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Beste
Zoals naar gewoonte verschijnt dit nummer 65 van “Vrede en Alle
Goeds” rond het grote feest van Pasen.
Met Aswoensdag werden we in de viering opgeroepen om aalmoezen
te geven, intens te bidden, te vasten en sober te leven.
Ongetwijfeld hebben we allen geprobeerd om aan deze oproep een
antwoord te geven, elk op zijn eigen wijze.
* Bij het aalmoezen geven richten we onze blik op Molly. Molly is een
weduwe uit Noord-Oeganda, wiens man in de rebellie is gestorven.
Vol moed en vertrouwen werkt ze voor haar gezin en familie. De
middelen om het land te bewerken zijn niet zoals bij ons. Maar toch
geeft ze moed niet op. In de actie Broederlijk Delen willen we dit volk
helpen om met meer moderne middelen tot grotere opbrengst te
komen zodat men familie kan voeden en met de overschot werken
aan meer welzijn en welvaart in hun omgeving. Dat de oproep om
aalmoezen te geven voor ons mag waar worden in een echt
Broederlijk Delen.
* De 40-dagentijd is en was een tijd van intens gebed. In de
ontmoeting met God de Levende, vinden we de kracht en de sterkte
om te leven als een christenmens: gekeerd zijn naar God en gekeerd
zijn naar de mensen.
* De vastentijd is uiteraard een tijd van sober leven. Sober leven zien
we als een beleving waarin het materiële sterker dan ooit gezien
wordt als een middel en niet als een doel. Door los te komen van
aardse beslommeringen komen we vrij voor het spirituele en het
geestelijke in de mens.
Dat wij in deze gezindheid Pasen mogen vieren: herrijzen met Jezus,
Hij die de weg van lijden en dood is gegaan in liefde en trouw.
Omwille van deze liefde en trouw tot het uiterste heeft God Hem
verheven.
Zalig Paasfeest.
P. Boni
2

I. ONZE PAROCHIE LEEFT.
1. Werden gedoopt:
a) Vanuit onze parochiegemeenschap:
Elouise Nutten
31.05.12
dochter van Dieter en Lyndsy Barbary
gedoopt op 19.01.13

Reinaartstraat 34
8900 Ieper

Julien Messiaen
31.07.12
zoon van Jan en Tine Declercq
gedoopt op 27.01.13

Augustijnenstraat 70
8900 Ieper

Ehléna Moerman
03.11.12
dochter van Jelle en Jolien Aeke
gedoopt op 10.02.13

P. Willibaldlaan 40
8900 Ieper

Rebbel Dekien
15.02.12
dochter van Gino en Els Ryckebosch
gedoopt op 17.02.13

Capucienenstraat 34
8900 Ieper

Lars Coemelck
05.10.12
zoon van Dimitri en An Dewicke
gedoopt op 17.02.13

Merellaan 1
8900 Ieper

Paulien Crul
25.12.12
dochter van Frederik en Tine Verbeke
gedoopt op 17.02.13

Dikkebusseweg 34
8900 Ieper

b) Zijn ook gedoopt in onze kerk
Megan Vitse
dochter van Sylvie Vitse
gedoopt op 08.12.12

05.05.11

Nieuwplaats 4, bus 2
8920 Poelkapelle

Kirano Swaels
29.05.12
zoon van Wesley en Sylvie Vitse
gedoopt op 08.12.12

Nieuwplaats 4, bus 2
8920 Poelkapelle
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Timothy Leroy
04.11.12
zoon van Vincent en Evi Declercq
gedoopt op 12.01.13

Klappershoekstraat 46
8904 Boezinge

Nick Robeir
28.12.06
zoon van Eric en Els Vandenberghe
gedoopt op 26.01.13

D’Ennetièresplein 9
8906 Elverdinge

Danna Moerenhout
08.10.05
dochter van Géry en Sonja Vissers
gedoopt op 26.01.13

Menenstraat 30
8890 Dadizele

Keithy Moerenhout
29.09.06
dochter van Géry en Sonja Vissers
gedoopt op 26.01.13

Menenstraat 30
8890 Dadizele

Michelle Menu
06.10.12
Vismarkt 1A bus 1
dochter van Bob – Gregory en Anouchka Cocle
8900 Ieper
gedoopt op 03.02.13
Iliana Vandamme
29.08.12
dochter van Kristof en Stefanie Oost
gedoopt op 10.02.13

Hogeweg 318
8930 Menen

Louise Bekaert
13.11.12
dochter van Michael en Ine Lescornez
gedoopt op 16.02.13

Bourgondiëstraat 52
8940 Wervik

Rachelle Deleu
21.12.12
dochter van Andy en Anita Garreyn
gedoopt op 17.02.13

Eekhofstraat 22
8902 Voormezele

Joran Pollée
23.11.12
zoon van Pieter en Marlies Sioen
gedoopt op 23.02.13

R. van Bethunelaan 70
8900 Ieper
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Elle De Meulenaere
28.09.12
Diksmuidseweg 9
dochter van Peter en Marieke Saint-Germain 8900 Ieper
gedoopt op 09.03.13
Ida Wydhooge
09.12.12
dochter van Joke en Evi Bracke
gedoopt op 10.03.13

Stationsstraat 21
8650 Merkem

2) Eerste communie
Jezus nodigt onze kinderen uit om voor de eerste maal ten volle deel
te nemen aan de eucharistische maaltijd.
In onze gelovige gemeenschap op O.L.H.-Hemelvaart,
donderdag 9 mei 2013 om 10.00 uur.
Arfeuille Marius
Bailleul Justien
Buseyne Sverre
Callemeyn Emile
Carryn Kaat
Creus Femke
De Bever Mickah
Deceuninck Louis
Dedeurwaerder Janne
Dehaene Quintus
De Meulenare Jelle
Deraedt Ocean
Desimpelaere Eline
Deweerdt Brent
Dewulf Pierre
Dufloucq Seppe
Eeckhout Maxime
Gadeyne Arwen
Gevaert Noa

