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Bij Ergodôme vind je een ruim aanbod relaxzetels:

• op maat voor maximaal comfort

• met opstahulp voor makkelijk in- en uitstappen

• met de unieke Ergo-gravity positie

• in een eigentijds design en luxueuze afwerking

Sint-Janslaan 19, 8500 Kortrijk
056 311 266 - info@ergodome.be

 Gratis parking in het gebouw! www.ergodome.be
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Tijdens januari:

UITVERKOOP

EXPOMODELLEN

wegens nieuwe collectie

in de showroom!
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Blijf wonen in je vertrouwde omgeving 
dankzij trapliften van Strobbe Mobility 
Solutions. Wij garanderen een stijlvolle 
oplossing voor iedere trapsituatie, met 
keuze tussen diverse stoelen en kleuren. 
24/7 persoonlijke service.

www.strobbemobility.be
Ambachtenstraat 46  -  8870 Izegem  -  info@strobbemobility.be
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Advertentie

„Met Kerstmis vierden we, beste broeders en zus-
ters, dat God één van ons wil worden. Afgelopen 

zondag, op het feest van Openbaring van de Heer, was er 
nog meer reden tot vieren. Want God, die in Jezus onder 
ons kwam, wil alle mensen bereiken. Hij openbaart zijn 
liefde aan iedereen, vooral aan armen en kleinen. Aan 
ieders duisternis kan een einde komen wanneer hij of zij 
zich naar het licht wil wenden. 
Dat licht schijnt op de berg van 
Jeruzalem, hoorden we bij Jes-
aja. Het is een groots visioen. 
Velen trekken naar het licht, 
dat zichtbaar wordt in de kleine 
kudde van Gods volk. Het evan-
gelie van afgelopen zondag zit op hetzelfde spoor. Het ver-
haalt van de stralende ster die Wijzen uit het Oosten naar 
Jeruzalem leidt, naar het licht van de pasgeboren Christus.

Die Wijzen lijken wel de zoekers van vandaag. Ze kennen 
God noch Bijbel, maar ze zoeken zin en geluk. De Schrift-
geleerden weten precies waar het Licht van de Messias te 
vinden is, maar ze verzetten zelf geen voet. Christus’ licht 
maakt hen bang in plaats van blij. Hoe anders reageren die 
vreemdelingen uit het Oosten. Met een open hart gaan ze 

op weg en vinden het kind dat hun leven zal vernieuwen. 
Die teksten dagen onze kerkgemeenschap uit. Houden we 
ons op de vlakte, zoals de Schriftgeleerden? Straalt de ster 
die in onze kerstboom schijnt ook in ons leven? Laten we 
een glimp van Jezus zien?

Hier raken we het hart van onze roeping. Zonder ons kan 
Gods liefde zich niet openbaren. Met ons kan het wel. En 

dan brengt dat licht een grote 
vreugde, net als bij de Wijzen. 
Daartoe moeten we wel ons ge-
loof verdiepen: naar het hart 
van de Blijde Boodschap. En we 
moeten meer verbinden: naar 
het hart van de ander. Ik verwijs 

graag naar de beleidsbrief van een jaar geleden. U vindt 
die trouwens makkelijk terug op het internet en ik nodig 
u uit om de tekst nog eens ter hand te nemen.

Verdiepen en verbinden is niet enkel de titel, het is ook de 
opdracht. Zonder verdieping geen authenticiteit. Zonder 
verbinding geen gastvrijheid. Zouden jonge mensen niet 
gebaat zijn met een mooie christelijke gemeenschap? Niet 
oppervlakkig voor de schone schijn, maar oprecht van bin-
nenuit.

Vorige maand werden de broeders van Tibhirine zalig 
verklaard, een broze gemeenschap, maar solidair met de 
weerloze moslims die leden onder de Algerijnse Burger-
oorlog een kwarteeuw geleden. Ze lieten het grootste deel 
van hun kloostergrond bebouwen door de arme dorpelin-
gen. Op sommige dagen behandelde de bejaarde broeder 
Luc, die arts was, ruim honderd patiënten. Toen de terro-
risten overgingen tot ontvoeringen en doodsbedreigin-
gen, wilde de overheid het klooster laten ontruimen, maar 
de dorpelingen smeekten de broeders hen niet in de steek 
te laten. De religieuzen zijn gebleven. Tot ter dood. Niet 
als helden, maar als vrienden. Niet vanuit hun grote gelijk, 
maar uit genegenheid en trouw. In Des hommes et des dieux 
werd het ontroerend verfilmd.

