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WOENSDAG 17 JULI 2019

LITURGISCHE VIERINGEN
Zondag 14 juli
11.00 u. – Eucharistieviering
Zondag 21 juli
11.00 u. – Eucharistieviering
Zondag 28 juli
11.00 u. – Eucharistieviering
Zondag 4 augustus
11.00 u. – Eucharistieviering
Zondag 11 augustus
11.00 u. – Eucharistieviering
Donderdag 15 augustus
11.00 u. – Bedevaart Lourdes-Oostakker

AGENDA
Zondag 21 juli: 11.00 u. – Eucharistieviering
Woensdag 24 juli: 19.00 u. – 22.00 u. – fietstocht COG.be
Zondag 28 juli: 11.00 u. – Eucharistieviering
Zaterdag 3 augustus: dag fietstocht COG.be
Zondag 4 augustus: 11.00 u. – Eucharistieviering
Woensdag 5 augustus: 19.00 u. – 21.00 u. – fietstocht COG.be
Zondag 11 augustus: 11.00 u. – Eucharistieviering
Donderdag 15 augustus: 11.00 u. – Bedevaart Lourdes-Oostakker

Bij de 16de zondag door het jaar:

Jezus gastvrij bij Martha en Maria
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Uitnodiging tot ‘Gastvrij zijn!’
Wil mij de eenvoud
en de rust geven, Heer,
om heel regelmatig
aan de voeten van Jezus
te gaan zitten
en te luisteren
naar wat Hij mij
te vertellen heeft.
Want vaak ben ik
met zoveel dingen
tegelijk bezig,
dat ik vergeet wat echt
belangrijk is in mijn leven:
jouw liefde en vriendschap
Leg dan opnieuw
jouw droom in mijn hart.
En geef mij ook de durf
om jouw woord
om te zetten
in concrete naastenliefde.

WIJ WAREN ER OOK BIJ
ZONDAG 23 JUNI – EUCHARISTIEVIERING

In de zonnige, mooie viering hield Nicole de homilie over de VZW Sogeha, die
binnenkort 50 jaar bestaat.
(zie verder in dit blad)
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PREEK VAN DE WEEK
ZONDAG 16 JUNI – DANKVIERING VORMELINGEN