Tybaertstraat 8
Henri Dunantlaan 15
Ter Linden 21
Bellestraat 105
Siegenlaan 5
Rozenwijk 22
Hoge Voute 24
Tiendelaan 4
Graafschapstraat 10
Capucienenstraat 37
Motestraat 16
Pater Willibaldlaan 27
Fazantelaan 56
Ooievaarlaan 3
Dikkebusseweg 248
Griettenstraat 26
Burg. H.Sobrylaan 16
Leemput 2
Brielensestraat 26
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8900
8900
8900
8908
8900
8900
8902
8900
8900
8900
8900
8900
8900
8900
8900
8900
8900
8900
8900

Ieper
Ieper
Ieper
Vlamertinge
Ieper
Dikkebus
Zillebeke
Ieper
Ieper
Ieper
Ieper
Ieper
Ieper
Ieper
Ieper
Ieper
Ieper
Ieper
Ieper

Goudeseune Myrthe
Kockelbergh Mees
Lardeur Lotte
Lehouck Amelie
Moerenhout Danna
Moerenhout Keithy
Pannecoucque Jens
Riem Timon
Robeir Nick
Santy Yehune
Steen Jelle
Stroobant Emma
Vancraenem Marie
Vandermarliere Vic
Vandevelde Flore
Verleene Xander
Vervaele Julie
Willemyns Bo
Yde Tim

I. Tempermanstraat 6
Belijnstraat 12
Proosdijstraat 20
Melkerijstraat 46
Menenstraat 30
Poperingseweg 30
Anjelierenlaan 94
Tiendelaan13
d'Ennetieresplein 9
Poperingseweg 24
Leemput 4
De Warande 23
Tiendelaan 15
Pannenhuisstraat 43
Bisdomstraat 15
Tiendelaan 20
Kervijnlaan 2
Capucienenstraat 55
Paddevijverstraat 44/a

8900
8900
8900
8900
8890
8900
8900
8900
8906
8900
8900
8980
8900
8900
8900
8900
8900
8900
8900

Ieper
Ieper
Ieper
Ieper
Dadizele
Ieper
Ieper
Ieper
Elverdinge
Ieper
Ieper
Beselare
Ieper
Ieper
Ieper
Ieper
Ieper
Ieper
Ieper

3. Vormelingen
Geest van God
blijf in ons leven, groeien, branden,
opdat wij blijven geloven
in uw en Christus’ droom,
Rijk van vrede en gerechtigheid.
Laat ons groeien tot diepe verbondenheid met U en met elkaar.
Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods:
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a) In onze gelovige gemeenschap op zaterdag 18 mei 2013
Allaert Joran
Bervoet Maxien
Bouchet Mattis
Boudry Beverly
Brouckaert Anaïs
Coffyn Zoe
Crombez Marie
D'Alleine Killyan
Debreuck Cas
Decadt Jainny
Decapmaker Robbe
Decroix Chenzy
Decroix Jonas
Deraedt Chesney
Deroo Arne
Dewachter Famke
Dewilde Benjamien
Feliers Aaron
Feys Elias
Ghijselinck Febe
Guerboo Melisa
Knockaert Nina
Martin Valentine
Ollevier Chloë
Pattyn Soraya
Rawaert Bastien
Segaert Jens
Snick Isabel
Storme Marie
Taraj Sergio
Titeca Arthur
Vanderplaetse Senne
Vandevelde Brecht
Vanhaverbeke Emme
Vanhaverbeke Ine
Van Moerkerke Lotte

Hazenblik 7
Kantekleerstraat 19
Belijnstraat 19
Dunantlaan 12
Pannenhuisstraat 61
Tiendelaan 28
Fazantlaan 41
Breydelhofstraat 40
Komenseweg 130
Dikkebusseweg 416
Sint-Niklaasstraat 9
Westkaaipad 10
Grasmuslaan 6
Pater Willibaldlaan 27
Dunantlaan 8
Kervijnlaan 15
Zonnebeekseweg 349
Fazantlaan 55
Belijnstraat 27
Bisdomstraat 21
Kervijnlaan 23
Witte Molenstraat 27
Dikkebusseweg 223
Anjelierenlaan 16
Leemput 19
Aarsenaalstraat 2 A
Tiendelaan 3
Tiendelaan 5
Belijnstraat 8
Kuwaerstraat
Proosdijstraat 8
Dunantlaan 11
Sportstraat 11
Tulpenlaan 1
Ter Olmen 162
Graafschapstraat 13
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8900 Dikkebus
8900 Ieper
8900 Ieper
8900 Ieper
8900 Voormezele
8900 Ieper
8900 Ieper
8900 Brielen
8902 Hollebeke
8900 Dikkebus
8900 Ieper
8900 Ieper
8900 Ieper
8900 Ieper
8900 Ieper
8900 Ieper
8900 Ieper
8900 Ieper
8900 Ieper
8900 Ieper
8900 Ieper
8900 Ieper
8900 Ieper
8900 Ieper
8900 Ieper
8900 Ieper
8900 Ieper
8900 Ieper
8900 Ieper
8900 Ieper
8900 Ieper
8900 Ieper
8900 Ieper
8900 Ieper
8900 Ieper
8900 Ieper

Verbrugghe Stan
Verhaeghe Flore
Vermeulen Gianni
Voesterzoons Susan
Wicke Morgane
Wydhooge Rilke

Oostkaai 70
Capucienenstraat 122
Fochlaan 26
Tiendelaan 33
Dikkebusseweg 550
Pottemstraat 25

8904 Boezinge
8900 Ieper
8900 Ieper
8900 Ieper
8900 Dikkebus
8908 Vlamertinge

Hun catechisten
Imelda Debouvere
Rosa Coulembier
Patrick Snick
Stijn Decramer
Ann De Clerck
Eddy en Gerda Caron-Muyle
Philip en Annemarie Soetaert-Louagie
Pater Boni

Ooievaarlaan 25
Poperingseweg 97
Tiendelaan 5
Lijnwaadstraat 12
Ter Olmen 10
Tybaertstraat 14
Capucienenstraat 11
Capucienenstraat 48

