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Gebed tot Maria

Maria, laat ons in dank bidden,

bewaar en koester in uw moederhart

alles wat wij u toevertrouwen :

de vele kleine zorgen die beginnen wegen,

de bedrukte vragen die blijven hangen,

de weemoed van wat we niet begrijpen,

de pijn bij vertrapte goedheid, 

het zoeken naar genegenheid en begrip.

Maria, moeder van Jezus, bevestig met uw woord en uw hart

de getrouwen van de Heer, als moeheid en machteloosheid hen lam leggen, als eenzaamheid zwaar drukt, als

opeenhopende last hen te boven gaat, als gelovig enthousiasme slinkt en wankelt, als de trouw aan uw Jezus

dreigt stuk te lopen.

Moeder, wij danken u dat gij ons in dit bidden steunt.

Maria, bescherm in uw goedheid uw jeugd en jongeren in onze kleine wereld, bemoedig alle moeders die met

veel zorgen zitten, bewaar allen die u nu al jaren vergeten zijn

en ook ons die nu bij u bidden. Blijf voor ons allen de moeder van Jezus. Maria, wij danken u dat wij vandaag zo

met u konden bidden.

Beste bewoner en familie,

 

De mei-maand komt er aan, de zon laat zich steeds meer zien.

De bloemen staan in volle bloei, kinderen spelen van harte buiten en wandelaars en fietsers kunnen hun hartje

ophalen.

De mei-maand is ook de maand waarin de kapellekes her en der opgefrist worden, de deuren worden open

gezet en mensen gaan er een kaarsje branden bij Onze-Lieve-Vrouw.

Ook wij gaan op mini bedevaart doorheen Zonnebeke in de mei-maand om eens letterlijk stil staan bij Maria.

We hopen alvast op mooi weer zodat we ten volle kunnen genieten van deze mei-uitstap.

Volg ik U na, Maria, dan zal ik van de goede weg niet wijken.

Denk ik aan U, Maria, dan zal ik niet verdwalen.

Houdt gij mij bij de hand, Maria, dan zal ik niet vallen.

Beschermt gij mij, Maria, dan heb ik niets te vrezen.

Gaat gij met mij mee, Maria, dan is de weg naar God niet Lang.

Helpt gij mij beminnen, Maria, 

 dan zal ik bij God mijn vreugde vinden!

 



Zaterdag 7 mei om 15 uur 4de Paaszondag voor de bewoners   van de Vlasboeme

Zaterdag 14 mei om 15 uur 5de Paaszondag voor de bewoners van de Hoge Platse

Zaterdag 21 mei om 15 uur 6de Paaszondag voor de bewoners van de Assistentiewoningen

Woensdag 25 mei om 15 uur Feest O.L. Heer Hemelvaart voor de bewoners van de Vlasbloeme

Zaterdag 28 mei om 15 uur 7de Paaszondag GEEN  eucharistieviering in de kapel

P A S T O R A L E  A G E N D A

Eucharistievieringen in de kapel op zaterdag om 15u:

Gebedsvieringen in de kapel op dinsdag om 15u:

Dinsdag 3 mei om 15 uur Maria in de meimaand voor de  bewoners van de Warande

Dinsdag 10 mei om 15 uur Rozenkrans met de Vreugdevolle  mysteries voor de bewoners van de Ass.

woningen

Dinsdag 17 mei om 15 uur Minibedevaart doorheen Zonnebeke voor de bewoners van de Hoge Platse

Donderdag 19 mei om 15 uur Minibedevaart doorheen Zonnebeke voor de bewoners van de Vlasbloeme

Dinsdag 24 mei om 15 uur Minibedevaart doorheen Zonnebeke voor de bewoners van de Warande

Dinsdag 31 mei om 15 uur Minibedevaart doorheen Zonnebeke voor de gebruikers van het 

 dagverzorgingscentrum 

Eucharistievieringen uitgezonden op tv op zondag om 10u:

Zondag 1 mei3de paaszondag Sint-Clemenskerk, Nes Ameland, 10 uur, NPO 2 (Nl) kanaal 31

Zondag 8 mei 4de paaszondag Basiliek O.-L.-Vrouw van      Hanswijk, Mechelen, 10 uur, één kanaal 1

Zondag 15 mei 5de paaszondag Heiligverklaring Titus   Brandsma, Rome, 9.30 uur, NPO 2 (NL)kanaal 31

Zondag 22-5-2022 6de paaszondag Kapucijnenkerk, Meersel- Dreef, 10 uur, één kanaal 1

Donderdag 26 mei Hemelvaart van de Heer Eurovisie om 11 uur, kerk Sint-Franciscus van Sales, Genève, 

 Zwitserland, één kanaal 1

Zondag29-5-2022 7de paaszondag Basiliek van de H. Nicolaas, Amsterdam, 10 uur, NPO 2 (Nl) kanaal 31 

 

    Genegen groeten Christine.