Kan zo een getuigenis ons niet inspireren een levende ge-
meenschap te vormen? Een plaats waar we een hart heb-
ben voor elkaar. Waar we de smaak van het evangelie her-
ontdekken. Waar we zorg dragen voor jong en oud. Waar 
vreemdelingen en armen welkom zijn. Waar Gods liefde 
zich kan openbaren als een vriendelijk licht.

Laten we daarnaar streven in dit nieuwe jaar. Verdiepend 
en verbindend. Ik dank iedereen die daarbij helpt en ik 
wens u allen een gezegend en voorspoedig jaar.”

Verdiepen naar de Blijde Boodschap 
en verbinden naar elkaars hart 

„Een levende gemeenschap is een plaats 
waar we een hart hebben voor elkaar en 

Gods liefde zich kan openbaren”

+ Lode Aerts
Bisschop van Brugge

Liselotte ANCKAERT
Ieder kind heeft recht op gelij-
ke kansen, maar wat als dat kind 
dagelijks met een lege maag of 
zonder lunchpakket naar school 
moet, slechts één paar schoenen 
bezit of thuis niet beschikt over 
een computer? Voor heel wat 
schoolgaande kinderen, ook in 
West-Vlaanderen, is dat helaas 
het geval. Om scholen te helpen 
bij het uitwerken van een kos-
tenbeleid op leerlingenniveau 
werkte het vicariaat onderwijs in 
het bisdom Brugge de brochure 
Armoede op school uit. Die brengt 
in acht stappen onder meer con-
crete tips om een stuurgroep op 
te richten, het huidige beleid 
door te lichten, de schoolkosten 
te verminderen en ouders te in-
formeren en te betrekken.

„Warme contacten opbouwen 
met ouders was voor ons een be-
langrijke eerste stap”, zegt An-
nelies Desseyn, coördinator van 
gelijke onderwijskansen en al-
gemene en sociale vorming in 
Kouter in Kortrijk, een school 
voor het buitengewoon onder-
wijs, type OV3. „Voorts is het be-
langrijk na te denken over wat 
je doet met de werkingsmidde-
len van de school en hoe je die 
verdeelt. Je bereikt al veel door 
heldere bijdragelijsten en factu-
ren op te stellen en je bij de or-
ganisatie van activiteiten af te 
vragen of alles betalend hoeft te 
zijn.”

„Wat armoede echt betekent, 
leer je echter niet uit de boeken”, 
vervolgt de coördinator. „Het is 
kijken naar wat je niet ziet, maar 
wel voelt. Het is als het ware een 
extra zintuig ontwikkelen. Heel 
wat kinderen ervaren dagelijks 
stress wegens het opgroeien in 
armoede. Dat vermindert vaak 
hun energie en leermogelijkhe-

Scholen pakken armoedeprobleem aan
Vicariaat onderwijs Brugge steunt scholen bij de uitwerking van een kostenbeleid op niveau van leerlingen

den. Op school moeten de kinde-
ren zich veilig voelen en gewaar-
deerd weten. Pas door te leren 
hoe ze in het leven kunnen staan 
en door een getuigschrift of di-
ploma te behalen, kunnen ze een 
hoopvolle toekomst tegemoet-
zien, voor zichzelf en misschien 
voor hun kinderen. Het is kin-
deren alle kansen geven die ze 
verdienen vanuit het besef dat 
niemand ervoor kiest te leven in 
armoede.”

Om concreet werk te maken van 
een armoedebeleid, organiseer-
de school in Kortrijk vlak vóór 
Kerstmis De Warmste Dag. Iedere 

leerling kreeg een gratis warme 
maaltijd en kon deelnemen aan 
een spelactiviteit naar keuze.

„Het werd een hartverwarmen-
de dag tijdens dewelke iedereen 
zorgde voor elkaar, een dag die 
doet denken aan de ware bete-
kenis van Kerstmis”, zegt de co-
ordinator. „Al hoeft het natuur-
lijk niet altijd zo groots. In onze 
school maken vooral de dage-
lijkse kleine acties het verschil. 
Tenslotte gaat het erom het bes-
te uit ieder kind te halen en dat 
komt zowel het kind als de ou-
ders ten goede. Vaak betrekken 
we ook partners zoals de ouder-

raad, sponsors of vrijwilligers. 
Zo staan we er als school niet al-
leen voor.”

„En uiteraard kunnen scholen 
ook een beroep doen op het vica-
riaat onderwijs om zich te laten 
begeleiden”, zegt Ward Gouden-

hooft, directeur van de vicariale 
diensten in Brugge, tot slot.

Zie www.vicariaatonderwijsbisdom 
brugge.be. Meer via 0495 99 70 26 
of ward.goudenhooft@katholiek 
onderwijs.vlaanderen.