4. Huwelijk
In goede en kwade dagen
in armoede en rijkdom
in ziekte en gezondheid.
a) Hebben elkaar liefde en trouw beloofd
nihil
b) Huwden ook in onze kerk
nihil
c) Verlangen te huwen in onze kerk
Frederik Delva, Capucienenstraat 49, 8900 Ieper
en Stephanie Vermeersch, Capucienenstraat 49, 8900 Ieper
op 06.07.13
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Kjartan Deketelaere, Sulferbergstraat 39 bus 1, 8000 Brugge
en Lynn Florissoone, Sulferbergstraat 39 bus 1, 8000 Brugge
op 12.07.13
Jeroen De Schepper, Dikkebusseweg 133, 8900 Ieper
en Kimberley Bouckenooghe, Dikkebusseweg 133, 8900 Ieper
op 13.07.13
Frédéric Scheir, Nieuweweg 14, 9940 Kluizen Evergem
en Karen Soufflet, Ter Olmen 49, 8900 Ieper
op 16.08.13
d) Verlangen ook te huwen in onze kerk
Brecht Van Walleghem, Meulebekestaat 66, 8740 Pittem
en Tessy Vitse, Meulebekestaat 66, 8740 Pittem
op 25.05.13
Jeroen Bulckaen, Dikkebuseweg 477, 8900 Dikkebus
en Els Thieuw, Dikkebusseweg 477, 8900 Dikkebus
op 07.06.2013
Wim De Kimpe, Veurnseweg 90, 8900 Brielen
en Marieke Pattyn, Veurnseweg 90, 8900 Brielen
op 15.06.13
Wim Lefieuw, Zonnebeekseweg 351, 8900 Ieper
en Kaat Butaye, Zonnebeekseweg 351, 8900 Ieper
op 24.08.13
Bram D'Hulster, Kasteelweg 7, 8640 Oostvleteren
en Annelies Steelandt, Kasteelweg 7, 8640 Oostvleteren
op 07.09.13
Zij die huwen worden voorbereid in een verloofdencursus
op vrijdag 22 februari 2013 te 19.30 u.
door Bart en Katrien Lefever-Demuijnck, Ter Olmen 6
en door pater Boni Van Looveren, Capucienenstraat 48
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5 Overlijdens
God, dat onze overledenen geborgen mogen zijn in uw liefde.
Dat zij onze namen bij U in herinnering roepen.
Dat wij niets verloren laten gaan van wat hen zo groot heeft gemaakt
in uw ogen en in ons hart.
a) Overledenen van onze parochie
Georgette Maresceau
Echtgenote van Octaaf Deback
Dikkebusseweg 39, 8900 Ieper

15.12.29

10.01.13

Julia Houwen
weduwe van Raphaël Thoma
Poperingseweg 3, 8900 Ieper

21.04.33

07.01.13

Marcel Alleweireld
echtgenoot van Regina Vandamme
Azalealaan 21, 8900 Ieper

21.03.43

20.02.13

Gerda Dehaene,
29.02.52
echtgenote van Jean-Pierre Vermeersch
Tybaertstraat 12, 8900 Ieper
Begraven in de Sint-Maarten Sint-Niklaaskathedraal

28.02.13

Liliane Wullepit
weduwe van Julien Verpoucke
Voorheen: Azalealaan 7, 8900 Ieper

17.06.30

01.03.13

Cecile Priem
19.11.36
weduwe van Jan Vanderlinden
en levensgezellin van Michel Vuylsteke
Sittingbournelaan 31, 8900 Ieper

29.12.12

b) Werden ook begraven in onze kerk
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Paulette Hoflack
weduwe van Jerome Verbrugghe
Huize Wieltjesgracht, 8900 Ieper

27.08.27

15.01.13

Suzanne Debacker
Basculestraat 33, 8900 Ieper

23.12.28

24.01.13

Irène Maes
Huize Zonnelied, 8900 Ieper

02.02.22

07.02.13

Irène Morel
weduwe van Oscar Demey
Meenseweg 9, 8900 Ieper

16.04.17

24.02.13

Yolande Annoot
19.03.30
05.03.13
echtgenote van Jacques Den Exter
Huize Wieltjesgracht (voorheen Brugseweg 5, 8900 Ieper)

c) Wij gedenken ook
Kaat Duthoo
echtgenote van Jan Victoor
Dikkebusseweg 98, 8900 Ieper

