2021
’t Zunnegazetje November

Maandag 1 november  Allerheiligen
Dinsdag 2 november  Allerzielen
Donderdag 11 november  Wapenstilstand /Sint- Maarten
Zondag 14 november  Werelddiabetesdag

Contact:
Telefoon: 051/46 09 90
Email: info@zorgcentrumsintjozef.be
Website:
www.zorgcentrumsintjozef.be

Beste bewoner en familie,
Nu het kouder wordt en het licht verzwakt,
bidden wij dat wij warmte geven en warmte ontvangen
en dat ons nooit mag ontbreken, het licht van vriendschap en liefde waarin wij elkaar
herkennen.
Nu de avonden langer worden, bidden wij dat wij de tijd gebruiken om tot onszelf te
komen,
anderen te ontmoeten en te naderen tot God.
Nu het jaar naar de winter keert, bidden wij om dankbaarheid voor alle vruchten van
onze herfst en dat wij afscheid leren nemen. God, tussen licht en donker verloopt ons
leven.
Neem ons op in uw stilte en verblijd ons met uw vriendelijk licht, Jezus, onze Heer.
(Frans Cromphout)

Allerheiligen en Allerzielen November
De herfst is de voorbode.
Bomen die hun vruchten loslaten. Bladeren die op de aarde vallen. Wij, mensen, zijn
eindig. We staan allen voor de moeilijke opdracht om te leren loslaten. Om afscheid te
leren nemen. Chrysanten wijzen ons de weg naar het kerkhof. Het kerkhof doet ons de
dood onder ogen zien. Morgen zijn wij het die tot de aarde terugkeren. De grafstenen
blijven ons aanspreken: de naam van onze geliefden staat erin gebeiteld. Geliefde
overledenen blijven voor altijd in ons hart wonen. Ach nee, het mag ons niet droevig
stemmen. Laten we aanvaarden. Laten we elke dag dankbaar leven van de goedheid en
de liefde, van het geluk van kleine dingen.
De heiligen zijn ons voorgegaan. Ach nee, geen supermensen, geen volmaakte wezens,
geen engelen.
Heiligen zijn mensen die de weg zijn gegaan van de graankorrel. Mensen die oor en oog
hadden voor anderen, die met grote tederheid en zorg leefden voor hun naaste dichtbij
en veraf. Allerheiligen. Het is uitgenodigd worden om te leven voor de liefde en de
gerechtigheid. Het is zijn zoals een chrysant: niet pronken met jezelf maar denken aan
anderen. Zo is het ook met Allerzielen. Onze geliefde overledenen blijven gedenken.
Omdat ze voor ons zo kostbaar waren en dat blijven voor altijd. Want liefde sterft niet,
nooit. Laten we tijd nemen voor de stille, intense verbondenheid in de dagen van
Allerheiligen en Allerzielen.

Pastorale agenda
De gebedsvieringen
Met Allerheiligen en Allerzielen herdenken we onze bewoners waarvan we in het
voorbije jaar afscheid moesten nemen in een Herdenkingsviering deze gaan door op:
Donderdag 28 oktober om 15 uur voor de bewoners van de Vlasbloeme
Dinsdag 2 november voor de bewoners van de Assistentiewoningen
Woensdag 3 november om 15 uur voor de bewoners van de Warande
Donderdag 4 november om 15 uur voor de bewoners van de Hoge Platse
Dinsdag 9 november om 15 uur gebedsviering Verbondenheid voor de bewoners
van de Assistentiewoningen
Dinsdag 16 november om 15 uur Vergevingsgezind zijn voor de bewoners van de
Vlasbloeme
Dinsdag 23 november om 15 uur Wees waakzaam voor de bewoners van de Hoge
Platse
Dinsdag 30 november om 15uur de Advent voor de bewoners van de Warande

