
Er gewoon zijn kan zoveel doen!

Kerstmis komt eraan....en ze zijn er

weer,

om iets te doen! Onze trouwe vrij-

willigers verkopen tal van mooie

producten na de weekendvieringen

van 24 en 25 november en 1 en 2

december. Volgende week meer in-

fo, maar ben je nu al nieuwsgie-

rig, spring gerust eens binnen in

de huiswinkels bij Jozef Stubbe en

Hedwige Lietaer in de Smedenstraat

of bij Anne-Mie Kerckhof Molen-

stede 15 Westkapelle 050/60 22 27.
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Op de dagen rond Allerheiligen en

Allerzielen waren onze gedachten

bij alle overledenen die ons zijn

voorgegaan in leven en sterven,

in tijd en eeuwigheid. In de ver-

schillende kerken van Tiberias zijn

we samengekomen om biddend en

zingend, onze lieve doden te ge-

denken! De families en vrienden

van diegenen die ons in het voor-

bije jaar ontvielen, waren hierbij

bijzonder welkom en werden om-

ringd met warmte, licht en gebed.

De afwezigheid van een dierbare be-

tekent voor hen dan ook een bij-

na dagelijks gemis, voelbaar in hele

kleinedingen.

Op het kerkhof of bij het columba-

rium is de nagedachtenis van onze

dierbare geëerd, ook thuis met een

kaarsje of bloempje naast een foto.

Tijdens de gedachtenisvieringen

spraken we ook, met dankbaarheid

en eerbied, opnieuw hun namen

uit...ze blijven, als levende herin-

nering, in ons hart! De branden-

de paaskaars is het Licht van de

Heer, die ons blijvend wil omrin-

gen met Zijn liefde en kracht. In

deze geest mochten we met zijn al-

len de vieringen bijwonen om zo

samen te bidden. Op die manier wil-

len wij als gemeenschap aanwezig

zijn bij degenen die verder moe-

St.-Antonius Heist

ten met dit verlies in hun leven.

In de Margaretakerk was de viering

voorbereid door de groep rouwpas-

toraal met mooie teksten en voor-

al het aanbrengen van brandende

kaarsjes was een zinvol symbool!

Iedereen die wou mocht een kaars-

je meenemen. De mooie liederen,

gezongen door Anita Dur (die ook

in Heist de viering heeft opgeluis-

terd), ondersteunden de hoopvolle

St.-Antonius Heist: uitdeling van de kruisjes

sfeer.... dat liefde niet ophoudt, waar

het leven eindigt! Na alle vieringen

kregen de families het gedenkkruis-

jemee.

Gedachtenisvieringen met uitdeling van de kruisjes
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Priester van wacht

Dringende gevallen

050 53 50 00

Van vrijdagmiddag 9 nov

tot en met vrijdagmiddag16 nov

priester Jan Van Wassenhoven

tel. 050 60 37 89

Viering wapenstilstand

Zondag 11 november om 9:30 uur

viering ter ere van wapenstilstand

in samenwerking met pastorale

eenheid Tiberias en de gemeente

Knokke-Heist. Dit jaar gaat de vie-

ring door in de St.-Antoniuskerk

van Heist. Iedereen welkom.

H. MARGARETA KNOKKE

Femma: 'Wat doet licht met lichaam

en welzijn?' op maandag 19 novem-

ber om 19u in het Margaretacen-

trum. Het licht of de straling van

het licht beïnvloedt meer dan alleen

ons gezichtsvermogen. Dat de be-

wuste waarneming van licht in het

netvlies – zien – van grote waarde is

voor ons welzijn en onze gezond-

heid, is bekend. Minder bekend is

dat ook de onbewuste, niet-beeld-

vormende waarneming van licht

in de hersenen reacties oproept die

een grote rol spelen in ons gezond

functioneren. Licht heeft een in-

vloed op ons algemeen welbeha-

gen, het heeft een invloed op onze

stemming, op ons brein, op onze

zintuigen, op onze slaap. Wat is

licht precies? En is er een verschil

tussen natuurlijk en kunstmatig

licht? Hoe kunnen we licht opti-

maal gebruiken? Wat doet licht met

ons lichaam? Welke soorten licht

bestaan er? Hoe kan je licht gebrui-

ken om het functioneren (en de

slaap) te verbeteren? Tijdens deze

infosessie krijg je meer inzicht in

de soorten licht die er bestaan. Ver-

der wordt stilgestaan bij het effect

van licht op ons 24h functioneren.