09.07.55

05.02.13

Suzanna Deseranno
24.07.20
02.03.13
weduwe van Roger Vanhoorne
Huize Zonnelied (voorheen Azalealaan 6, 8900 Ieper)
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II. ACTIVITEITEN
In deze steeds weerkerende rubriek blikken we terug op wat voorbij
is. Enerzijds maken we een keuze en kiezen is altijd verliezen,
anderzijds zijn de aangebrachte items zo gekozen dat ze ons even
doen nadenken en ons inspireren, gevoelig maken voor wat leeft en
wat mogelijk is.
Er gebeurt zoveel om dankbaar mee te dragen.
1) JAAROVERZICHT 2012
* In ons doopboek staan 133 doopsels ingeschreven. Van deze 133
zijn er 98 afkomstig van een andere parochie. Van de 35 van de
eigen parochie werden er 32 bij ons gedoopt, 1 in Dominiek Savio
te Gits, 1 in Sint-Jan Ieper en 1 in OLV-Nieuwstad Veurne.
* In ons huwelijksboek staan er 14 huwelijken ingeschreven. Van
deze 14 waren er 9 koppels waarvan jongen of meisje van onze
parochie is, of van de parochie afkomstig waren. 5 koppels waarvan
jongen en meisje van elders waren.
* In ons overlijdensboek noteerden we 55 overlijdens. Van deze 55
waren er 20 van buiten de parochie. Van de 35 van de parochie zelf
waren er 9 vanuit een rustoord die vroeger op de parochie woonden
en 3 van onze parochie werden in een andere parochiekerk
begraven.
En 4 werden burgerlijk begraven.
* In ons vormselboek staan er 54 gevormden (waarvan 25 van een
andere parochie).
* In ons eerste communieboek noteerden we 37 eerste
communicanten (13 van elders).
* Geschreven in het hart van God en de mensen: zoveel belangloze
inzet en stille toewijding, zoveel gedeelde vreugde en pijn, zoveel
biddende mensen. Bedankt, lieve mensen.
2) KERSTVIERINGEN
In vreugde en fierheid blikken we even terug op kerstvieringen binnen
en buiten de parochie.
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- Kerststallen
In voorbereiding op Kerstmis en om het kerstgebeuren in het
straatbeeld te brengen stonden er nu ook weer heel wat kerststallen
op het grondgebied van onze parochie.
- Welzijnszorg
In de advent wordt er steeds grote aandacht geschonken aan
Welzijnszorg. Ook dit jaar hebben we meegeleefd met de kansarmen
van bij ons onder het thema: Teken mee voor een warme oude dag.
In het weekend van 15 en 16 december werd dit thema belicht
tijdens de weekendvieringen en na de viering van 18.00 uur op
zaterdag 15 december was er “soep op de stoep” en op zondag, na
de viering van 8.30 uur, was er koffie (wat vroeg voor soep). We
noemden deze actie: “soepkoffie”.
- Kerstvieringen.
Zowel in de kerk als in de Familiekring werd er kerstmis gevierd.
In de volgende lijnen blijven we even stilstaan bij drie vieringen.
1) Kerstfeest PIB.
Op zaterdag 15 dec. vierde onze PIB met meer dan tweehonderd
leden hun kerstfeest. Voorafgaand aan het lovenswaardig programma
in de Familiekring is men eerst samengekomen in de kerk. We waren
met meer dan honderdvijftig om eucharistie te vieren. De meer dan
zestig kleuters/kinderen van onze Pibleden waren reeds vanaf 14.30
u in de Familiekring om te knutselen. Deze knutselwerkjes werden in
de eucharistieviering geduid. Klein en groot vond de weg naar het
Kind van de kribbe. Na de viering werd er op het pleintje voor de kerk
bij de kerststal van de PIB het glas geheven.
2) Zaterdagavond 24 dec.
De kerk zat vol. Zelfs vanop het hoogzaal volgden er velen de
stemmige kerstviering. Het deed ons deugd dat vele gezinnen
vooraleer thuis kerst te vieren eerst kerst vierden in de kerk. We
kunnen het niet voldoende zeggen dat leerlingen uit het vijfde B onder
leiding van juf. Chantal en gesteund door de directeur Kris Coussens
en vele aanwezige leerkrachten het beste van zichzelf hebben
gegeven. Letterlijk en figuurlijk hebben ze een zeer duidelijke
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kerstboodschap gebracht bij de schuldbeden, de voorbeden en de
uitbeelding van de eerste lezing en het kerstverhaal. De vijftig
aangebrachte kaarsen door groot en klein waren teken en
smeekbede om het Licht van kerstmis te mogen zijn en uit te dragen.
Toen de leerlingen bloemen, kaarsen, brood en wijn aanbrachten was
het heel stil. Men voelde aan dat dit pasgeboren kind is geboren om
in zijn leven voor mensen van alle tijden en plaatsen Levend Brood te
zijn. Ludo, Stijn, het Sint Franciscusjongerenkoor waren onze
boodschappers om in trompetgeschal en mooie liederen ons als
zwervers in de nacht te doen opkijken naar de ster en het Jezuskind
te verwelkomen. Op het einde van de viering legde Jean-Luc namens
de Pib het kindje Jezus in de kerststal op het pleintje voor de kerk. De
beelden uit deze kerststal werden in het jaar 2011 door de PIB
geschonken.
3) Kerstdag 25 dec.
Er was een mooie groep herders heel vroeg naar de viering
gekomen. Ja, een viering op Kerstdag om 8.30 u is na een
vreugdevolle kerstviering in de huiskring toch heel vroeg. Ze waren er
en lieten zich aanspreken door de ster, de engel, de herders en
gingen op weg naar de Redder van de wereld. Ook deze vroege
kerstmensen werden besmet, geïnfecteerd en aangestoken door de
kribbe-virus. Ze hebben de drie symptomen van de kribbe-virus bij
hen zelf vastgesteld: zwakte, koorts en slikproblemen.
* Mensen door de kribbe-virus besmet hebben een zwak voor elke
mens.
* Mensen door de kribbe-virus geïnfecteerd verkondigen koortsachtig
de Blijde Boodschap.
* Mensen door de kribbe-virus aangestoken slikken niet wat de
commercie en de niet christelijke kerstgedachte ons wordt
aangepraat.
Dat we vanuit dit kerstgebeuren in het jaar 2013 mensen mogen zijn
die gedreven worden door Gods goede Geest.
4) U zijt Wellekome
Vlaanderen zingt kerst. Als parochiegemeenschap danken we
Davidsfonds voor dit zo mooi uitgevoerd initiatief. In verbondenheid
met zovelen over heel Vlaanderen zongen ook wij Vlaamse
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kerstliederen. Ja, op die tweede kerstdag 26.12.2012 waren we weer
met heel veel in onze kerk om in en door Vlaamse kerstliederen van
vroeger en nu het grote geheim van de “Menswording van God in de
mens Jezus” te bezingen. Dirk Debuysere bracht ons voor en tussen
de liederen het wondermooie verhaal van “De moeder en de drie
soldaten” van Ernest Claes. Met Dirk danken we ook het aanzingkoor
van OLV Middelares met Ludo als dirigent, Pieter D’Haene, als
organist, Kristien Devos met hobo, de kerkfabriek en pater Boni.
Natuurlijk ging de grootste dank naar de talrijke aanwezigen.
De oproep tot een vrije bijdrage voor “De Stem van ons Geheugen”
was groot. Het kerstlikeurtje, de chocomelk en het gezellig samenzijn
na de uitvoering op het pleintje voor de kerk was zo hartverwarmend.
3) LICHTMIS
Op zaterdag 02.02.2013 mochten we in de kerk Lichtmis vieren. Wat
onthouden we van dit gebeuren?
* Een degelijke voorbereiding. Femma en de parochie zijn al jaren op
elkaar afgestemd om deze viering samen voor te bereiden. Dat
gaat dan over het inhoudelijke van de viering en ook voor het
materiële, de infrastructuur en de omkadering. Voor de eerste maal
namen de drie parochies van de binnenstad ook deel aan deze
viering bij ons. De samenwerking met hen gekanaliseerd in de
persoon van zuster Lieve was verrijkend en deugddoend.
* Dankbare samenloop van omstandigheden. Voor het concert van
het Sint Franciscusjongerenkoor in de kerk kon men ook dankbaar
gebruik maken van hun groot opgeslagen podium.
* Op zaterdagvoormiddag hebben Daniël, Patrick, Hugo en familie al
de handjes een plaats gegeven, opbouwelementen bijgeplaatst,
ster en Mariabeeld aangehaald en alles mooi geschikt voor de
viering. Hier past een hartelijk dank aan deze zo bereidwillige
mensen.
* In de vroege namiddag troffen zuster Lieve, bestuursleden van de
Femma en teamleden elkaar om alles in orde te brengen:
bloemetjes kregen hun plaats, hapjes en drankjes werden voorzien
en de laatste schikkingen werden genomen in een zeer goed
verwarmde en gezellige kerk.
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* De ouders van andere parochies die hun kindje bij ons hadden
laten dopen waren aangeschreven. De respons was bevredigend.
* De werkgroep had de gezinnen van de parochie ook
aangeschreven. In dit schrijven hadden ze het bezoek van pater
Boni aangekondigd.
* Pater Boni heeft de 35 gezinnen van de parochie waar een kindje
gedoopt werd tussen Lichtmis 2012 en Lichtmis 2013 bezocht. Hij
ging de doopkaars ophalen. Hij dankt al die gezinnen voor het zo
fijne onthaal dat hij mocht ontvangen.
* In een viering op maat van de jonge gezinnen werden de ouders
sterk betrokken. Een gezin begeleidde pater Boni in de intredestoet,
vier vaders staken van aan de kerstkaars de meer dan zestig
doopkaarsen aan. De broertjes en de zusjes van de dopelingen
mochten bij zuster Lieve komen zitten toen die het evangelie van de
opdracht in de tempel vertelde. Deze kinderen mochten bij de
voorbeden ook bloemen bij het beeld van moeder Maria plaatsen.
Bij de offergang brachten de ouders hun dopeling bij de priester.
Pater Boni nam al deze kinderen één voor één in zijn armen en in
een offer- en zegengebaar droeg hij hen aan God op. De ietwat
oudere dopelingen, te zwaar om op te heffen, mochten plaats
nemen op het altaar. Twee gezinnen elk met een tweeling brachten
brood en wijn naar het altaar. Bij de vredeswens gaven de ouders
hun kindje een kruisje, een zoentje en een goddelijke knuffel. Het
openingsgebed, de geloofsbelijdenis, de toewijding aan Maria
werden door al de aanwezigen goed meegebeden. Het was een
eigenwaardige viering voor deze groep jonge gezinnen en
meegekomen grootouders en familie.
* Er waren meer dan zestig dopelingen aanwezig. We hebben
bijzonder gebeden en ook Gods zegen gevraagd over de kinderen
die door omstandigheden of door ziekte op het laatste ogenblik
hebben moeten afzeggen. We hebben ook gebeden voor de niet
aanwezigen dopelingen, hun naam staat toch ook geschreven in de
palm van Gods hand.
* Na de viering kwam men de doopkaarsen ophalen. Het handje
waarin de papa bij de doop de naam van hun kindje had
geschreven en in het voorbije jaar een plaats had gekregen in de
kerk werd ook meegenomen. Iedere dopeling ontving een
bloemetje. Er was een hapje en een drankje. Er werd nog wat
16