Stand by me!
Beste kinderen, beste tieners, beste mensen van Bernadette,
Stand by me! Stand by me! Als het donker wordt… Stand by me! Als ik verloren loop… Stand
by me! Overal ter wereld begrijpt men dat liedje. Niemand wil graag eenzaam zijn, alleen of
verlaten. Stand by me… ’t Is een liedje, eigenlijk een gebed van alle mensen in deze wereld:
Blijf bij mij! Laat me niet los!
En dat vertel ik nu juist aan kids die liever niet hebben dat mama of papa hen nog bij de hand
houdt. Jongens en meisjes die liever op eigen benen staan en al graag hun eigen weggetje
gaan. Dat kan ik zelf wel, papa, je moet niet zo bezorgd zijn, mama, ik trek wel mijn plan
hoor!... Laat mij mijn eigen ding toch eens doen, zonder dat jullie erbij moeten zijn!
En zelfs de kleinere kinderen in deze kerk laten bij de schoolpoort zo graag de hand van
mama los. Zie ze lopen naar hun vriendjes op de speelplaats, zonder omkijken! Ook kinderen
uit het eerste leerjaar willen graag vrij zijn, zonder dat iemand hen altijd bij de hand houdt.
Dat jullie graag op eigen benen staan, graag op eigen vleugels willen vliegen, dat is eigenlijk
wel knap, zelfs fantastisch, want dat betekent dat jullie groeien en volwassen willen worden.
Je vleugels uitslaan en zelf vliegen, dat is de bedoeling van het leven!
En toch… Of we nu zes jaar zijn, 13 of 40 of 70, we blijven toch ook maar zingen: Stand by
me! Want we hebben allemaal ook nood aan iemand die naast ons staat, die standby is als het
nodig is, als we het moeilijk hebben. ’t Is echt geen leven meer als je niemand hebt waarop je
kunt rekenen en vertrouwen.
Wie is voor jou diegene die je graag standby wil hebben, wie wil je graag bij jou hebben als je
je niet goed voelt?... Misschien denk je nu aan een vriend of een vriendin? Of een grotere
broer of zus? Of mama of papa, of de leidster uit de jeugdbeweging? of… vul het zelf maar
in.
Als de mensen in deze kerk zeggen of zingen Stand by me, dan zijn er heel wat bij, die ook
denken aan God. Want zij vermoeden dat je ook op God kunt rekenen, dat hij altijd standby is
voor iedere mens, voor ieder kind. Ik kan mij voorstellen dat dit moeilijk is voor jullie om dit
te begrijpen. Maar je moet het maar eens vragen aan oudere mensen, jullie oma of opa
bijvoorbeeld, die hebben al meer levenservaring. Mijn oma en opa hebben mij ook verteld dat
ze kracht en steun kregen van God, dat ze voelden dat Hij er altijd voor hen was, dat hij hen
nooit in de steek liet…
Maar ja, denken jullie nu, jij zegt dit wel, maar heb jij God al eens gezien? Neen, niemand
trouwens in deze kerk. We hebben alleen maar verhalen over God. We gaan naar zo’n verhaal
luisteren, het is eigenlijk ook een verhaal over Stand by me! Mozes heeft het ooit verteld aan
de joden toen ze door de woestijn naar het beloofde Land waren gevlucht. Ze waren moe van
die tocht, ze voelden zich triest en verlaten en Mozes dacht: ‘ik vertel hen over God die
niemand ooit in de steek zal laten…’ Als je je ooit eens voelt als een vogeltje met te kleine of
te slappe vleugeltjes of het is net alsof je uit je nest bent gevallen en je voelt je heel erg alleen,
denk dan eens terug aan dit verhaal en aan dat liedje Stand by me!
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Mozes riep alle mensen bij elkaar en sprak:
Luister goed naar wat ik ga vertellen,
luister goed naar de woorden uit mijn mond. …
Blijf trouw aan onze God,
Hij ziet jullie allemaal graag.
Hij zal jullie nooit vergeten.
Hij is als een vader voor jullie.
Hij heeft jullie tot leven geroepen,
Hij heeft jullie het leven geschonken…
Denk eens terug aan de dagen van vroeger,
herinner je de tijd toen je nog in de woestijn leefde…
God heeft jullie daar gevonden, in de wildernis…
en op arendsvleugels
heeft Hij jullie gedragen en tot hier gebracht…
God is net zoals een grote arend,
die waakt over zijn jongen
en boven hen heen en weer vliegt.
En als er eentje moe is en naar beneden valt,
spreidt God zijn vleugels uit,
zó vangt Hij dat jong op
en draagt het op zijn vleugels.
Zoals een arend zijn jongen graag ziet,
zó heeft God ook voor jullie gezorgd…
Toen Mozes voor heel Israël deze toespraak had beëindigd, zei hij tegen het volk nog:
‘Bewaar alle woorden die ik vandaag gesproken heb
in uw hart en beveel ze uw kinderen aan…
Dt. 32,10-11 en Ex. 19,4
Jaak Van Vooren

VZW SOGEHA
VZW Sogeha is een vrijwilligersorganisatie die tot doel stelt,
kansarme kinderen een leuke vakantie aan te bieden, waar zij
achteraf met plezier aan terugdenken. In september, bij de start
van het nieuwe schooljaar, kunnen deze kinderen, net als hun
klasgenootjes, ook vertellen over hun vakantie!
VZW Sogeha organiseert elk jaar 3 kampen voor samen een
150-tal kinderen. Elk jaar opnieuw zoeken we in ons mooie
land, leuke plekken op. Maar dit jaar, in de zomer van 2019,
gaan we op kamp naar Nederland, naar Hilvarenbeek. Een
feesteditie, want we zijn fier te mogen vertellen dat onze VZW dit jaar zijn 50-jarig bestaan
viert!
Op het zomerfeest, op zondag 23 juni waren we uitgenodigd om de homilie te verzorgen
in de H. Mis van 11.00 u. De omhaling bracht niet minder dan 461,76 euro op! Dank
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voor de financiële, maar ook morele steun die we van de parochie Sint-Bernadette, al
vele jaren, mogen ervaren.
Ben je tussen de 16 en … jaar én heb je nog enkele dagen vrij in de vakantie? Heb je zin om
vzw Sogeha beter te leren kennen? Neem dan een kijkje op onze website www.sogeha.com.
of bel naar Nicole Vande Putte 0470/367296.
Onze leuze : Wat tenslotte het volle leven uitmaakt
Is de kans te hebben gekregen
Veel van zichzelf
Aan anderen te geven!

