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GEBOORTEN

In de voetsporen van de
dorpsheld pater Lievens
FOTOTENTOONSTELLING VAN BEROEPSFOTOGRAAF SANDER BUYCK IN DE KERK
MOORSLEDE Twee maanden lang kan men in de hoofdkerk van terecht voor een fototentoonstelling van beroepsfotograaf Sander Buyck. Hij reisde in de voetsporen van de Moorsleedse dorpsheld pater Lievens.

Tuur
MOORSLEDE Op 13 februari werd

het gezin van Stijn Verstraete en
Emma Jaques met een zoontje
uitgebreid. Tuur (51,5cm;
3,360kg) zag het levenslicht in
het AZ Delta, campus Roeselare.
Zijn wiegje staat opgesteld in de
Emiel Jacqueslaan. (Foto JCR)

OVERLIJDENS

Gaston Lesage
05/03/1927 - 15/02/2017

MOORSLEDE De in Rumbeke
geboren Frans Vanneste overleed in Roeselare. Hij was de
weduwnaar van Paula Demuynck
van wie hij in 2000 afscheid
moest nemen. Hij had een dochter Christiane en zoon Christiaan.
Hij was ook de opa van zes kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. Gaston was lid van de
Landelijke Gilde. Er werd afscheid genomen tijdens de uitvaarteucharistie in de St.-Martinuskerk. Daarna werd hij naar
zijn laatste rustplaats op het
kerkhof in Beitem begeleid. (RBD
– uitvaartzorg Bekaert-Louage)

Frans Vanneste
19/11/1942 - 16/02/2017

Frans Vanneste, die in Oostnieuwkerke geboren werd, is in
zijn 75ste levensjaar in het AZ
Delta, campus Roeselare, overleden. Hij was de echtgenoot van
Noëlla Supply. Hij was ook de
dooppeter van Siska Veranneman en Dimitri Supply. Er wordt
vrijdag 24 februari afscheid genomen van Frans tijdens de uitvaartdienst van 10u. in de St.
Martinuskerk. Daarna wordt hij
naar zijn laatste rustplaats in het
familiegraf op de gemeentelijke
begraafplaats begeleid. (RBD –
uitvaartzorg Bekaert-Louage)

Enkele maanden geleden opende
schepen Mia Wyffels (Visie) in de
Sint-Martinuskerk het nieuwe
memoriaal ter ere van Pater Constant Lievens. Twee maanden
lang kan men er nu ook een fototentoonstelling over de plek waar
Lievens werkte, bezoeken. De
Moorsleedse volksheld zette zich
meer dan honderd jaar geleden in
voor de onderdrukte bevolking in
de streek rond de Indische stad
Ranchi. De 32-jarige Gentse beroepsfotograaf Sander Buyck reisde in de voetsporen van Lievens.
“Toen ik in India op zoek ging
naar de biologische moeder van
mijn pleegzus merkte ik dat Pater
Lievens nog heel belangrijk is
voor de mensen daar. Ik was zo
onder de indruk dat ik besloot om
enkele maanden door de regio
waar hij werkte te reizen”, legt de
fotograaf uit.
In de regio rond Ranchi staan er
nog heel wat standbeelden van
Pater Lievens, vergelijkbaar met
dat op de markt. “Het is indrukwekkend hoe hij vandaag de dag
nog geëerd wordt in India”, aldus
Buyck. De Gentenaar woonde onder andere een herdenkingsplechtigheid op een totaal afgelegen
plaats bij. “Ieder jaar komen op
die plaats honderden mensen sa-

In de kerk kan men twee maanden lang foto's van Sander Buyck over Pater Lievens bewonderen. (Foto JS)

men om er te bidden voor Pater
Lievens. Lievens zou ooit eens
overnacht hebben in een woud
waar veel mensen verdwenen. De
bewoners daar beschouwen dat
als een echt mirakel.”

EEN MIRAKEL NODIG
Een mirakel is er nog nodig om
de zaligverklaring van Pater Lievens rond te krijgen. Bart Geryl,

die al jarenlang bezig is met het
dossier, geeft toe dat er momenteel niet veel schot zit in het project. “Een eerste deel van de zaligverklaring is al naar Rome, we
blijven echter zoeken naar de onverklaarbare genezing die we als
mirakel kunnen indienen”, aldus
Geryl die zeker oren heeft naar de
belevenissen van Sander Buyck in
India.

De tentoonstelling van Sander
Buyck loopt tot 17 april in de SintMartinuskerk. Vorige vrijdagavond werd ze officieel geopend.
De foto’s van Buyck waren eerder
al te bezichtigen in Gent en Leuven. Buyck hoopt ook nog in andere gemeenten en steden zijn
avonturen in India met foto’s te
kunnen vertellen. (BF)

Infoavond rond orgaandonatie
MOORSLEDE Op woensdag 8 maart organiseert
het gemeentebestuur een
infoavond omtrent orgaandonatie. Het voorbije
jaar ging de gemeente op
zoek naar extra donoren.
Het voorbije jaar besteedde de gemeente al heel wat aandacht aan
orgaandonatie. Vorig jaar stelde
men vast dat de gemeente heel
weinig donoren telt. “Inmiddels is
dit aantal toch al serieus gestegen.
We hopen dat er de komende
maanden nog meer mensen zich
aanmelden in het gemeentehuis”,
aldus schepen Mia Wyffels (Visie). Duizenden mensen wachten
angstvallig op een levenreddend
telefoontje. Om te overleven hebben zij dringen nood aan een donororgaan.
“Volgens de wet is iedereen potentiële donor. Bij een overlijden
gaan de artsen na of de persoon
zich heeft laten registeren als do-

Het gemeentebestuur gaat op zoek naar extra donoren. (Foto JS)

nor. Als dit niet is gebeurd vragen
de dokters aan de naaste familie
hoe de overledene stond tegenover orgaandonatie. Een pijnlijk
moment. Om dit te vermijden is
het van groot belang tijdig je naast
te spreken over orgaandonatie en
hen jouw mening mee te delen”,

legt de schepen uit.

GETUIGENIS
Nog beter en duidelijker is het als
je jezelf registreert als orgaandonor. Dit kan heel eenvoudig op
het gemeentehuis. Je hebt enkel
je identiteitskaart nodig. “Je vult

een registratieformulier in dat je
zelf vooraf thuis kan afdrukken en
rustig invullen en ondertekenen.
Vervolgens wordt het formulier
op het gemeentehuis toegevoegd
aan je rijksregister”, legt Mia Wyffels de procedure uit. Door middel
van enkele initiatieven wil de gemeente haar steentje bijdragen
om samen met de provincie meer
mensen te overtuigen om zich tijdig te registeren als orgaandonor.
Sinds kort staat er in de bibliotheek een tentoonstelling opgesteld, op woensdag 8 maart is er
een infoavond omtrent orgaandonatie in GC De Bunder. Daar zal
gedeputeerde Myriam Vanlerberghe de provinciale campagne ‘Geven om te leven, leven om te geven’ voorstellen. Transplantcoördinator Christel Walraevens geeft
er een uiteenzetting omtrent orgaandonatie en transplantatie.
Tenslotte brengt oud-Moorsledenaar Frans Debrauwer een persoonlijke getuigenis over zijn
harttransplantatie. De infosessie
start om 19.30u. (BF)
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