nagepraat. Een geslaagde viering. We vragen nogmaals op
voorspraak van moeder Maria dat God al deze dopelingen en hun
gezinnen liefdevol mag zegenen en nabij blijven.
4. DOOPCATECHESE
Sinds enkele jaren hebben wij avonden rond doopcatechese.
De ouders die hun kindje laten dopen, worden uitgenodigd tot zo’n
vorming- en bezinningsavond.
De doopavond verloopt als volgt: voorstelling aan elkaar, zoeken naar
de diepe betekenis van het doopsel aan de hand van wat ouders zelf
aanbrengen. We staan stil bij de betekenis van water, olie, licht en
vuur. Om de grote betekenis van deze vier elementen te laten
doordringen bij de mensen, krijgen ze een mooie tekst mee naar huis.
Deze teksten komen uit de brochure: “Nieuw leven: Special” Je kind
laten dopen? Ouders werden uitgenodigd deze tekst meerdere malen
te lezen in voorbereiding op het doopsel van hun kindje. We spelen
ook het spel: “De weg van Jezus”. Op het einde wordt er ook altijd de
vraag gesteld: Hoe gaan jullie je kind voorleven wat het doopsel ten
diepste is?
5. GELOOFSGESPREK
Wat eerst de naam had van “Wordt vervolgd-avonden”, worden nu
“Geloofsgesprekken” genoemd. Bij een “wordt-vervolgd-avond” was
het doelpubliek de ouders van de eerste communicanten en de
vormelingen. Men wilde een vervolg breien aan wat ouders ter
gelegenheid van eerste communie en vormsel gelovig ervaren
hadden, samen met hun kind, tijdens de voorbereiding op eerste
communie en vormsel.
Het doelpubliek dat we nu voor ogen hebben is iedereen.
Iedereen is welkom op zulk een geloofsavond.
We voelen meer en meer aan dat men op zoek wil gaan naar
zingeving. Verkondiging is één van de grote pijlers op weg naar de
pastorale eenheid. We voelen meer en meer een grote nood aan bij
mensen aan vorming en bezinningsmomenten.
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6. CONCERT “Hits from Kids III”.
Op zondag 03.02.2013 was het zover. Een ogenblik waarnaar de iets
meer dan veertig koorleden verlangend hebben uitgezien. De vele
gewone en extra repetities hebben hun doel niet gemist. Het was een
fantastisch mooi concert. De meer dan tweehonderd aanwezigen
hebben genoten van een hoogstaand gebeuren. In de vijftien
nummers voelden we een grote variatie aan. Sommige nummers
werden echt speels en uitnodigend gebracht. Al de solisten worden
geprezen om hun mooie en vaste stemmetjes. Het koor zong als het
ware met één stem zowel muzikaal als in een diepe verbondenheid.
De beelden op het grote scherm spraken aan en Elias Storme, de
jongen van The Voice op de TV van enkele dagen geleden betoverde
ons met zijn muzikaal begaafde begeleiding van de liederen. De
leden van “Rondom Koor” hebben bergen verzet. Na de uitvoering
kon men terecht in de school in de Nachtegaallaan. Het was daar een
overrompeling. Het doet ons deugd te zien hoe het koor zowel door
de school: Kris, de directeur was ook overal te zien als een duivel doe
al, en door de parochie zo gewaardeerd wordt. De warmste en
hartelijkste groet naar dirigent Stijn. Deze man doet door zijn
begeestering, zijn inzet, toewijding, door zijn ambitie om iets te
realiseren echt wonderen. Proficiat aan u Stijn en het koor.
7. VERLOOFDENAVOND
Op vrijdag 22.02 ging de verloofdenavond door. Deze avond werd
gegeven door het gezin Bart en Katrien Lefever – Demuijnck en pater
Boni. De vier grote thema’s die behandeld werden waren:
Verschilpunten kennen en overbruggen, Communicatie binnen het
huwelijk, Seksualiteit en het huwelijk als een sacrament en roeping.
Er waren negen koppels aanwezig. Van die negen koppel is er één
koppel dat huwt in Sint Pieter, één in Voormezele, één in Nieuwkerke
en zes in O.L.Vrouw Middelares.
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8. EERSTE COMMUNIE
In het driespan: ouders, school en parochie, wordt er geen moeite
ontzien om onze 38 eerste communicanten voor te bereiden op de
eerste communie. Aan de hand van het werkboek “Stap voor stap”
gaan ouders, school en parochie in 10 stappen hun kind voorbereiden
op de eerste communie.
Zo ziet het werkprogramma eruit:
1) Stappenplan
In de week van 29/01 tot 4/02 werd er begonnen met het 10stappenplan.
2) Ouderavonden: Er zijn twee ouderavonden:
op maandag 21 januari in de refter van de Nachtegaallaan
en op maandag 20 april om 20.00 uur 2de ouderavond in de kerk.
3) Instapvieringen
Eerste instapviering: op zaterdag 26 januari, geholpen door 3de en
4de leerjaar.
Tweede instapviering: op zaterdag 27 april om 18.00 uur geholpen
door 2de en 5de leerjaar.
4) Repetities
- repetitie op maandag 6 mei om 15.30 uur in de kerk voor
communicanten en het koor.
- repetitie op maandag 6 mei 19.30 uur in de kerk met de ouders
5) Eerste communieviering: donderdag 9 mei om 10.00 uur
6) Dankviering voor eerste communicanten en vormelingen op
zaterdag 1 juni om 18.00 uur in onze kerk.
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9. VORMSEL
Onze catechisten sparen moeite noch tijd om onze 42 vormelingen
voor te bereiden op het vormsel.
Hier volgt het vormselprogramma:
zaterdag 24 november 2012