Eucharistievieringen in de kapel
Zaterdag 6 november om 15 uur 32ste zondag door het jaar voor de bewoners
van de Assistentiewoningen
Zaterdag 13 november om 15 uur 33ste zondag door het jaar voor de bewoners
van de Vlasbloeme
Zaterdag 20 november om 15 uur Christus Koning voor de bewoners van de
Hoge Platse
Zaterdag 27 november om 15 uur 1stezondag van de advent voor de bewoners
van de Assistentiewoningen

Eucharistievieringen uitgezonden op TV op zondag
- Maandag 1 november Hoogdag van Allerheiligen Eurovisie om 11 uur, SintPauluskathedraal, Luik, één, kanaal 1
- Zondag 7 november Sint-Jozefkerk, Evere 32ste zondag door het jaar, 10 uur, één,
kanaal 1
- Zondag 14 november Sint-Janskathedraal, Den Bosch 33ste zondag door het jaar,
10uur, NPO 2 (Nl) kanaal 31

- Zondag 21 november Salvators kathedraal, Brugge
34ste zondag door het jaar Sint-, 10 uur, één kanaal 1
- Zondag 28 november Kathedrale basiliek Sint-Bavo, Haarlem 1ste zondag van de
Advent, 10 uur, NPO 2 (Nl) kanaal 31
Beste bewoners de Eucharistievieringen en gebeds- vieringen kunnen steeds
gevolgd worden op TV kanaal 90

Zondag 24 oktober Missiezondag

Zalige Hoogdag voor Allerheiligen en
vriendelijke groeten Christine
pastoraal coördinator

Bewonersnieuws
WE NEMEN AFSCHEID VAN…
Soms is er zoveel
wat we voelen
maar zo weinig
wat we kunnen zeggen

Mevrouw Juliette Clarysse
Echtgenote van de heer Antoon Bauwen (†2000)
Geboren in Zillebeke op 23 juni 1926 en rustig ingeslapen
in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper op vrijdag 8 oktober 2021,
gesterkt door het ziekensacrament.

Happy Birthday!
JARIGEN VAN DE MAAND NOVEMBER VAN HET ZORGCENTRUM:
Mevrouw Tahon Godelieve wordt 88 jaar.
Mevrouw Verfaillie Clara wordt 88 jaar.
De heer Devreker Cyriel wordt 95 jaar.
Mevrouw Meuleman Rita wordt 68 jaar.
Mevrouw Durnez Henriette wordt 91 jaar.
De heer Lepere Freddy wordt 69 jaar.
Mevrouw Vanlerberghe Jeanne wordt 87 jaar.

JARIGEN VAN DE MAAND NOVEMBER
ASSISTENTIEWONINGEN “DE ZONNEBEEK :
Er zijn geen jarigen voor de maand november.

JARIGEN VAN DE MAAND NOVEMBER
ASSISTENTIEWONINGEN “GEZELLE”:
Mevrouw Vandevelde Anna wordt 91 jaar.
De heer Osstyn André wordt 89 jaar.
De heer Adam Noël wordt 84 jaar.
JARIGEN VAN DE MAAND NOVEMBER MEDEWERKERS:
De heer Coppens Jorne wordt 22 jaar.
De heer Robyn Davy wordt 41 jaar.
Mevrouw Fraeye Claudia wordt 46 jaar.
De heer Platteeuw Mathias wordt 32 jaar.
Mevrouw Flaurbaey Lieselot wordt 23 jaar.
Mevrouw Desmet Alexandra wordt 25 jaar.
Mevrouw Castelein Kathleen wordt 56 jaar.
Mevrouw De Windt Lisa wordt 22 jaar.
Mevrouw Masschelein Vera wordt 60 jaar.
Mevrouw Plovier Melanie wordt 32 jaar.

Weetje en Datje
WERELD DIABETES DAG:
Op 14 november is het Wereld Diabetes Dag.
Deze internationale VN-dag heeft als doel het grote publiek correct te informeren en
te sensibiliseren over diabetes.
Deze inspanningen zijn vandaag meer dan ooit nodig.
Zowat elke 17 minuten krijgt iemand in Vlaanderen de diagnose van diabetes en het
aantal diagnoses neemt alleen maar toe.
In deze week zal er een infostandje staan in het Forum
waar u allerlei informatie kan vinden omtrent diabetes.
Ook de keuken zorgt voor een aangepaste menu.

