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Een gelukkig en gezond 2023.
 

Beste bewoners en familie,

Kregen we in 2022 weer wat ademruimte, dan gaan we in 2023 onze longen
wagenwijd open zetten. 
De zaadjes voor ons project “samen richting 2025” zijn gezaaid en beginnen
langzaam te groeien. Het project waarbij we bewoners ;hun nieuwe thuis willen
geven. 

 we samen leven, wonen en werken.
 we actief blijven in de gemeenschap. 

 
zal onder de deskundige begeleiding van onze Woon en Leef-coach uitgebouwd
worden samen met alle medewerkers in ons huis. We willen het met deze groep
van 121 medewerkers (was trouwens nog nooit zo groot was in de geschiedenis
van ons zorgcentrum) de nieuwe wind duidelijk laten voelen bij de bewoners en
hun familie. Nieuwe initiatieven staan in de steigers, de bewonersraden en
familieraden worden intensiever zodat we nog meer de stem van jullie horen, we
streven om zoveel als mogelijk deel te nemen aan het leven in Groot-Zonnebeke.
Dat we dit allemaal blijven doen binnen een betaalbare context spreekt
misschien voor zich maar is het niet meer. De inflatie met bijhorende
loonindexeringen en de exuberante energieprijzen sporen ons aan tot zuinigheid
en weloverwogen keuzes. 
Een evenwichtsoefening die wellicht nog langer dan 2023 zal duren maar waar
we toch 100% blijven voor gaan. 

We wensen iedereen alvast een gezond 2023 waarbij dromen mogen uit komen
en het leven ons toe lacht.
In naam van alle medewerkers 

Reynaert P. Directeur.



Beste vrienden,
 

Op 1 januari zijn we terug een nieuw jaar ingezet, het zoveelste in de rij.
Het doet ons nadenken, mijmeren en bezinnen op wat voorbij is, 

met hopelijk veel mooie momenten, maar ook met minder mooie die we liefst zo
vlug mogelijk vergeten.

 
Maar we blikken vooral uit naar de toekomst, over onze goeie voornemens en

wensen naar de tijd die komen gaat. We wensen elkaar alle geluk en vrede toe,
maar vooral met de nodige gezondheid.

Laten we ook bidden en danken om de nabijheid van onze liefdevolle God bij het
Nieuwe Jaar.

 
Wees ons nabij, God, elke dag van het nieuwe jaar.

Wees ons nabij in onze liefste wensen, in onze diepste momenten, 
in dat waar we samen nog van dromen.

Wees ons nabij , in alle gewone dingen, in de vanzelfsprekende dingen, 
in de dagelijkse taak waar wij voor staan.

Wees ons nabij wanneer pijn en verdriet ons overvallen, 
wanneer wij elkaar misschien niet meer verstaan. 

Laat niet toe , dat ons leven slijt aan gewoonte en dat wij blind worden voor
elkaar.

Geef ons ogen om elkaar te zien als een kostbaar geschenk en laat ons geschenk
zijn voor mensen om ons heen.

Mag de kracht van uw liefde, die zichtbaar is geworden in het goddelijk Kind Jezus
ons allen zegenen op onze weg, ons behoeden en bewaren.

Mag de kracht van uw liefde ons allen zegenen en ons vertrouwen verstrekken dat
liefde onze bestemming is en dat U in die liefde levend aanwezig bent en uw

aandacht richt op ons.
 

Ik wens jullie allen een gelukkig en gezegend jaar toe! 
Pastoraal coördinator Christine



Zaterdag 7 januari Openbaring van de Heer om 15 uur
Zaterdag 14 januari 2de zondag door het jaar om 15 uur
Zaterdag 21 januari 3de zondag door het jaar om 15 uur
Zaterdag 28 januari 4de zondag door het jaar om 15 uur

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:

Dinsdag 3 januari “Drie Koningen” om 15 uur
Dinsdag 10 januari “ Doopsel van de Heer” om 15 uur
Dinsdag 17 januari “ Het Nieuwe Jaar” voor de bewoners van de Warande
om 15 uur
Dinsdag 24 januari “ Eenheid van de Christenen” om 15 uur
Dinsdag 31 januari “ Onze Lieve Vrouw Lichtmis” om 15 uur