Intentieviering om 18.00 u

vrijdag 14 december 2012

Kerstavondviering om 18.00 u

zaterdag 19 januari 2013

Vormelingendag 11 u. tot 19 u

maandag 21 januari

Ouderavond bij Imelda

dinsdag 22 januari

Ouderavond bij Patrick

woensdag 23 januari

Ouderavond bij Gerarda

donderdag 24 januari

Ouderavond bij Ann

maandag 28 januari

Ouderavond bij Stijn

dinsdag 29 januari

Ouderavond bij Rosa

dinsdag 12 februari

Poverello 12.30 u tot 17 u

woensdag 13 februari

Aswoensdagviering 19.00 u

donderdag 28 februari

Repetitie kruisjesoplegging 16.30 u

vrijdag 1 maart

Pottenbakker om 17.00 u

zaterdag 2 maart

Pottenbakker om 10u of 14u of 18u

zondag 3 maart

Kruisjesoplegging om 10 u

1 tot en met 6 april

Vijfdaagse in Roeselare

zaterdag 30 maart

Paaswake voor Pasen om 18 u

woensdag 10 april

Sint-Sixtusabdij 7.30 u - 11.30 u

of donderdag 11 april

Sint-Sixtusabdij 7.30 u - 11.30 u

woensdag 24 april

Biechtviering groep 1: 18u - 19u

donderdag 25 april

Biechtviering groep 2: 18u - 19u

woensdag 15 mei

Repetitie groep 1 van 13.30 - 15.30 u
Repetitie groep 2 van 16.00 - 18.00 u

20

donderdag 16 mei

Repetitie groep 1 van 16.30 - 17.45 u
Repetitie groep 2 van 18.00 - 19.15 u

vrijdag 17 mei

Vormselwake om 19 u

zaterdag 18 mei

H. Vormsel groep 1 om 14.00 u
H. Vormsel groep 2 om 17.00 u

zaterdag 1 juni

Dankviering met receptie om 18.00 u

van 4 tot 11 juli

Vormselkamp te Roeselare

Zie ook meer uitleg bij:
www.everyoneweb.com/vormselolvmiddelares
10. ORGELCONCERETEN EN –BESPELINGEN
St. Pieter:
24 mei L. Geloen + Inge Zutterman (zang)
31 mei Cindy Castillo + Joëlle Charlier (zang)
Kathedraal:
27 sept Alexander Koschel (Zwitserland) + Jef De Haes
(accordeon)
4 okt Eric Dalest (Frankrijk) + Slagwerkgroep Dikkebus
Bespelingen O.-L.-V.-Middelareskerk Ieper (met L. Geloen aan het
orgel)
02/06/13 Ludo Geloen
07/07/13 Elfriede Hendrickx (schilderijen)
04/08/13 Klaas Blijlevens & Marc Maes (mystieke teksten en
kunstwerken)
01/09/13 Benny Barends (zang)
06/10/13 Trui Allemeersch (fluit) & An De Wolf (kunstwerken)
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11. 40-DAGENTIJDPROGRAMMA