OXFAM:
Het Oxfam standje is terug in ons Zorgcentrum iedere 14 dagen op donderdag van
14u30 tot 17u!
Oxfam België is een beweging die strijdt tegen ongelijkheid en voor economische
rechtvaardigheid. Dat doen we in woord en daad en met respect voor de grenzen van
onze planeet. Zo zorgen we ervoor dat iedereen een menswaardig leven kan leiden en
elk fundamenteel recht voluit kan uitoefenen.
Zie hier wat een lekkers ze allemaal meehebben!

SINT-MAARTEN VERSUS SINTERKLAAS?

Naast het eerste stuk van hun naam, delen deze kindervrienden een aantal
tradities. Ze vertonen echter ook heel wat verschillen … zoals de dag, de plaats en
de manier waarop ze verschijnen.
In sommige Vlaamse streken lijken Sint-Maarten en Sinterklaas als twee druppels op
elkaar: witte baard, rode mantel, hoge mijter en staf. Samen met hun paard en Zwarte
Piet, brengen ze snoep- en speelgoed naar brave kindjes die hun schoentje zetten en
liedjes zingen.

Waarin verschilt Sint-Maarten van Sinterklaas?
De dag waarop hij langskomt
Sinterklaas komt langs op 6 december. Sint-Maarten deelt leuks en lekkers uit op zijn
feestdag: 11 november.
De geschiedenis die hij schreef
Op een koude winterdag in 353 deelde een Romeinse soldaat te paard, SintMartinus, zijn rode mantel met een verkleumde bedelaar. Later stichtte
deze ex-soldaat een van de eerste Europese kloosters en werd hij bisschop
Martinus van Tours. Hij stierf in 397, werd begraven op 11 november en
symboliseert nu nog altijd de vrijgevige Sint-Maarten.
Sinterklaas, of Sint-Nicolaas, eert de heilige Nicolaas van Myra.
Deze man was bisschop van het Turkse plaatsje Myra, waar hij
stierf op 6 december 342. Er doen verschillende legendes de
ronde die Nicolaas bombarderen tot beschermheilige van de
kinderen. Zo zou hij drie vermoorde scholieren terug tot leven
hebben gewekt, giften hebben geschonken aan drie arme
dochters waardoor ze konden trouwen en een kind gered hebben
van verbranding.
De kleren die hij draagt
In Beveren galoppeert Sint-Maarten nog steeds door de straten als Romeins soldaat: met
een rode mantel en een wapperende vederdos op zijn helm. Op de meeste andere
plaatsen lijkt Sint-Maarten eerder de identieke tweelingsbroer van Sinterklaas.
De kinderen aan wie hij lekkers uitdeelt
Sint-Maarten was oorspronkelijk een feest voor de armen, bedoeld als lichtpuntje in
koude dagen. Vanaf de jaren 1920-30 sprongen ook de rijken op de boot en sindsdien is
het een feest voor iedereen.
De manier waarop hij zich verplaatst
Beide sinten verplaatsen zich te paard, al reist Sint-Maarten ook soms met een ezel.
Sinterklaas houdt wel van een grootse intrede met de trein, koets of stoomboot – een
gewoonte die Sint-Maarten in sommige streken overneemt.
De streken waar hij langskomt
In België bezoekt Sint-Maarten dorpen in West-Vlaanderen en rond Beveren, Aalst,
Dendermonde en Mechelen. Sint-Maartentradities zijn minder verspreid dan die van