VZW PAROCHIALE WERKEN ST.-BERNADETTE
Uitslag tombola Zomerfeest 23 juni 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tablet mede-sponsor VDK Bank (winnaar gekend)
Braadslede (reservegetal 2117)
1070
Grillpan (winnaar gekend)
2011
Vleesvork / koksmes
2023
Snijplank in esdoornhout
1080
Staafmixer met toebehoren
1578
Broodrooster
1420
Waterkoker
1391
Biermand De Bierhalle
2102
Koffiezetapparaat
1851
Blender 0.5 l
2013
Biermand
1378
Electrische tandenborstel
1438
3 flessen wijn ( rood-wit-cava )
1163
Toverdeken ( handwerkateljee)
2103

2105

PROFICIAT AAN ALLE WINNAARS

WE BEDANKEN IEDEREEN DIE LOTEN KOCHT
NIEUWE AFSPRAAK: ZOMERFEEST ST.-BERNADETTE JUNI 2020
Prijzen afhalen vóór 30.09.2019 in het Parochie-Secretariaat
(= zijkant kerk, St.-Bernadettestraat 247 Gent van maandag t/m vrijdag tussen
9.00 en 11.00 uur)
Reservegetallen tellen vanaf 01.10.2019 t.e.m. 31.10.2019
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NUTTIGE INFORMATIE
ARTIKELS EN LEZERSBRIEVEN
U kunt ons uw bijdragen of reacties bezorgen, ook foto’s of tekeningen zijn welkom.
Post alles in de brievenbus:
van het secretariaat Sint-Bernadettestraat 247,
in de Visitatiestraat 7
of in de Eksaardserijweg 234 te Oostakker
en dit voor dinsdagmorgen 10.00 uur.
Gemakkelijkst voor ons is via mail:
c.p.demey@gmail.com
of secretariaat@parochiesintbernadettegent.be
Het parochieblad kan ook gelezen worden op de nieuwe website:
www.parochiesintbernadettegent.be en op
http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg

GROOT BEGIJNHOF
Elke donderdag van 18.00 u. tot 18.30 u. is er eucharistische aanbidding.
En elke zaterdag van 9.30 u. tot 10.00 u. getijdengebed.

OXFAM WERELDWINKEL
Lourdesstraat 55 te 9041 Gent-Oostakker
Openingstijden: Dinsdag van 10.00 u. tot 12.00 u. Woensdag van 14.30 u. tot 17.30 u.
Vrijdag van 15.00 u. tot 18.00 u. Zaterdag van 9.30 u. tot 12.00 u.
Zondag van 9.30 u. tot 12.30 u.
Voor vragen en/of informatie, bel: Sabine Van Lancker 09 251 10 92 of
mail naar gent-oost@oww.be

WACHTDIENSTEN
HUISARTSEN één centraal nummer 09 236 50 00
TANDARTSEN Weekends van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.
één centraal nummer 09 033 99 69
APOTHEKERS

De wachtdienst van de apothekers wordt opgesplitst in een
weekenddienst en een weekdienst:
De weekdienst vangt aan op dinsdagmorgen 09.00 u. en eindigt vrijdagavond om 19.00 u.
De weekenddienst vangt aan op vrijdagavond 19.00 u. en eindigt op maandagavond
om 23.00 u.
Enkel voor HOOGDRINGENDE gevallen kan men zich wenden tot de apothekers met
wachtdienst.
Voor de apotheek van wacht kunt U bellen naar het nummer 0903 99 000 (€1,50/min) of
kijken op de website www.apotheek.be
Tussen 23.00 u. en 09.00 u. is er één centraal oproepnummer 09 236 50 00
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COLOFON LOKAAL
PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE
E.H. Johan Goedefroot, pastoor
tel. 09 251 00 03
johan.goedefroot@skynet.be
Marijke De Vogeleer, parochieassistente

tel. 09 2231 53 00

gentoost@gmail.com

ABONNEMENTEN
Hildegard Verhegge
Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25

hildegard.verhegge@telenet.be
Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343
Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82
norbertdem8@gmail.com
EINDREDACTIE
Patrick De Mey tel. 09 251 26 94

c.p.demey@gmail.com

COPYRIGHT

alle teksten, foto’s en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder
toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid.
Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht
teksten in te korten of te weigeren.
PAROCHIEVICARISSEN
Pater Andreas Krahnen
E.H. Karel Cottenie

Gsm: 0476/ 995703 andreas.krahnen@gmail.com
Tel. 09 335 55 06
Karel.cottenie@telenet.be

Secretariaat Sint-Bernadette:
Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent
open van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)
tel. 09 259 84 97 E-mail: ps.bernadette@skynet.be
Website: http://www.parochiesintbernadettegent.be/
Novacentrum
Sint-Bernadettestraat 134, 9000 Gent
Website: www.nova-gent.be
Contactpersoon: Godelieve Volckaert
gsm 0485 674 237
godelieve.volckaert@gmail.com
WEBSITEs GENT-OOST
www.kerkinsintamandsberg.be
www.parochiegentoost.be

Dekenale site http://www.kerknet.be/microsite/dekenaat_sintamandsberg/
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