PAROCHIE O.L.VROUW MIDDELARES IEPER
08.02.2013
Woensdag 13 februari begint de 40-dagentijd, een sterke tijd.

1) In gebed en bij het ontvangen van de sacramenten
- Aswoensdag 13 februari om 19.00 uur in de kerk:
verbranding van de palmtakken, eucharistie, ASKRUISJE, KRUISEN .
- In het weekend vieren we eucharistie op zaterdag 18.00 u. en zondag 8.30 u.
- In de week:
* Eucharistievieringen: op dinsdag 17.00 u. in Tempelhof.
op donderdag 17.00 u. H. Hart
* Gebedsdienst:
op dinsdag 16.00 u. in H. Hart
op vrijdag 17.00 u. in Tempelhof.
- Elke vrijdag in de kerk om 17.30 uur: kruisweg
- Zondag 3 maart om 10 uur: Naamopgave van en kruisjesoplegging bij vormelingen.
- Zaterdag 23 maart om 18.00 uur: Palmzaterdagviering (met parochiaal zangkoor)
- Zondag 24 maart om 8.30 uur: Palmzondagviering.

BIECHTVIERINGEN IN DE FEDERATIE:
- Maandag 25 maart om 19.00 u. in de kerk van Sint Jacob
- Paaszaterdag 30 maart van 9 tot 12 u in de kathedraal
- Dinsdag 26 maart om 14.30 uur in de Familiekring: CM, eucharistie en
ziekenzalving.

2) Bezinningen
- We lezen in de vastenkalenders, in het parochieblad en kijken naar de kruisen
We bezinnen:
- Op woensdag 11 maart om 19 u in de kerk van OLV-Middelares spreekt
de titelvoerende bisschop van Ieper en hulpbisschop van Brussel,
Mgr Jean Kockerols, ons over: "Wat betekent Pasen voor mij, in mijn leven ?"

3) Sober leven
- Er zijn twee vastendagen: Aswoensdag en Goede Vrijdag
- Sober maal: op Aswoensdag 13 februari en Goede Vrijdag 29 maart
telkens om 12.00 uur in Sint-Maartenskring.
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4) Broederlijk Delen
- Dit jaar delen we met Oeganda. “Geef Molly een kans…en
stop de honger”
- Toon je groot hart, stop je restgeld in de collectebus voor
Br. Delen bij onze locale handelaars.
- Steun ook mild de huis aan huis omhaling.
- Vrijdag 15 maart om 19.30 uur in de Familiekring “Bonte

Talentenavond” door lln. van zesde leerjaars:
- Koffiestop: op vrijdag 22 februari van 13.00 u. tot 16.00 u. in de living van de zusters op
de Poperingseweg 16. Als parochie sluiten wij aan bij deze koffiestop.
- Filmvoorstelling: “Oscar en Oma Rozerood” Vrijdag 22 maart om 14.30 u. en om 19.30 u.
in het auditorium van Psychiatrie H. Hart, Poperingseweg 16.

12) ITALIAANSE AVOND
Op zaterdag 20 april hebben we onze Italiaanse Avond in de
Familiekring. Deze sfeervolle avond dient echter niet alleen om
hongerige magen, maar ook om onze kassa te vullen! De
opbrengsten van deze avond zijn volledig ten voordele van onze +13werking en het Sint-FranciscusJongerenKoor. Door deze Italiaanse
Avond kunnen we onze leden een fantastisch zomerkamp bezorgen.
Kaarten in voorverkoop: volw.: €13 en kind : €9 !!
Kaarten bestellen via telefoon bij Stijn Decramer 0476 53 84 61 of
Matthijs Dedier 0498 20 03 65
Kaarten bestellen via mail: leiding@plusdertienieper.be
of sfjk@hotmail.com
Kaarten bestellen persoonlijk bij:
* Stijn Decramer: Lijnwaadstraat 12, Ieper
* Fam. Vanhaverbeke: Capucienenstraat 1, Ieper
* Fam. Jonckheere: Ter Linden 3, Ieper
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III. WIJ PLANNEN
1) Als blikvanger drukken we de vieringen van de Goede Week en
Pasen af op de laatste bladzijde van dit nummer.
2) Eucharistievieringen en communiediensten.
Zie bij “IV. Op onze parochie vieren we.”
3) Bijzondere vieringen:
A) Eerste communie en vormsel
- donderdag 9 mei, O.L.H.-Hemelvaart, te 10.00 u. eerste
communie
- vrijdag 17 mei om 19.00 u. avondwake voor de vormelingen.
- zaterdag 18 mei om 14.00 u. en om 17.00 u. vormselplechtigheid
- zaterdag 1 juni om 18.00 u. dankviering in de kerk voor de
eerste communicanten en vormelingen met hun families,
aansluitend receptie.
B) Opening van de meimaand
op vrijdag 26 april om 18.00 u. aan het beeld van O. L. Vrouw in
de Tuinwijk: eucharistieviering.
C) H. Antonius
Naar jaarlijkse gewoonte vieren we de negen dinsdagen die het
feest van de H. Antonius voorafgaan. Deze 9 dinsdagen
beginnen op dinsdag 16 april 2013. Op elk van deze dinsdagen
is er om 17.30 u. in de kerk: eucharistie, homilie en gebeden tot
de H. Antonius.
D) Getransplanteerden
Op zondag 26 mei 2013 om 10.30 u. komen onze hart-, lever-,
nier- en longgetransplanteerden bidden voor hun donor en God
danken voor een nieuw leven.
F) Slot van de meimaand
Vrijdag 31 mei: De jaarlijkse meibedevaart naar de Frezenberg.
Om 18.00 u. starten we in de kerk en dan gaan we samen
biddend en zingend te voet naar de Frezenberg. Onderweg
houden we halt aan de kapel in de Nachtegaallaan bij de school.
24