Sinterklaas. En zijn verering varieert sterk van plaats tot plaats. Sint-Maarten verblijdt
ook andere landen met zijn komst, zoals bepaalde streken van Nederland en NoordFrankrijk, Hongarije en enkele Duitstalige gebieden.
De wijze waarop hij wordt gevierd
In sommige dorpen strooit Sint-Maarten vrijgevig snoepgoed in het rond – wat ook wel
‘grielen’ wordt genoemd – of gaan kinderen verkleed van deur tot deur om te zingen
voor lekkers. Op andere plaatsen staat alles in het teken van warmte en licht: daar trekt
een grote optocht met fakkels en uitgeholde, kaarsverlichte bieten richting het
vreugdesvuur van Sint-Maarten.
Wat delen Sint-Maarten en Sinterklaas met elkaar?
Blije kindergezichten … onder meer dankzij de typische lekkernijen die beide
baardmannen brengen: van chocolade, speculaas en marsepein tot letterkoekjes, OnzeLieve-Vrouwtjes en heerlijk Sint gebak!
Bron: www.dewarmebakker.com

WIJ DOEN EEN OPROEP!!

Voor het maken van adventskransen willen we graag nog enkele materialen verzamelen!
Wie ons kan helpen mag dit afgeven aan het onthaal. Alvast bedankt!



Hulst



Conifeer



Dennengroen



Mos



Rozenbottels



Gedroogde hortensia’s



Buxus



Dennengroen, sparrengroen voor adventskransen



Allerlei voor bloemschikken



Allerhande groene takken die indrogen

Zo krijg je vlekken van rode wijn weg

Haardvuur aan. Gezellige babbel. Rood wijntje dabei. Laat het buiten maar winter
zijn! Maar wat als de wijn naast het glas en op je kleren of het tafellaken
terechtkomt?
Het glaasje niet helemaal tegen je lippen gezet? Kan gebeuren … Snel handelen is de
boodschap!
Spuitwater redt
Begin met keukenpapier zoveel mogelijk op te doppen. Leg dan wat van het papier
onder de wijnvlek en sprenkel er spuitwater over. Champagne werkt ook, maar da’s een
beetje zonde, niet? Stop het kledingstuk of het tafelkleed dan zo snel mogelijk in de
wasmachine, met voorwas en hoofdwas. Laat alles drogen in de zon, om de laatste
vlekken op te bleken.
Zout, klopt dat?
Er wordt inderdaad wel eens verteld dat zout een eerste hulp kan zijn. Het heeft een
absorberende en blekende werking, dus voor een wit tafellaken is het prima. Maar bij
gekleurd textiel niet en al zeker niet wanneer er wijn terechtkomt op het tapijt! Je krijgt
het zout nooit meer helemaal eruit. Hou het zout dus maar gewoon om je eten op smaak
te brengen.
Oude vlekken?
Zit je met oudere, ingetrokken wijnvlekken? Dan zul je ze eerst moeten losmaken met
vochtige borax of water met ammoniak. Restvlekken kan je aanpakken met
waterstofperoxide, natriumbicarbonaat of wolwit.
Wat met rosé en witte wijn?
Vlekken van rosé behandel je best zoals rode wijnvlekken. Bij witte wijn volstaat het
meestal om je kleding of tafellaken gewoon te wassen. Dan zal de vlek normaal al
verdwenen zijn. Blijven er toch restjes achter, bijvoorbeeld op een witte stof, dan kan je
aan de slag met bleekmiddel. En nadien opnieuw uitwassen.

Een kleine greep uit de activiteiten van
DVC de Companie
Mosselfestijn!

Spelletjes rubriek
SPREEKWOORDREBUS

…………………………………………………………………………………………………………….

Draai blaadje om voor het antwoord:

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard

WOORDZOEKER:

Even terugblikken
Afscheid Jef & Denise:
DIKKE MERCI aan Jef en zijn vrouw Denise, om heel vele jaren bij ons vrijwilliger te zijn!
Van het helpen in het Forum tot het voorlezen in de knipselkrant, wandelnamiddagen,
pastorale activiteiten en iedere woensdagnamiddag zijn populaire muzieknamiddag te
organiseren,...! Wij zijn jullie heel erg dankbaar voor al deze jaren inzet!

MANDALA KLEURPLAAT

