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Geachte lezer,                                
                                                                                                                                         
Beste bewoner, bezoeker van Villa Zilvervogel, familie, collega, vrijwilliger…

Sinds de vorige Zilverbode heeft het Corona-virus het leven van alledag sterk 
bepaald.  Het gaat gelukkig de goede richting uit.  Buiten het woonzorgcentrum 
dalen het aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames… beetje per beetje.  
In het woonzorgcentrum hebben we de laatste maand nog geen enkele bewoner 
positief getest.  De strenge maatregelen hebben wel degelijk iets opgeleverd.  
Door ook in Zilvervogel Reninge ons altijd te houden aan de richtlijnen en snel in 
te grijpen bij mogelijke tekenen van het virus is de situatie momenteel rustig en 
hoopgevend.  We blijven echter zeer waakzaam.
U hebt ook gehoord op TV: er is sprake van versoepeling.  Omwille van de                        
ervaringen in de woonzorgcentra is een afzonderlijke werkgroep in Vlaanderen de 
richtlijnen aan het uitwerken voor de woonzorgcentra.  Tot dan blijven we het be-
zoekverbod hanteren.  Mogelijk zullen we de volgende dagen meer weten.  U zult 
vanzelfsprekend dan ook snel geïnformeerd worden over wat er zal kunnen en hoe.
De centra voor dagverzorging blijven zeker nog gesloten tot en met zondag 17/5.  
We blijven echter contact houden met onze bezoekers en hun familie.  
Deze verbondenheid is ook cruciaal voor de bewoners van het woonzorgcentrum.   
De babbelbox, skypen, videogesprekken gaan volop door en zullen blijven door-
gaan.   We zetten in op het zich blijven jeunen.  Daar beelden meer zeggen dan 
woorden staat de Zilverbode vol met foto’s .
Ik wil eindigen met een typische mooi West-Vlaamse uitspraak die ik op een 
bord voor de kerk in Reninge altijd lees: “Oed joen an ‘t ges”!  Hou u goed!  

Ik wens u alvast veel leesplezier 
Jorgen
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Bewonersinfo 
We nemen afscheid van...

Willy Kerkhove

Op 1 april namen we afscheid van Willy. 
Hij werd 90 jaar en verbleef hier sinds 
oktober 2019 met zijn echtgenote 
Godelieve op de Wandeling..

Ivonne Gombeir
Op 4 april namen we afscheid van Ivonne. 
Ze verbleef op de Mijmering sinds 2006 
en werd 90 jaar.

Lima Poissonnier
Op 6 april namen we afscheid van Lima. 
Ze verbleef op de Mijmering sinds 2017 en 
werd 94 jaar.
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Verjaardagen

Jarige medewerkers mei

4 mei Anneleen Bruggeman

5 mei Marijke Blanckaert

5 mei Jozefien Penet

6 mei Patsy Capoen

11 mei Joseline Capoen

11 mei Stephanie Clarysse

16 mei Evelien Fertein

17 mei Sandy Rommens

20 mei Bryan Kluits

22 mei Christa Declercq

24 mei Evelyne Logghe

30 mei Marianne Samynl
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Verjaardagen

Jarige bewoners mei

1 mei Monique Balloey               85 jaar

2 mei Marcel Bastiné                 69 jaar

4 mei André Gourlet                 78jaar

6 mei Madeleine Butaye           94jaar

9 mei Suzanne Quaghebeur       99 jaar

12 mei Germaine Pollet                94 jaar

12 mei Patrick Viane                     54 jaar

17 mei Alice Declerck                    81 jaar

18 mei Agnes Ollevier                    82 jaar

22 mei Maria Lingier                      88 jaar

29 mei Paula Verdonck                  89 jaar

31 mei Francis Lefèvre                  74 jaar
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personeelsnieuws

Lore , ergotherapeute, werd op 24 maart 
voor de tweede keer mama. 
Bo werd grote zus van Levi!

Proficiat Lore!
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Terugblik 

SAMEN STERK
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U kan foto’s digitaal bestellen door een mail te sturen naar paramedici@
hoftenijzer.be met de nummer(s) die bij de foto van uw keuze vermeld staan.
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Pinksteren
Pinksteren volgt vijftig dagen na Pasen en tien dagen na O.-H.-Hemelvaart.
Pinksteren is een christelijk feest waarbij de gelovigen vieren dat ze de heilige Geest ontvangen. 
Het wordt 50 dagen na Pasen gevierd en daarmee heb je ook meteen de betekenis van Pinkste-
ren: het woord is afgeleid van het Griekse pentekostè, dat 50 betekent.