G) Jubileumviering pater Klaas
Pater Klaas viert dit jaar zijn gouden priesterjubileum, wordt 75
jaar, en geeft zijn derde boek uit.
Dit gaan we feestelijk vieren op zondag 4 augustus:
- om 10.00 uur plechtige eucharistieviering in de kerk.
- na de viering is er orgelbespeling en mystieke teksten van
Ruusbroec. (Uit zijn derde boek).
- receptie in Franciscushuyze.

IV. OP ONZE PAROCHIE VIEREN WE:
A) In het weekend: eucharistievieringen
zaterdag 18.00 uur en zondag 8.30 uur
B) Weekdiensten
Eucharistieviering: dinsdag 17.00 u. Tempelhof
donderdag 17.00 u. H. Hart
Gebedsdiensten:

dinsdag 16.00 u “Dienst op dinsdag:
Intentieviering H. Hart”.
vrijdag 17.00 u. gebedsdienst Tempelhof

C) Op de eerste vrijdag van elke maand eucharistieviering te 17.30 u.
in de weekkapel.
D) Op de 9 dinsdagen die het feest van de H. Antonius (13 juni 2013)
voorafgaan is er telkens om 17.30 uur een eucharistieviering (met
gebeden tot de H. Antonius en homilie) in de kerk.
De eerste dinsdag is op 16 april 2013.
E) Gebedsdiensten met communie tijdens de vakantiemaanden:
Zoals jullie weten zijn we met 4 priesters om de wekelijkse
eucharistievieringen te verzorgen in onze federatie
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- de 5 kerken van Ieper-centrum: Sint-Maarten Sint-Niklaas, SintJacob, Sint-Pieter, OLV-Middelares en Sint-Jan
- de 5 kerken in de rand (Dikkebus, Hollebeke, Vlamertinge,
Voormezele en Zillebeke)
- de 2 bidplaatsen: de Brandhoek Vlamertinge en de
Frezenbergkapel (bij de zusters Karmelitessen).
Tijdens de zomermaanden zijn de priesters niet altijd
beschikbaar.
Daarom is er een tijdelijke schikking om tijdens de
vakantiemaanden juli en augustus eucharistievieringen te
vervangen door gebedsdiensten met communie.
Concreet voor onze parochie:
1) Voorgangers:
Zullen voorgaan in deze gebedsdiensten met communie:
Imelda Debouvere en Rosa Coulembier
2) Tijdstippen:
zondag 7 juli
zondag 21 juli
zondag 4 augustus
zondag 18 augustus
zondag 1 september

8.30 u
8.30 u
8.30 u
8.30 u
8.30 u
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V. DE MEIMAAND
Opening van de meimaand op vrijdag 26 april 2013 om 18.00
uur aan het beeld van O.L.V. in de Tuinwijk.
In de loop van de meimaand bidden we aan de volgende
kapelletjes telkens om 18.30 uur.
Donderdag 2 mei: Frezenbergkapel aan ’t Hoeveke
verantwoordelijke: Familie Wydhooge
Maandag 6 mei:

Pannenhuisstraat 34
verantwoordelijke: Familie Debergh

Woensdag 8 mei: Aan de boom in de Tybaertstraat
verantwoordelijke: Familie Jaecques
Vrijdag 10 mei:

Poperingseweg bij café St.-Christophe
verantwoordelijke: Familie Milleville

Woensdag 15 mei:

Kapel V.T.I.

Vrijdag 17 mei:

Kapel aan de vaart, DikkebussewegHommelhofstraat
verantwoordelijke: Hedwige Lietaert

Vrijdag 24 mei

Aan het Tempelhof
Uitzonderlijk om 17.00 uur!

Woensdag 29 mei:Capucienenstraat 1
verantwoordelijke: Familie Vanhaverbeke
Op vrijdag 31 mei: De jaarlijkse meibedevaart naar de Frezenberg.
Om 18.00 u. starten we in de kerk en dan gaan we samen biddend
en zingend te voet naar de Frezenberg. Onderweg houden we halt
aan de kapel in de Nachtegaallaan bij de school.

27

We vieren Goede Week en Pasen
* Zaterdag 23 maart
18.00 uur: Eucharistieviering, palmwijding en palmhulde,
viering verzorgd door ons parochiaal zangkoor.
* Zondag 24 maart
8.30 uur: Eucharistieviering, palmwijding,
palmhulde en palmuitreiking.
* Dinsdag 26 maart
14.30 uur in de Familiekring met CM-Ziekenzorg:
eucharistie en ziekenzalving
* Witte Donderdag 28 maart
08.30 uur Schoolviering
19.00 uur Witte Donderdagviering,
eucharistie, voetwassing, aanbidding,
opgeluisterd door parochiaal zangkoor.
* Goede Vrijdag 29 maart
15.00 uur Goede Vrijdagviering
20.00 uur Passietocht (start St.-Jacobskerk)
* Paaszaterdag 30 maart
18.00 uur Paaswake:
Wijding van het vuur en de paaskaars
Wijding van het doopwater
Hernieuwen van doopbeloften
Eucharistieviering
opgeluisterd door Sint-Franciscusjongerenkoor en +13
* Pasen 31 maart
8.30 uur Eucharistieviering
en hernieuwing van de doopbeloften.
* Tweede Paasdag 1 april
10.30 uur Eucharistieviering.
* Zondag 4 augustus
10.00 uur jubileumviering pater Klaas Blijlevens 50 jaar priester
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