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VACATURE VOOR 
EEN VOLTIJDSE 
PAROCHIEASSISTENT(E)
IN DE FEDERATIE BLAN-
KENBERGE - ZUIENKERKE
De federatie Blankenberge - 
Zuienkerke is op zoek naar een 
parochieassistent(e) om, in nau-
we samenwerking met de pries-
ters, de diakens en de andere 

medewerkers, de federatie te on-
dersteunen en mee te werken aan 
de evolutie in de richting van een 
pastorale eenheid. 
Profiel:Katholiek en kerk be-
trokken, minimum 5 jaar werker-
varing ,bij voorkeur een diploma 
hoger onderwijs, basisvaardig-
heden op vlak van informatica, 
onverenigbaar met een politiek 

of syndicaal mandaat, teamge-
richt, flexibel, bereid tot avond- 
en weekendwerk, beschikt over 
rijbewijs B en eigen wagen
Bij voorkeur ter plaatse wonend 
,bereid tot het volgen van de voor-
ziene vorming 
Informatie:alle info bij deken 
Lieven Soetaert, 050/41 13 23 sta-
tuut, wedde en basisopleiding: bij 

Elisah Gommers, 050/33 59 05, eli-
sah.gommers@bisdombrugge.be
Sollicitatie :Stuur vóór 31 maart 
2017 uw schriftelijke sollicitatie 
met bijhorend CV  naar 
kanunnik Koen Vanhoutte, 
Heilige Geeststraat 4, 
8000 Brugge of 
koen.vanhoutte@
bisdombrugge.be

KVLV GEWEST ‘BEVERDAM’ 
VOL AANDACHT VOOR MO-
NIQUE VAN DEN ABBEEL
Een paar weken geleden waren de 
KVLV-leden van het gewest van 
de regio Brugge, ‘Beverdam’ ge-
naamd, met heel velen geboeid 
door het krachtig levensgetuige-
nis van Monique Van den Abbeel, 
die geboren is met een aangebo-
ren oogaandoening, congenitaal 
glaucoom, waardoor op vier jarige 
leeftijd haar rechter oogzicht uit-
viel en op 12-jarige leeftijd haar 
linkeroogzicht uitviel. Intussen 
is ze een 41 jaar en alleenstaande 
moeder van haar zoon Robin, die 
nu 16 jaar is. 
Zij deed ons af en toe slikken 
rond een paar uitspraken zoals 
“Er is zoveel te zien in het leven, 
wat niet letterlijk te zien is.” Een 
soms goed bedoelde raadgeving, 
die omstaanders aan haar klein 
zoontje gaven was: “Manneke, je 
moet goed voor mama zorgen”, 
deed haar telkens heel veel pijn. 
Want zij wou voor Robin zorgen 
en hoopt dat hij voor haar zal zor-
gen, wanneer zij heel oud is en 
niet goed meer weg kan wegens 
hoge leeftijd. 
Veel volwassen mannen en vrou-
wen kunnen bij deze uitspraak 
iets opsteken en er een oproep 
in zien om voor hun eigen hoog 
bejaarde ouders te zorgen en hen 
niet in de steek te laten. Het is 
voor haar een hele uitdaging om 
permanent het evenwicht te zoe-
ken tussen haar zoon en zichzelf, 
maar zij blijft de regisseur van het 
gezinsleven. Zij blijft de ‘mama’ 
van haar zoon, zei ze kranig. “Hu-
mor is heel belangrijk in het le-
ven, maar heel gevoelig”, zei ze. 