Eucharistievieringen uitgezonden op zondag op TV:
Zondag 1 januari: H. Maria Moeder van God Sint-Maartenskerk, Maartendijk, 
 10 uur, NL kanaal 31
 Zondag 8 januari: Openbaring van de HeerVerrijzeniskerk, 

Zondag 15 januari 2de zondag door het jaar Sint-Joriskerk, Eindhoven,  

Zondag 22 januari 3de zondag door het jaar Sint-Amandus en Sint-
Blasiuskerk Waregem om 10 uur, kanaal 1
Zondag 29 januari 4de zondag door het jaar Sint-Franciscusbasiliek,       
 Bolsward om 10 uur kanaal 31

       Sint Jans-Molenbeek om 10 uur, kanaal 1 

       10 uur, kanaal 31

Alle vieringen kunnen steeds gevolgd worden op TV kanaal 90.
Beste wensen Christine.



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

We nemen afscheid van...

Mevrouw Vercruysse Anna
Echtgenote van de heer Raphaël Vervaeke (†2017)

Geboren in Bikschote op 17 april 1932 en
overleden op donderdag 1 december 2022.

Mevrouw Verhack Maria
Echtgenote van de heer Lucien Deieu (†2006)

Geboren in Zillebeke op 30 mei 1926 en
overleden op vrijdag 2 december 2022.

Mevrouw Haezebrouck Madeleine
Echtgenote van de heer Henri Rondelé (†1999)

Geboren in Vlamertinge op 16 juni 1928
en overleden op dinsdag 6 december 2022.

Mevrouw Soenen Agnes
Echtgenote van de heer Walter Dejonghe
Geboren in Zonnebeke op 3 april 1944 en

overleden op 14 december 2022.

Mevrouw Vanlerberghe Jeanne
Echtgenote van de heer André Deneut (†2010)

Geboren in Zonnebeke op 22 november 1934 en
overleden op zondag 18 december 2022.



Nieuwe bewoners:

De heer Demeyere Willy
Afkomstig van Ieper

Woont sedert 5 december 2022 
op de afdeling Vlasbloeme kamer 176.

Mevrouw Bayliss Clara
Afkomstig van Zonnebeke
Woont sedert 15 november 2022 
op de afdeling Warande kamer 48.

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

 

Mevrouw Deboutte Denise
Afkomstig van Geluveld.
Woont sedert 15 december 2022 
op de afdeling Vlasbloeme kamer 110.

Mevrouw Ostyn Agnes
Afkomstig van Passendale.
Woont sedert 19 december 2022 
op de afdeling d'Hoge Platse kamer 222.



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 Deleye Anny wordt op 2 januari 86 jaar.
Mevrouw Claerbout Rosa wordt op 11 januari 88 jaar.
Mevrouw Vanhalewijn Pierrette wordt op 13 januari 89 jaar.
De heer Vanwamme Antoon wordt op 16 januari 90 jaar.
Mevrouw Titeca Georgette wordt op 18 januari 89 jaar.
Mevrouw Vanhoorne Maria wordt op 26 januari 93 jaar.
Mevrouw Lesage Jacqueline wordt op 28 januari 84 jaar.
Mevrouw David Cecille wordt op 31 januari 92 jaar.

Mevrouw Denys Raymonde

Mevrouw Vanfleteren Ginette

      wordt op 2 januari 94 jaar.

      wordt op 4 januari 78 jaar.

Mevrouw Vandekerckhove Melanie wordt op 2 januari 32 jaar.
De heer Guire Yannick wordt op 7 januari 38 jaar.
Mevrouw Toorre Gudrun wordt op 13 januari 57 jaar.
De heer Denys Bert wordt op 14 januari 38 jaar.
Mevrouw Deconinck Nancy wordt op 20 januari 54 jaar.
Mevrouw Maet Nadja wordt op 22 januari 46 jaar.
Mevrouw Levoye Eline wordt op 23 januari 41 jaar.
Mevrouw Degraeve Fanny wordt op 24 januari 36 jaar.
Mevrouw Jacobs Brigitte wordt op 24 januari 59 jaar.
Mevrouw Buyse Steffi wordt op 26 januari 27 jaar.
Mevrouw Questroy Jessica wordt op 31 januari 35 jaar.
Mevrouw Ramon Emilia wordt op 31 januari 28 jaar.

Er zijn geen jarigen deze maand.



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

Zorgcentrum Sint-Jozef in het NIEUW!