MOEDER

Zij kan als de zon zijn

als het felste middaglicht

zij kan als de maan zijn

als de stilste stilte 

zij kan als een ster zijn

als een lantaarn in de straat

zij kan één en al lach zijn

als klaterend water

zij kan als een traan zijn

en beken bevloeien

zij kan als een luisterend oor zijn

een vraag zonder antwoord

zij kan toch zoveel

want zij is “ moeder “

We vieren op zondag 8 mei het feest van

Moederdag. 

 Bij deze wens ik alle moeders en alle vrouwen

onder jullie met een moederhart een heel dikke

proficiat !!

 



B E W O N E R S N I E U W S

We nemen afscheid van...

De heer Vercaigne Michel

Echtgenoot van mevrouw Irma Vandoolaeghe

Geboren in Zandvoorde (Zonnebeke) op 16 oktober 1930

en onverwacht overleden in het WZC St. Jozef in

Zonnebeke op zondag 10 april 2022,

gesterkt door het gebed van de Heilige Kerk.

Mevrouw Depoortere Yolande

Weduwe van Norbert Vanoverberghe(†2003) 

Geboren te Wevelgem op 19 juni 1932 en overleden in

het JYZ te Ieper op 18 april 2022.

 

Nieuwe bewoners:

Mevrouw Baelen Ivonne

Afkomstig van Zandvoorde.

Woont sedert 1 april 2022 op de

afdeling d'Hoge Platse kamer 245.



Welkom
V O E L  J E  T H U I S  B I J  O N S !  

 

Zr. Haelewyn Cécille

Afkomstig van het klooster.

Woont sedert 21 april 2022 op de

afdeling Warande kamer 78.

Mevrouw Vandevelde Anna

Afkomstig van assistentiewoning de Gezelle.

Woont sedert 21 april 2022 op de afdeling

Vlasbloeme kamer 148.

De heer Pype Remi

Afkomstig van Beselare.

Woont sedert 11 april 2022 op de

afdeling d'Hoge Platse kamer 206.



H A P P Y  B I R T H D A Y !

Bewoners Zorgcentrum:

Bewoners
Assistentiewoningen

"De Zonnebeek":

Bewoners
Assistentiewoningen

"De Gezelle":

Medewerkers:

- Mevrouw Roose Maria wordt op 3 mei 86 jaar.

- Mevrouw Dehem Maria wordt op 4 mei 100 jaar!!
- Mevrouw Verkindere Henriette wordt op 12 mei 94 jaar.

- Mevrouw Germain Lydette wordt op 14 mei 94 jaar.

- Mevrouw Nollet Godelieve wordt op 15 mei 71 jaar.

- Mevrouw Saelen Denyse wordt op 22 mei 91 jaar.

- Mevrouw Six Jeannine wordt op 26 mei 80 jaar.

- Mevrouw Verhack Maria wordt op 30 mei 96 jaar.

- Mevrouw Lenoir Marie - Thérèse wordt op 31 mei 88 jaar.

Er zijn geen jarigen in de maand mei

voor de Zonnebeek.

- Mevrouw Snoeck Jeannine

  wordt op 6 mei 69 jaar.

- De heer Keirsebilck Maurice

  wordt op 12 mei 90 jaar.

- Mevrouw Deweerdt Hilde wordt op 2 mei 54 jaar.

- Mevrouw Verbrugghe Tanja wordt op 6 mei 49 jaar.

- Mevrouw Callens Carine wordt op 11 mei 58 jaar.

- Mevrouw Pittillioen Samera wordt op 13 mei 47 jaar.

- Mevrouw Toorre Carine wordt op 14 mei 58 jaar.

- Mevrouw Lapere Els wordt op 16 mei 36 jaar.

- Mevrouw Vervaeke Katleen wordt op 20 mei 54 jaar.

- De heer Pepin Davy wordt op 21 mei 40 jaar.

- Mevrouw Flyps Lobke wordt op 27 mei 40 jaar.

- Mevrouw Camerlynck Erna wordt op 31 mei 56 jaar.



M E D E W E R K E R S N I E U W S

 Nieuwe medewerkers:

Hallo, mijn naam is Shana Deruyter. Ik ben gestart op

1 april als nachtverpleegkundige. 9 jaar lang werkte ik

als thuisverpleegkundige maar nu ben ik klaar voor

een nieuwe uitdaging! Ik ben 31 jaar jong, getrouwd

met Maxime en mama van 2 kindjes, Mila ( 7 jaar ) en

Léon (4 jaar ). In mijn vrije tijd ga ik graag wat lopen,

maar het liefst van al ga ik aan de slag in mijn

keuken. Daar probeer ik vooral heel wat bakrecepten

uit. Na de zeer warme welkom, kijk ik er naar uit om

mijn carrière hier verder uit de bouwen! Alvast

bedankt aan iedereen voor de aangename

ontvangst!