“Je leert de dingen zien 
met een dikke vette knipoog.”
Op de hier bijhorende foto merk 
je bovenaan Monique Van den 
Abbeel. 
Onderaan rechts zit ze vol enthou-
siasme met haar kleine Robin op de 
schoot in de trein, die ze zelfstan-
dig, zonder begeleiding dus, ge-
nomen heeft. Vanuit het aanvoelen 
van de reacties van de kleine rakker 
leeft mama Monique mee met wat 
haar jongetje allemaal ziet door het 
raam. Blinden ontwikkelen hun 
andere zintuigen veel meer dan 
iemand, die kan zien. 
Onderaan links draagt Monique 
de kleine lieve kapoen op de ar-
men en door de duistere levens-
momenten heen komt het licht 
telkens weer tevoorschijn. “Want 
door te springen in het leven leer 
je je grenzen kennen”, is haar 
levensmotto. Met een heel grote 
levenskracht ontdekt zij haar 
sterke talenten. Dit is haar taal-
vaardigheid en heel mooie stem, 
waardoor ze geen podiumvrees 
heeft. Zij geeft veel getuigenissen 
op scholen en in bewegingen. Zij 
heeft geen zin om als een blind 
pionnetje in een theaterstuk ge-
bruikt te worden, maar wil op een 
heel deskundige en talentvolle 
manier zelf een podiumverhaal 
brengen, namelijk een krachtig 
getuigenis over haar levensinzet. 
“Je moet jezelf ontplooien. Elke 
mens heeft geboorterecht, ook de 
slechtziende en blinde”, is haar 
levensdrive, die ze aan ons allen 
wou meegeven! In naam van de 
vele aanwezigen, dank je wel, 
gewestbestuursleden van KVL-
gewest ’Beverdam’. Proficiat met 
het stichtend initiatief! 

PAROCHIENIEUWS

DAMME
O.L.V.-HEMELVAART
BEKENDMAKING OPROEP 
KANDIDATEN VOOR LID-
MAATSCHAP KERKRAAD
Bekendmaking door de aange-
stelde verantwoordelijke van de 
parochie van het resultaat van de 
oproep tot kandidaten voor het 
lidmaatschap van de kerkraad.

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van 
het decreet van 7 mei 2004 betref-
fende de materiële organisatie en 
werking van de erkende eredien-
sten, werd aan alle belangstellen-
den meegedeeld dat er twee vaca-
tures zijn binnen de kerkraad van 
de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw 
Hemelvaart te Damme.
Kandidaturen dienden schrif-
telijk ingediend te zijn vóór 
15/02/2017.
De hierna volgende personen - 
alfabetisch gerangschikt - hebben 
zich tijdig kandidaat gesteld:

1. VAN RANST 
Lieve Kerkstraat 57 
8340 Damme
2. NOË Bart 
Kerkstraat 81 
8340 Damme

Overeenkomstig artikel 7 § 3 van 
het decreet van 7 mei 2004 betref-
fende de materiële organisatie en 
werking van de erkende eredien-
sten, kan binnen de vijftien dagen 
na de dag van deze bekendmaking 
tegen de kandidaten bezwaar in-
gediend worden bij de kerkraad 
van Onze Lieve Vrouw Hemel-
vaart te Damme, p.a.Dorpsstraat 
124 8340 Sijsele/Damme.
Opgemaakt op 21/02/2017 te Sijse-
le/Damme,
DE BOIS Paul, door de bisschop 
aangestelde verantwoordelijke 
van de parochie Onze Lieve Vrouw 
Hemelvaart te Damme.

START NIEUWE 
KOOKDEMO’S BIJ KVLV
Wij kijken er naar uit om weer wat 
nieuws te leren koken, jij toch ook 
? Deze keer gaan we koken in één 
pot. Het geeft ons alleszins ont-
zettend veel mogelijkheden en 
varities. Van trage stoofpotjes tot 
snelle woks en “gooi-alles-bij-el-
kaar” pasta’s, deze gerechten zijn 
stuk voor stuk even lekker. En…
al eens stilgestaan dat we hierbij 
resoluut kiezen om te werken in 
1 pot of 1 pan – dus het bespaart je 
een hoop afwas.
Kom maar eens kijken op don-
derdag 9 maart as om 13u30 in ’t 
Schuurtje te Damme. Je bent ze-
ker welkom, want Kvlv is er voor 
IEDEREEN !

DEn HOORn
sInT-RITA
OVERLEDEN
Met de parochiegemeenschap de-
len wij in de rouw van de familie 
bij het overlijden van Raymond 
Snauwaert echtgenoot van me-
vrouw Gerarda Ketels. Hij werd 
geboren te Sint-Kruis op 12 juli 
1929 en is ingeslapen te Knokke 
op 18 februari 2017. Hij is reeds 
begraven.


