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Van dag tot dag zien we hoe maatregelen ons meer moeten beschermen tegen de opmars van Covid-19.
Ons leven verandert ingrijpend. De eerste communies en de vormsels worden verplaatst naar het volgend
schooljaar.
Hoe moeten wij nu naar Pasen toeleven? We kunnen u (voorlopig) geen enkele activiteit of viering
aankondigen voor deze maand.
Maar toch willen wij in de komende Goede week meer dan ooit met elkaar verbonden zijn in een strijd
tegen de dood en voor het leven. Toch blijven we u informatie aanbieden en vooral inspiratie. We
worden stil bij al die mensen die zo veel en zo goed mogelijk voor elkaar zorgen. We zijn dankbaar voor
allen die zich inzetten om deze pandemie in te dijken. De vele witte vlaggen en het dagelijkse
klokkengeluid zijn een teken van onze solidariteit, maar ze dragen in zich ook de tekenen van een
aankomend Pasen.
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Enorm veel respect, heel sterke waardering
en onze oprechte aanmoediging voor
- allen die in de zorgsector werken
- zij die blijven werken om de economie en de
maatschappij draaiend te houden
(c) Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

Maar ook diep medeleven voor
- wie met het verlies van een dierbare, vriend, kennis te
maken heeft
- wie zijn zaak moest sluiten
- wie een deel of zijn inkomen verliest

Waar vind ik het nieuws over de kerk en Corona?
De eerste, belangrijkste en volldedigste bron is
www.kerknet.be
Daarnaats heb je ook onze eigen website waar we de
evolutie op de voet volgen: www.stfranciscusoostkamp.be
Komt er belangrijks nieuws dan mag u een update verwachten van de nieuwsbrief
Heb je nog vragen waar je nergens een antwoord op vindt, mail ze dan
naar persdienst.bisdom.brugge@kerknet.be.

Waar kan ik een viering volgen in de Goede Week?

Palmzondag
Radio 1: Abdij Keizersberg, Leuven, 10 uur
Radio Maria: 10 u. ‘Zusters van Liefde’ te Kortemark.
TV: H. Jozefkerk, Waubach, 9.55 uur, via NPO 2 (Nederland)
Computer: Sint-Quintinuskathedraal, Hasselt, 10 uur, hier
te bekijken
Witte Donderdag
Radio Maria, 9 uur
Computer: Crypte seminariehuis, Gent, 19 uur, hier te bekijken
Goede Vrijdag
Radio Maria, 9 uur
TV: Kruisweg, Roermond, 15 uur, via NPO 2 (Nederland)
Computer: Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, Antwerpen, 15 uur, hier te bekijken
Stille Zaterdag
Radio Maria, 9 uur; Radio Maria 18.15 uur
TV: Paaswake, Munsterkerk, Roermond, 23.15 uur, via NPO 2 (Nederland)
Computer: Paaswake, Brugge, 20 uur, hier te bekijken
Pasen
Radio1: Abdij Keizersberg, Leuven, 10 uur
Radio Maria: 10 u.
TV: VRT: Eurovisie om 11 uur, Parijs, gevolgd door de pauselijke zegen 'Urbi et Orbi' in Rome
Beloken Pasen
Radio1: Sint- Pieterskerk, Jette, 10 uur
Radio Maria: 10 u.
TV: VRT: Sint-Pieterskerk, Jette, 10 uur
Ook de vieringen in de Goede Week vanuit Scherpenheuvel zijn op TV te volgen en dit op
Eclipstv.
Eclipstv is voor Telenetklanten te ontvangen via kanaal 51 en voor de Proximusklanten via
kanaal 91

