds de 
slagerij uitbaatte in de Lostraat 
19; zij was de mama van Katleen 
die regelmatig de zondagsviering 
bijwoonde in de Sint-Pauluskerk, 
en die nu alleen valt.
Martha was een zeer moedige 
vrouw die tijdens haar hele le-
ven hard heeft gewerkt. Ze was 
naaister van beroep en heeft dat 
beroep uitgeoefend op hoog ni-
veau (haute couture). Wanneer ze 
besloot haar echtgenoot Antoine 

Van Ooteghem bij te staan in de 
slagerij, bleef ze daarna nog da-
gelijks naaien tot laat in de avond. 
Ze was ook een zorgende moeder 
voor haar beide kinderen. Ze was 
fier, graag mooi en steeds ver-
zorgd.
Ze verkende graag de wereld 
en nam deel aan de PBMreizen 
georganiseerd door Madeliefje. 
Daarnaast behartigde ze haar 
huishouden tot in de puntjes, met 
een nooit aflatende energie. Toen 
haar echtgenoot levensgevaarlijk 
ziek werd putte ze zich uit om 
hem thuis te verzorgen. 

Altijd bleef ze 
vol optimis-
me omtrent 
h a a r  e i g e n 
gezondheid. 
“’t Zal wel 
goed komen” 
prevelde ze 
nog drie we-
ken geleden, 
maar ’s an-
d e r e n d a a g s 
stierf ze in de 
armen van haar dochter.

Michel De Beer

Martha De 
Bruycker

DAVIDSFONDS LEIEKANT  
Dichtbundel Alles  
gebeurt onderweg
Davidsfonds Leiekant nodigt 
ons en onze vrienden uit op de 
voorstelling van de debuutbun-
del Alles gebeurt onderweg van de 
dichteres Annemie Deckmyn op 
zaterdag 24 maart om 16 uur 
in Poëziecentrum, Vrijdagmarkt 
36 in Gent.
Johan Van Rentergem, voorzitter 
van het Davidsfonds Leiekant-
Gent verwelkomt. Dichter Roel 
Richelieu van Londersele, eer-
ste Gentse stadsdichter, leidt de 
bundel in. Muzikant en acteur 
Bert Verbeke, zoon van de dich-
teres, zorgt voor lied en muziek. 
Annemie Deckmyn leest enkele 
gedichten voor uit Alles gebeurt 
onderweg. De uitgever Leo Peeraer 
overhandigt de eerste exemplaren 
die besteld werden. Wie aanwezig 
wil zijn moet de Uitgeverij P ver-
wittigen in Sint-Antoniusberg 9 
in 3000 Leuven, of via contact@
uitgeverijp.be
De speels-aangrijpende debuut-
bundel van Annemie Deckmyn 
bevat weemoedige verzen, klas-
siek van snit, over vergankelijk-
heid van de liefde en lichaelijk 
verval. Meestal toegankelijk, 
steeds zoekend naar de juiste 
plek. Om een zandkasteel op 
te bouwen, bijvoorbeeld. Deck-
myn speut met haar vingers de 
lichamen van geliefden af, hoe 
zij jong als een maandag waren, 
en welbespraakt. Elkaar uitge-
put vonden in verschoten zetels. 

Zuinig werden 
op de liefde, als 
eekhoorns in 
het winteruur. 
De noten die 
ze verstopten 
in het woud, 
de warmte op 
rantsoen. Wie 
weet wat liefde 
is herkent hier 
een lotgenoot.
Annemie Deckmyn (°1955) won 
diverse poëzieprijzen waaronder 
de SMS-poëziewedstrijd 2006 en 
tweemaal de poëziewedstrijd Ge-
rolfswal. Gedichten van haar wer-
den gepubliceerd in Daar begint 
de poëzie: de honderd beste gedichten 
uit de Turingwedstrijd (Van Gen-
nep 2014), de Poëziekalender 2015, 
samengesteld door Ester Naomi 
Perquin en Menno Hartman (Van 
Oorschot) en de bloemlezing Het 
gezeefde gedicht, samengesteld door 
Roel Richelieu Van Londersele en 
Charles Ducal (Uitgeverij P 2016).

De aardschok was voorzien. We bleven
op de breuklijn leven alsof een woord
er niets toe doet. Geen seismograaf
voorspelt het beven van het bloed.
geteisterd zijn. In het duister tasten.
dit is ons stenen bed. elk spoor onder 
puin
loopt in de stilte bijster.
delf dieper en voorzichtig.
licht valt onverhoeds naar binnen: we 
zijn gered.

Annemie 
Deckmyn

CULTURELE KRING SINT–PAULUS 
Kernversterking,  
verdichting en  
bodemgebruik 
Wij worden door de Culturele 
Kring Sint-Paulus uitgenodigd op 
een zeer interessante voordracht 
op donderdag 22 maart om 20 
uur in de Sint-Pauluskring, Patijn-
tjestraat 27. De spreker is architect 
Leo Van Broeck, die op 1 september 
2016 de functie van Vlaams Bouw-
meester opnam. Leo Van Broeck 
is burgerlijk ingenieur-architect. 
In 2007 richtte hij samen met 
Oana Bogdan het architectenbu-
reau Bogdan & Van Broeck op, een 
kantoor dat sterk gericht is op on-
derzoek en zich onderscheidt door 
een actief maatschappelijk engage-
ment. Daarnaast was Van Broeck 
van 2013 tot 2016 voorzitter van de 
Koninklijke Federatie van de Ar-
chitectenverenigingen van België. 

Ideeën van de bouwmeester
Als nieuwe Vlaamse Bouwmeester 
wil Leo Van Broeck inzetten op de 
ontwikkeling van een bouw- en 
ontwerpagenda voor een meer 
aangename, gezondere, beter 
uitgeruste en meer inclusieve 
leefomgeving, gekoppeld aan een 
meer zorgzame en duurzame om-
gang met ons leefmilieu en met 
natuurlijke hulpbronnen. 
De transitie veronderstelt het vrij-
waren en creëren van open ruimte 
door een kwaliteitsgestuurde ver-
hoging van het ruimtelijk rende-
ment. De ontwikkeling van nieuwe 

woonvormen 
en de zorgzame 
omgang met 
erfgoed zijn in dat verband cruciale 
thema’s. 
Het projectmatig samenwerken 
met publieke opdrachtgevers, 
via een integrale benadering van 
concrete architectuuropgaven, 
raakt aan beleidsthema’s als huis-
vesting, cultuur, energie, zorg, 
mobiliteit, schoolinfrastructuur, 
overheidsopdrachten, woonfisca-
liteit, enzovoort.
Bruggen bouwen naar andere be-
leidsdomeinen, vanuit een breed 
kwaliteitsbegrip, is dan ook een 
noodzakelijke voorwaarde. Bo-
vendien vervult het bouwmeester-
schap van oudsher, in samenwer-
king met partners zoals het Vlaams 
Architectuurinstituut, een rol in 
het voeden en bevorderen van de 
architectuurcultuur in Vlaanderen. 

Aandacht
Twee komende activiteiten wor-
den qua datum omgeruild: de 
daguitstap van 26 mei verschuift 
naar 16 juni. We gaan richting 
Antwerpen. De wandeling in 
Gent die op 16 juni gepland was, 
verhuist naar 26 mei. Hou deze 
data al vrij! Dank.

Bestuur van de Culturele Kring 
Sint-Paulus Gent

Leo 
Van Broeck


