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Omdat we vaststellen dat het niet gemakkelijk is 
om zich voor de centrale avonden vrij te maken en 
omdat er al een uitgebreid aanbod aan 
interessante vorming bestaat, hebben het team 
en de commissie beslist om komend werkjaar 
geen aparte centrale avonden te organiseren. 
Maar we blijven het uiteraard heel belangrijk 
vinden dat we allemaal werk maken van 
permanente vorming én dat we elkaar als 
diakengemeenschap van tijd tot tijd ontmoeten. 
Daarom stellen we met het team twee mogelijke 
formules voor:  

 Ofwel beslist men met de mensen van de 
rond-de-tafel-groep samen welke 
initiatieven men zal bijwonen om daarover 
dan in de volgende bijeenkomst te spreken.  
Je kan daarvoor gebruik maken van de kalender 2018-2019 van het 

bisdom Brugge, die we recent allemaal gekregen hebben en die je ook 

terugvindt op de website van het bisdom.  

 Ofwel besteedt men een deel van de 
bijeenkomst rond-de-tafel om 
leerervaringen uit te wisselen vanuit  de 
initiatieven die men in de voorbije periode 
gevolgd heeft. 

We durven rekenen op de kernkoppels om 
daartoe het nodige initiatief te nemen samen met 
hun groep. 

Het team stelt alvast voor  om met zoveel 
mogelijk diaken(echtgenote)s deel te nemen aan:  
 

-de lanceermomenten  
Samen tegen armoede (26/9, 19 u, Kortrijk VIVES) 
en  Broederlijk Delen (16/1, 19 u, Roeselare De 
Spil); 

 
-de twee avonden over de 

“broodvermenigvuldiging”, inspiratie voor 

de werking op de parochie (16/10 en 5/2, 19.30 
u, Groenhove);  

 

-de avond over pastorale houdingen bij 
ziekenbezoek/rouwbezoek (11/10, 19.30 u, 

Groenhove). 



Het diaconaatsteam & 
De Commissie 

 

Geboortes 

Florian 
Kleinzoon van Dominique en Francine 
Lodewijckx—Moerkerke 
 

Olivia 
Kleindochter van Gaby en Christine 
Vandenberghe—Seynhaeve 
 
Proficiat aan de ouders en de 
grootouders 
 
 
 
 
 
Overlijden 

Dominique Claeys 
Broer van Kris en Kris Claeys—Catteeuw 
 

Frans Gryspeerd 
Vader van Ronny en Christine 
Vanhaecke—Gryspeerd 
 

Rudy Raes, diaken 
Echtgenoot van Christiane Schietgat 
 

Pieter Paul Remaut, diaken 
Echtgenoot van Mietje Vinckier 
 

Margareta Annothé 
Vader van  
Frank en Christine Allewaert—Geloen 
 
De diakengemeenschap biedt de families 
onze christelijke deelneming aan.  
 
 
OPROEP 

Vergeet niet om zo veel mogelijk het secretariaat  of Geert te 

verwittigen zodat we kunnen vermijden dat we een 

overlijden moeten vernemen uit de krant, dat we niet weten 

dat iemand wekenlang ernstig ziek is, enz.   Bij overlijden van 

een diaken(echtgenote) bevat het vademecum een protocol 

i.v.m. de betrokkenheid van de diakengemeenschap, maar 

de meeste families weten dit niet. Ook daarom is het van 

belang dat we snel op de hoogte zijn.  

Leven in de 
diakengemeenschap. 

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 

 

 

Vrijdag 31 augustus 2018 

zomerbijeenkomst  

in Groenhove  

spreker Jan De Volder van de 

gemeenschap van Sant’Egidio. 

Een uitnodiging volgt nog.  

Kalender:  

Heilig Bloedprocessie Voormezele 2018 © William Vandamme 



Website 
Www.diaken.be  

van WERKING voor EMERITI  
naar  

WERKING voor SENIOREN 
Er bestaat sinds jaar en dag in de schoot van onze 

diakengemeenschap een bloeiende werking met 

en voor emeriti. Ze komen een viertal keer in een 

werkjaar een namiddag samen. Sedert een tijdje 

staat deze werking niet alleen meer open voor 

mensen die effectief met emeritaat zijn, maar voor 

alle senioren. Concreet wil dat zeggen dat 

iedereen vanaf 60 jaar kan toetreden. Wie dat 

wenst, neemt daarvoor best zelf contact met 

iemand van de werkgroep: Lut Clays, Georges De 

Smet of Christine Seynhaeve. Zij zorgen er dan 

voor dat je uitgenodigd wordt naar de 

bijeenkomsten. Wie aan de seniorenwerking 

deelneemt, blijft in principe lid van een rond-de-

tafel-groep. Het is pas wanneer men officieel met 

emeritaat gaat, dat men de rond-de-tafel-groep 

verlaat. 

Diakenssenioren op uitstap 
Op 21 juni trokken de senioren naar Gistel. Het werd een 

boeiend bezoek aan de abdij Ten Putte. Na het 

gebedsmoment en de nieuwtjes uit de gemeenschap stelde 

zuster Greta de gemeenschap “moeder van Vrede” voor. Een 

kop koffie en een stukje taart smaakten heerlijk. De middag 

werd afgesloten met een goede kortfilm over de heilige 

Godelieve. Credo. Iedereen trok tevreden naar huis.  

Diakens-senioren 2018-2019 
Donderdag 20 september 2018 
Donderdag 15 november 2018 
Donderdag 21 maart 2019 
Donderdag 20 juni 2019 

Onze website is ondertussen voor de meesten van ons be-

kend. Het is een sterke communicatiebron geworden.  

In de loop van de maanden juli-augustus wordt de website 

overgeschakeld naar een nieuwe server.  We kantelen alles 

in de website van de Vlaamse bisdommen: kerknet. 

Deze website is in volle ontwikkeling. Benieuwd?  

Je kan deze al raadplegen via deze link: 

https://www.kerknet.be/organisatie/interdiocesane-

commissie-van-het-permanent-diaconaat  

De huidige website diaken.be zal je in de toekomst automa-

tisch naar de nieuwe website leiden.  