Eerste communie en vormsel

Nieuwe data Eerste communie en Vormsel
We hadden het reeds zien aankomen en de huidige
omstandigheden vragen het ook! Het Covid-19 virus brengen
veel leed en helaas ook veel overlijdens met zich mee. Van
dag tot dag zien we hoe strenge maatregelen ons meer
moeten beschermen. Het komt hard aan, maar we moeten
onszelf en elkaar inderdaad beschermen!
U vernam het reeds in de media: ook de bisschoppen willen
geen enkel risico nemen en hebben daarom alle communies
en vormselvieringen verplaatst naar het volgend schooljaar.
Bisschop Lode heeft dat op een heel directe manier en met veel inlevingsvermogen naar de
kinderen en de ouders toe bekend gemaakt. Meteen hebben we zijn aanbevelingen opgevolgd
en werd er in in overleg gezorgd voor nieuwe data.
Ondertussen waren er talrijke mailtjes van bezorgde ouders van eerste communicanten. Hun
zomerkleedjes zullen beslist nog passen tijdens het zo bekende Sint-Michiels zomertje.
En de vormelingen die, straks in september aan een nieuw onderwijsparcours beginnen,
moeten toch eerst even kunnen thuiskomen in hun nieuwe school vooraleer we hen samen
brengen voor de verdaagde Vormselviering.
Dit zijn de nieuwe data voor de eerstecommunie:
*in de St.-Pieterskerk van Oostkamp: zat. 19 september om 14.30 u.
*in de St.-Godelievekerk van Moerbrugge: zon. 13 september om 11 u.
*in de St.-Eligiuskerk van Ruddervoorde: zat. 19 september om 14.30 u.
*in de St.-Janskerk van Hertsberge: zon. 20 september om 11 u.
*in de St.-Blasiuskerk van Waardamme: zat. 26 september om 14 u.
*in de St-Godelievekerk van Baliebrugge: zondag 20 september om 9.30 u.
Op 4 oktober is het feest van de H. Franciscus, de patroon van onze pastorale eenheid. En de
weken daarop hebben we de Vormselvieringen gepland. Zo zal de start van het nieuwe
pastorale jaar een jeugdige en kleurige start worden.
Dit zijn de nieuwe data voor het Vormsel:
*in de St.-Pieterskerk van Oostkamp: zaterdag 10 oktober om 14 u.
*in de St.-Godelievekerk van Moerbrugge: zondag 11 oktober om 10 u.
*in de St.-Eligiuskerk van Ruddervoorde: zondag 18 oktober om 9 u.
*in de St.-Janskerk van Hertsberge: zaterdag 17 oktober om 14 u.
*in de St.-Blasiuskerk van Waardamme: zaterdag 10 oktober om 16.30 u.
*in de St-Godelievekerk van Baliebrugge: zondag 18 oktober om 11 u.
Deze nieuwe data werden ondertussen al gecommuniceerd aan alle betrokkenen. We danken
voor het begrip; we hopen op mooie en deugddoende vieringen in een veilige leefomgeving.
(LD)
Je kan de nieuwsbrief van onze bisschop, die hij postte naar aanleiding van het verschuiven
van de eerste communies en vormsels, vinden door op onderstaande link te klikken. Je ziet er

tevens de gesproken versie van de beslisisngen.
https://mailchi.mp/2315a758c4f7/extra-nieuwsbrief-29-maart-2020?e=d950fd6702

Broederlijk Delen
De maatregelen m.b.t. de coronacrisis hebben ook voor
Broederlijk Delen heel wat gevolgen. Zo zag men
zich verplicht om alle campagneactiviteiten te annuleren, wat
uiteraard heel wat consequenties heeft voor de campagneinkomsten. Denken we maar aan de opbrengst
van koffiestops, solidaire maaltijden, sobere ontbijten. Maar
ook de twee collectes kunnen niet gehouden
worden omdat de liturgische vieringen eveneens zijn
opgeschort.
Verschillende scholen en vrijwilligersgroepen lieten al weten
dat ze hun campagneactiviteiten niet zomaar afschaffen maar op een latere datum opnieuw
willen oppakken.
De solidariteit wordt niet geannuleerd! Ondertussen roept Broederlijk Delen zijn achterban op tot
grote creativiteit en nodigt hen uit alsnog te steunen via overschrijving. "Stort het geld dat je
anders zou uitgeven aan een Koffiestop of Culinair Solidair op onze rekening.
Zo kunnen wij na de coronacrisis de solidariteit met onze partners in het Zuiden voortzetten.
Dankjewel hiervoor. Delen doet goed. Ook met het Zuiden!"
Je kan overschrijven op het rekeningnummer van Broederlijk Delen: BE12 0000 0000 9292

Het witte laken en klokkengelui

Pastorale Eenheid Sint-Franciscus
Oostkamp
Pastorieplein 1
8020 Oostkamp
Bezoek onze website

Deze e-mail is verstuurd aan marleen.deschaght@skynet.be. • Als u geen nieuwsbrief
meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en
wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u marnix.vanbelle@telenet.be toe aan uw
adresboek.