Tijdens de feestdagen hebben onze medewerkers kunnen schitteren in hun
nieuwe werkkledij! Met dank aan beroepskleding Landuyt!

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

Oxfam wereldwinkel:

Donderdag 12 januari van 14u30 tot 17u in ons Forum.
Neem een kijkje in hun uitgebreid aanbod!



Voorkom vallen: Blijf actief, kom in beweging. Beweeg je
fit zelfs in zit!

Atelier Cuisine:

Donderdag 5 januari in de Kollebloeme
Donderdag 12 januari in het Vijverhof
Donderdag 19 januari in de Vlasbloeme
Donderdag 26 januari in het Gezelschap

Ook in het nieuwe jaar gaat Atelier Cuisine nog steeds door!
Samen met onze keuken en logistieke medewerkers het jaar
gezellig en smaakvol inzetten.

Zie hier onderstaande datums en de locatie:

We beginnen dit jaar met enkele oefeningen die je zelf in de kamer kan
uitvoeren. In deze koude dagen is alle beweging die we kunnen doen
welkom. Iedere maand zullen verschillende bewegingen aan bod komen.

Een goede oefening voor spierkracht
+ mobiliteit van de schouders.

Houd beide handen samen en breng
deze gestrekt tot boven het hoofd.

Doe dit een vijftal keer.

Een oefening voor mobiliteit in armen
en benen.
Houd de rechterhand op de
rechterknie.
Strek dan het linkerbeen en de
linkerarm.
Wissel daarna af. Strek het
rechterbeen en de rechterarm.
Doet dit voor iedere zijde 10 keer.



NIEUW!!! 'Het Companietje'

WIST JE DAT.....
We sinds de feestdagen een blond biertje 'Het Companietje'
aanbieden! Dit is nog heel de maand januari te verkrijgen als
geschenkbox aan het onthaal. 
Ook in 't Forum kan je 'Het Companietje' bestellen.



D V C  D E  C O M P A N I E
Na een succesvolle zomerbar is het tijd om de eerste uitstappen te
plannen, samen met onze bewoners van de Assistentiewoningen. 
We namen de start met een muzikale namiddag van Jan Wuytens. 
Na een deugddoende koffie en een lekker stuk taart was er volop
ambiance en plezier! Nogmaals een woordje van dank aan de families
Calis-Messine om het leuke initiatief van de zomerbar te organiseren! 

De kracht van persoonsgerichte zorg is het gebruik maken van de talenten
bij onze medewerkers en stagiaires. Met deze motto, ging onze stagiaire
Mariska aan de slag. Als hobbyfotografe weet ze hoe ze mooie momenten
digitaal kan vastleggen. Van iedere gebruiker maakte ze daarom een
mooie kerstfoto, die ze allemaal mee naar huis mochten nemen. 



C R E A  M E T  C A R I N E
Na de verkoop van onze handgemaakte creaties op de kerstmarkt gaan we in

2023 verder met het maken van leuke kunstwerkjes en decoraties 
die we ook in huis kunnen gebruiken. 

We werken ook verder rond thema’s zoals Valentijn, lente en Pasen,  Moeder-en
Vaderdag, zomer, herfst, ….

Wie graag aansluit in de crea om te helpen of te kijken iedereen is van harte
welkom!

Tevens gaan we verder met het zoeken naar Talent in huis.



E V E N  T E R U G B L I K K E N
Bezoek kerststallen Voormezele:
In de kerk van Voormezele zijn enkele bewoners op bezoek geweest naar
een tentoonstelling van kerststallen van over de hele wereld!  
Prachtig om te zien. 



Magische Kerstweek:

Heel tevreden kijken wij terug naar onze Magische kerstweek: “samenzijn,
gezelligheid en liefde”. Onze bewoners en bezoekers vonden de weg naar
onze sfeervolle cafetaria voor een gezellig samenzijn. Het Magische
Kerstwinkeltje had opnieuw succes zodat zij die dit wensten een mooi
kerststuk of een mooi origineel cadeautje konden kopen voor zij die hen
nauw aan het hart liggen. Heel veel dank aan de vele vrijwilligers en
medewerkers die hun bijdrage leverden aan dit mooie initiatief! 



Kerstvieringen:

Bedankt aan Christine van pastorale en vrijwilligers om een mooie
kerstviering met zang en toneel te brengen in onze kapel.



Gelukkig
Nieuwjaar!


