
Contactbrief  
Nieuwsbrief van de diakengemeenschap van het bisdom Brugge 

Nr 76 — 10 maart 2018 

Paaswens 
 

Niet meer dan een klein vlammetje op 

een grote kaars. Een onooglijk klein 

vuurtje maar met een betekenis die het 

leven van elk van ons verandert. 

 

De brandende paaskaars is het zichtbare 

symbool van het ongelofelijke nieuws 

dat we in het evangelie vernemen: “De 

Gekruisigde leeft! Hij is niet meer in het 

graf!” 

Het was voor de eerste getuigen toen 

een ongelofelijke boodschap. Het is het 

voor ons nu nog altijd. Want dood is 

toch dood, zeggen we, definitief en 

onherroepelijk. 

 

Pasen - getoond in dat kleine vlammetje 

op de grote kaars—drukt een diepe hoop 

uit voor elk van ons voor al die 

momenten waarop het écht duister 

wordt in ons leven. 

 

Er zijn gebeurtenissen in ons leven en in 

onze wereld waarop we als mens voelen 

en weten: nu staan wij machteloos. 

Nu zijn onze mogelijkheden en krachten 

uitgeput. Nu staan we voor een muur die 

we niet meer zelf kunnen beklimmen. 

 

Het kleine paasvlammetje betekent 

hoop, licht en warmte voor al die 

momenten van absolute duisternis en 

wanhoop. 

Want met Pasen maakt God zelf ons 

duidelijk in Jezus Christus: 

geen enkele muur is voor Mij te hoog 

geen enkele kloof is voor Mij te diep. 

God, de Liefde zelf, is sterker, zelfs 

sterker dan de dood. Ook in die diepste 

duisternis brandt zijn licht. 

Het licht van Jezus Christus die ons leven 

deelde tot en met de dood en zijn leven 

gaf uit liefde. 

Het licht van God die Jezus opwekte uit 

de doden en Hem verheerlijkte. 

 

Dat paasvlammetje is er gewoon. 

Het legt niets uit en het verklaart niets. 

Het geeft geen antwoord op de vraag die 

we allemaal hebben: waarom! 

Waarom is er dood en eindigheid en 

duisternis en ziekte en leed in ons leven 

en in onze wereld? 

Dat kleine paasvlammetje zegt ons 

alleen: 

Mens, ook in je diepste duisternis, in 

je diepste eenzaamheid ben Ik - 

God - bij je met een beetje licht, 

warmte, met nieuw leven. God laat 

ons niet alleen en dát is onze 

redding. 

 

Een onbeklimbare muur voor ons 

mensen wordt bij God een doorgang 

naar nieuw en eeuwig leven bij Hem. 

Dat is de hoop van Pasen. 

 

Aan u allen van harte een zalig Pasen. 

 

Stefaan 



Nieuws  
uit Het diaconaatsteam & 
De Commissie 

 

Geboortes 

Anna 
Kleindochter van  
Luc en Mireille Vandevyver—Dekervel 
Proficiat aan de ouders en de 
grootouders 
 
Overlijden 

Jeroen Vanlaere 
Broer van  
Danny en Els Vandenbroucke -Vanlaere 
 

Maurice Maeseele 
Vader van  
Ronny en Christine Verbrugghe—
Maeseele 
 

Lucienne Ollieuz 
Weduwe van diaken Walter Haeghebaert 
 
De diakengemeenschap biedt de families 
onze christelijke deelneming aan.  

Leven in de 
diakengemeenschap. 

Website 
Www.diaken.be  

Jubilea 
Deze diakens zijn dit jaar 10 

jaar gewijd: 

Harold en Nele Debusschere—Devos 

Dirk en Ann Deceuninck—Toye 

Steven Knockaert 

William en Georgette Van Damme— Sijs 

Deze diakens zijn dit jaar 25 

jaar gewijd: 

André en Roos Becu—Daenens 

Paul en Chris Ghyssaert—Mahy 

Paul en Johanna Laisnez—Vanderbeken 

Antoon en Mieke Vanhuyse—Verschoore 

Proficiat met jullie engagement.  

Kalender:  

Maandag 7 mei om 19 uur  

centrale avond in 

Groenhove. 

Thema: de rol van christenen in 

de wereld van zorg en welzijn. 

(met Geert Depondt, voormalig OCMW-

voorzitter en schepen van welzijn in 

Roeselare, ondervoorzitter van het 

ziekenhuis AZ Delta, en Jan Steel, 

bisschoppelijk gedelegeerde voor caritas 

en diaconie) 

 

Vrijdag 31 augustus 

zomerbijeenkomst  

in Groenhove  

spreker Jan De Volder van de 

gemeenschap van Sant’Egidio 

Leden van de diocesane commissie: 

Heidi Geldhof, Marleen Palfliet, Lut 

Vanbelle, Filip Carpentier, Geert Denoo, 

Pieter Deruwe, Stefaan Franco, Kris 

T’Seyen, Edward Verhaeghe, Geert 

Vervaecke 

Leden van het team:  

Lut Clays, Kris Claeys, Stefaan Franco, 

Piet Monserez, Kris T’Seyen, Geert 

Vervaecke 

 

Vraag hen gerust wat er daar allemaal 

gebeurt ! 



We organiseren opnieuw een infomoment voor geïnteresseerden in het permanente diaconaat, 
deze keer in samenwerking met de priesteropleiding. 
Alle info vind je hierbij. 
Dank je wel om het door te geven aan mensen van wie je denkt dat ze interesse hebben. 
Dank je wel ook om dit initiatief mee te dragen in je gebed. 
 
  

Priester of diaken worden… 
een verlangen dat in je leeft  

 
open info-avond 

over diaken  
of priester worden 

 
 
 
 

Diaken worden …  
Je wil in Jezus’ Naam dienstbaar zijn aan mensen in nood, aan kerk en wereld, aan het 
Woord, in de liturgie en het gebed. 
Je vraagt je af of diaken worden misschien iets voor jou is? 
Je wil vrijblijvend info over de opleiding tot diaken? 
 
Priester worden … 
Je bent een jongere of je bent op rijpere leeftijd.   
Je zou willen weten hoe de priesteropleiding eruit ziet? 
Of misschien heb je nog andere vragen over priester worden vandaag. 
 
De diakengemeenschap van het bisdom Brugge, de seminaristen en priesters van het 
Grootseminarie nodigen je uit op onze open info-avond over priester of permanent 
diaken worden. Op het programma: samen tafelen, een voorstelling van de opleiding, 
gesprek over het leven als diaken of priester, een gebedsmoment. 
Voor geïnteresseerden in het diaconaat: wie gehuwd is, is uiteraard als koppel welkom. 
Van harte welkom! 

 

 Practica: 

zondag 22 april van 18u00 tot 20u45 
wie er graag aan deelneemt, schrijft zich in via 

open.avond.grootseminarie@gmail.com  
adres: Grootseminarie, Potterierei 72, 8000 Brugge 
deze avond is gratis 
Je kan de folder downloaden op http://www.diaken.be/site/index.php/bisdom-brugge  

mailto:open.avond.grootseminarie@gmail.com