Hallo, mijn naam is Melissa Questroy, ik ben gestart

op 18 april als zorgkundige op de afdeling d'Hoge

Platse. Ik wil alle collega's bedanken voor de toffe

ontvangst als nieuw teamlid!



Mei – Emerald /Smaragd

Voor deze maand zijn er 2 bekende stenen die als geboortesteen van deze maand gezien worden. Beiden

hebben ze een rijke groene kleur.

Met hun heldergroene tint passen ze goed bij de lente.

In Zuid-Amerika, bij de Inca’s en Azteken, beschouwde men smaragden als heilige edelstenen. Ook bij

Egyptische farao’s was deze steen in trek. Smaragd zijn zeldzame edelstenen. Een smaragd staat voor

natuurlijke schoonheid en uitzonderlijke kwaliteit. Deze kenmerkende steen was vroeger alleen betaalbaar

voor de adel en de rijken der aarde. Het is een echt wonder uit de natuur. Deze edelsteen is wel vrij broos.

Het dragen van een juweel met smaragd staat voor:

• onvoorwaardelijke liefde

• wedergeboorte

• helderheid

• inspiratie

• eerlijkheid

• een positief gevoel

• evenwicht

• trouw

• vriendschap

Ook Emerald staat voor liefde en is door de opvallende kleur een echte eyecatcher!
Bron: www.lunalotta.be 

W E E T J E  &  D A T J E

Voor elke maand een Geboortesteen:

Voorkom vallen: in de smaak vallen

Gezonde voeding is belangrijk om je spieren en beenderen sterk te houden en dus het valrisico te

verminderen. Calcium, vitamine D en eiwitten dragen bij tot een goede werking van de spieren, stevige

botten en verminderen zo het valrisico.

Eet gezond en lekker, zorg dat je maaltijden voldoende volgende zaken bevatten:

- Vitamine D (vlees en zuivel, vis + in de zon zitten)

- Calcium (melkproducten, vis, granen, broccoli, spinazie en peulvruchten)

- Eiwitten (vlees, vis, eieren en melkproducten, granen peulen en noten)

In ons zorgcentrum zorgen de keukenmedewerkers steeds dat de maaltijden gevarieerd zijn en al deze

elementen bevatten. 



Zondag 8 mei MOEDERDAG:

Moeders Liefde,

Het woord ‘Moeder’ in alle talen bezongen,

zoals het liedje ‘Mooi zijn ze allen die moeders ter wereld’

Moeder in liefde doordrongen.

Ze had slapeloze nachten, opofferen was haar niet vreemd,

en ook het eten uit haar mond spaart.

Dit alles is de onvoorwaardelijke liefde waard.

Hoe je ze ook noemt, Moeder, Mama, Ma of Ma’ke

Deze vrouw bevat vele talenten, zeker één van de grootste

geschenken!

Geschreven door Kelly (onthaal & animatie), samen met de bewoners 

Marie-Thérèse, Cyriel en Cecille.



D V C  D E  C O M P A N I E

De lente doet iedereen ontwaken uit hun winterslaap. We schudden de winter uit onze haren en 

krijgen zin om wat extra groen in huis te halen. Met enkele gebruikers gaven we plantenstekjes een 

mooie plaats in onze leefruimtes. 

We waagden ons zelfs eens aan het maken van groente chips uit de oven en de overheerlijke

pannenkoeken die door Christianne zelf met veel liefde gebakken werden. 

Van handgemaakte paasstukjes voor op tafel, een paasbingo voor tussenin, kortom…..de

Lentekriebels zijn daar!

 



C R E A  M E T  C A R I N E

Nu Pasen achter de rug is en de

paashaasjes verdeeld zijn kunnen

we terug werken aan een attentie

voor moederdag en vaderdag.

Tevens gaan we terug de draad

opnemen van ons knoopwerk

plantenhangers in macramé. 

Wie graag nog een handwerkje, breiwerkje of iets

om in te kleuren wenst voor op je kamer kan gerust

navraag doen bij Carine. 



S P E L L E T J E S

Rebus:

Woordzoeker:

Draai blaadje om voor het antwoord

Tel wat je hebt en niet wat je mist



E V E N  T E R U G B L I K K E N

De Paashaas kwam op bezoek!





K L E U R P L A A T