Je krijgt concrete tips om slim met

licht en donker om te gaan.

Prijs: 8 euro - 5 euro met Femma-

pas. Inlichtingen + inschrijven bij

Christine, christinedaeninck@ful-

ladsl.be; 050 60 02 04 (vóór 16/11)

20 jarig bestaan Mama's voor kin-

deren op vrijdag 16 november om 18

uur met receptie voor genodigden

ST.-ANTONIUS HEIST

Getijdengebed (lauden) van maan-

dag tot vrijdag telkens om 08:05

uur in de sacramentenkapel van de

Sint-Antoniuskerk

Okra Kaarting: maandag 12 novem-

ber manillen, rummikub & sjoel-

bak

Okra Seniorenfeest: maandag 19 no-

vember om 11:30 uur in zaal Rave-

lingen. Voor meer info kan je te-

recht bij het bestuur of bij het be-

richt van vorige week.

H. FAMILIE DUINBERGEN

Meditatie in Christelijke Traditie

op woensdag 14 november om 19

uur in de kapel Christus Koning

Duinbergen
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Op de centrale begraafplaats van

Knokke-Heist had op 28 oktober

voor de zesde keer “ leven en dood an-

ders” plaats. We brengen zo de Kerk

naar buiten. Ieder deelnemer krijgt

een kaarsje om op het graf te zetten!

Stiltemomenten gaan vergezeld met

het brengen van kunst, muziek en

poëzie. We combineren dit alles dan

ookmet eendoe-moment!Dezekeer

was het thema” op weg”, mensen

konden een bootje knutselen en in

een goot op water laten dobberen.

Met dank aan de vele vrijwilligers

werd het, ondanks de koude, een

warme ervaring! (c) Geneviève Mat-

thys

Leven en Dood Anders 'Op weg'

De vriendengroep van de Zus-

ters van de MonastiekeFamilie van

Bethlehem van Maria-Ten-Hemel-

Opgenomen en de Heilige Bruno

organiseren een tentoonstelling en

verkoop van hun ambachtelijk ver-

vaardigde religieuze kunst. Het le-

ven van de zusters bestaat naast de

handenarbeid, vooral uit gebed en

bezinning. Daarmee zijn zij een

oord van rust en uitstraling, waar

iedereen harmonie, verdieping en

evenwicht kan vinden. De zusters

maken kerststallen en beelden van

dolomiet en hout, kerstkaarten,

medailles, iconen, handgeschilder-

deserviezen alsook natuurproduc-

ten. Door het aankopen van één van

hun producten betekent dit voor

hen ook een teken van vriendschap

waarvoor zij U van harte danken.

Weet dat U steeds mag rekenen op

hungebed.

De tentoonstelling gaat door in het

Parochiaal Centrum “ DE KRING “

( naast de kerk ) Vredesplein 1; 8340

SijseleDamme.

-Di13novvan13:30tot17:30uur

- Wo 14 nov van 13:30 tot 17:30 uur

-Do15novvan10tot17:30uur

- Vr 16 nov van 13:30 tot 17:30 uur

-Za17novvan10tot17:30uur

-Zo18novvan10tot12uur

Iedereen van harte welkom. Voor

inlichtingen GSM 0496 / 25 46 28

Kerstverkoop, tentoonstelling

Denk aan Hem bij alles wat je doet,

dan baant Hij voor jou de juiste weg
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Leven en Dood Anders koos dit jaar voor De Weg



 

 

Terugblik op Franciscusviering met dierenzegening 
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Gezegend 
Op 7 oktober was er de H. 

Fran- siscusviering in de H. 

Margareta- kerk. Rond de H. 

Fransiscus van Assisi werd 

gebeden om verbon- denheid 

met alle schepselen van God 

en om de schepping die ons is 

toevertrouwd! Op 4 oktober was 

het immers de herdenkingsdag 

van deze heilige en ook 

Werelddieren- dag. Om die 

reden waren alle klei- ne 

huisdieren welkom in de kerk. 

De viering werd opgeluisterd 

door het Koninklijk Harmonie 

en Sym- fonie orkest, de 

Zeegalm! Alle die- ren, groot 

en klein, werden ach- teraf op 

het Verweeplein gezegend door 

priester Philippe! (c) Geneviè- 

ve Matthys 

 

 
Sint-Franciscus dedierenvriend 