Met Pinksteren vieren we dat de heilige Geest werd ‘uitgestort’. Dat klinkt als een soort waterval 
en volgens de omschrijvingen in de Bijbel was dat ook wel het gevoel. De eerste christenen had-
den de ervaring dat ze plotseling ‘volgegoten’ werden met God.
Veel latere gelovigen kennen dat gevoel: dat God ook in hun binnenste is en hun eigen geest 
inspireert. Dat vieren ze met Pinksteren: God komt zelfs zo dichtbij, dat Hij rechtstreeks in contact 
treedt met je eigen brein.
De Bijbel vertelt dat deze ‘uitstorting’ precies 50 dagen na Jezus’ opstanding uit de dood was: 
dan werd er ook een Joods oogstfeest gevierd. Volgens sommige berekeningen was die eerste 
keer Pasen op 5 april van het jaar 33 na Christus. De eerste keer Pinksteren zou dan dus zijn 
gevallen op 24 mei van dat jaar.

Waarom vieren we Pinksteren precies 50 dagen na Pasen? 
De Bijbel geeft hier geen duidelijk antwoord op en dan wordt het natuurlijk speculeren. Belangrijk 
lijkt in elk geval dat Jezus’ eerste volgelingen, nadat hij zo dramatisch was gekruisigd en daarna 
opgestaan, tijd nodig hadden om het te laten bezinken. Ze moesten eraan wennen en omscha-
kelen. Pas daarna konden ze echt openstaan voor de nieuwe situatie.
Wat ook meespeelt, is dat de eerste keer Pinksteren tegelijk viel met een Joods feest: Sjavoet, 
ook wel het Wekenfeest, dat precies zeven weken na Pesach werd gevierd. Zeven is een belang-
rijk getal in het Jodendom: het staat als priemgetal voor perfectie. Met Pesach (bij christenen 
Pasen) werd de gersteoogst gevierd en ook de bevrijding uit Egypte. Met Sjavoet (bij christenen 
dus Pinksteren) de tarweoogst en dat Mozes de heilige wet kreeg.
Een oogstfeest is zoiets als bij ons ‘de Hollandse nieuwe’: je ziet de eerste beetjes van de nieuwe 
oogst en daarmee weet je wat voor jaar het wordt. Zo zien christenen aan de opgestane Jezus 
hoe de toekomst van de mensen wordt. En bij de eerste volgelingen bij Pinksteren zien we hoe 
later de gelovigen kunnen worden.
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Wie is die heilige Geest? 
Christenen geloven dat er één God is die tegelijk drie is: de Drie-eenheid. Dat klinkt natuurlijk 
raar, maar komt regelmatig voor. Een muziekakkoord bestaat ook vaak uit drie tonen. Elke kleur 
kun je opbouwen uit de drie primaire kleuren rood, geel, blauw. Zo is God als het ware rood, geel 
en blauw tegelijk, en dat bij elkaar geeft wit.
Je kunt het ook zien als ‘functies’ van God. God de Vader is degene die alles begint. God de Zoon 
legt contact. God de heilige Geest komt bij je binnen. De heilige Geest is dus dat ‘stukje’ van God 
dat in mensen zelf werkt.
Veel gelovigen krijgen soms een gedachte als ze bidden of stil zijn en schrijven die gedachte aan 
de heilige Geest toe: ze horen dan Zijn stem. Of ‘haar’ stem, want de woorden in de Bijbel die 
voor heilige Geest worden gebruikt, zijn neutraal of vrouwelijk.

Was de heilige Geest er dan eerder niet? 
Christenen geloven dat God er altijd al was en altijd al drie-enig. De heilige Geest was ook steeds 
actief. Eerder werkte de heilige Geest echter alleen bij specifiek aangestelde profeten: zij kregen 
een bijzondere rol om het Joodse volk te leiden en ervoeren ook regelmatig visioenen. Met de 
eerste keer Pinksteren konden nu alle gelovigen die rol krijgen.
Ook nieuw is dat Jezus is gekomen. Hij heeft nieuwe kanten van God laten zien. De heilige Geest 
is ook Zijn geest: God is immers helemaal één. Gelovigen kunnen dus vanaf nu ook innerlijk iets 
van Jezus ervaren. Telkens als zij meer op Jezus gaan lijken of iets Jezus-achtigs doen, is de 
heilige Geest in hen aan het werk.
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Spelletjes  -  om in te kleuren
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zoek de 7 verschillen
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ZILVERVOGEL RENINGE

Dorpplaats 14, 8647 Reninge 
T 057 40 90 90  |  info.reninge@zilvervogel.be

reninge.zilvervogel.be

Suggesties
Bij ons is er ook ruimte voor suggesties. Heb je ideeën omtrent de 
inrichting van het gebouw, de werking van onze diensten of andere 
zaken? Laat het ons dan zeker weten. Geef je formulier af aan het 
onthaal bij Patsy of Nathalie en dan kijken wij hoe we dit kunnen 
aanpakken.

Naam aanbrenger:
Datum suggestie: 
Naam ontvanger suggestie

Omschrijving suggestie:

Bezoek onze website voor meer  
informatie op reninge.zilvervogel.be. 

Zilvervogel Reninge


