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WOENSDAG 14 AUGUSTUS 2019

LITURGISCHE VIERINGEN
Donderdag 15 augustus
11.00 u. – Bedevaart Lourdes-Oostakker
Zondag 18 augustus
11.00 u. – Eucharistieviering
Zondag 25 augustus
11.00 u. – Eucharistieviering
Zondag 1 september
11.00 u. – Eucharistieviering

AGENDA
Zondag 11 augustus: 11.00 u. – Eucharistieviering
Donderdag 15 augustus: 11.00 u. – Bedevaart Lourdes-Oostakker
Zondag 18 augustus: 11.00 u. – Eucharistieviering
Woensdag 21 augustus: 19.00 u .- 21.00 u. – fietstocht COG.be
Zondag 25 augustus: 11.00 u. – Eucharistieviering

Hij had het over vuur
als Hij zijn Kerk bedoelde.
Een vuur waaromheen
verkleumde mensen
kunnen samenkomen
om zich te warmen,
om elkaars gezicht te zien,
om niet alleen te zijn
in de nacht.
Hij had het over vuur.
Hij heeft gewild
dat het zou branden,
fel en vurig,
speels en onvoorspelbaar:
telkens nieuwe gensters in de nacht.
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Hij had het over vuur
dat moet blijven branden,
gevoed moet worden
door alles wat mensen
nieuw ontdekken door hun vragen,
dat moet aangewakkerd worden
door het waaien van de Geest,
onzichtbaar in de nacht.
Hij heeft zijn Kerk
als een vuur ontstoken.
Misschien hebben wij,
de eeuwen door,
teveel aan brandbeveiliging gedaan.
Manu Verhulst
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donderdag 15 augustus

Bedetocht naar Oostakker-Lourdes

Zolang er christenen zijn, houden ze pelgrimages, gaan ze op bedevaart naar één of andere
heilige plaats. Blijkbaar zijn er mysteriegevoelige plekken in de wereld, oorden waar mensen
scherper dan elders aanvoelen dat er achter de gewone dagdagelijkse dingen van het leven
een groot mysterie schuilgaat. Oostakker-Lourdes is ongetwijfeld zo’n plek. Net zoals vorige
jaren wil onze parochiegemeenschap zich inpassen in die lange rij van christenen die op weg
gingen, op zoek naar de diepstee grond van hun bestaan, naar God…
Ontelbaren kwamen op die weg Maria tegen!
Op de hoogdag van 15 augustus nodigen we alle Bernadettenaren uit om mee op te stappen
naar Lourdes-Oostakker. We verzamelen -zoals iedere zondag- aan de kerk. Om 11.00 uur
vertrekken we met zijn allen te voet naar de grot. Ter plekke is er een gebedsviering voorzien.
Men vertelle het voort!

PREEK VAN DE WEEK
21 JULI - ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Tijdens de Gentse feesten is het niet de gewoonte om te preken maar bij het opzoeken van
misteksten voor deze gebedsdienst in verband met het thema van vandaag las ik volgende
treffende gedachten van de dominicaan Marc Christiaens.
Martha, Martha… (Lc. 10, 38-42)
Maria zit daar op een paar kussens gezellig met Jezus een aperitiefje te drinken. Die tête à tête
zit Martha echt niet lekker. Te begrijpen maar Martha had zich misschien beter rechtstreeks
tot haar zus gewend. Door het via Jezus te spelen, wou ze waarschijnlijk de klap bij Maria
harder doen aankomen. Dat bleek een misrekening. “Maria heeft het beste deel gekozen”,
kaatst Jezus terug.
Het evangelieboek is echter geen anekdoten boek, het is een geloofsboek. In dat geloofsboek
staan wel verhalen, parabels en anekdoten, maar niet ‘zomaar’. Die fungeren als ‘kapstokken’
waaraan de schrijver, de evangelist Jezus’ geloofsboodschap kan ophangen. En juist omwille
van die geloofsboodschap moet je goed kijken hoe dat verhaal of die anekdote verteld wordt.
Daarbij mag je niet uit het oog verliezen dat het gaat om een verhaal dat twintig eeuwen
geleden geschreven werd, en dan nog in een andere cultuur.
Dat Martha haar zus Maria niet rechtstreeks aanspreekt, is een didactische truc van de
evangelist. Lucas had die twee zussen onderling kunnen laten ruziën maar dan bleef Jezus
buiten beeld… en was het verhaal van geen betekenis voor een geloofsboek. Door Jezus bij
het gekibbel te betrekken, kan Lucas nu wel een stukje Jezusboodschap kwijt.
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Net als bij de ontmoeting van Jezus bij de vrouw aan de waterput, is Jezus ook hier alleen bij
2 vrouwen. Als Lucas Jezus in zo’n controversiële situatie situeert, heeft hij daar een
bedoeling mee. Op die manier promoveert hij deze vrouwen tot volwaardige gesprekspartners
van Jezus en bekritiseert hij dus een cultuur die vrouwen niet serieus neemt.
“Maria, gezeten aan de voeten van Jezus, luisterde naar zijn woorden”.
In onze 21-eeuwse oren klinkt dat als: die twee zaten gezellig een glaasje te drinken waarbij
vooral Jezus het hoge woord voerde. In Joodse oren van toen klonk dat helemaal anders. ‘Aan
iemands voeten zitten’ is een bestaande uitdrukking waarmee bedoeld wordt: ‘in de leer zijn
bij’, ‘leerling zijn van’.
Jezus en Maria zitten dus niet zomaar wat te kletsen. Jezus geeft onderricht aan Maria. Voor
Hem zijn vrouwen niet alleen volwaardige gesprekspartners maar ook volwaardige leerlingen.
“En dat mag Maria niet ontnomen worden”, zegt Jezus.
Dat vrouwen – ondanks de vrouwonvriendelijke cultuur van toen – volwaardige
leerlingen konden zijn blijkt ook uit het feit dat de jonge Kerk niet alleen diakens maar ook
diaconessen kende (dit lezen we in de brieven die Paulus aan de Romeinen schreef: Rom.
16,1). In déze tijd komen in de katholieke kerk alleen mannen in aanmerking om gewijd
worden tot diaken.
En dan is er Martha. Zij doet haar beklag over de passiviteit van haar zus, en Jezus reageert
daarop met het noemen van haar naam, tweemaal.
Dit is niet zomaar gezegd door Jezus. Het heeft een diepere betekenis. “Martha, Martha”, op
een toontje van: ‘Mens, wat kun jij toch zagen…’ is dus een foute interpretatie. De herhaling
van de naam is typisch voor Bijbelse roepingsverhalen:
‘Mozes, Mozes’ klonk het vanuit het brandend braambos, ‘bevrijd mijn volk uit de slavernij
in Egypte’ (Ex. 3,4); “Saulus, Saulus, waarom vervolgt gij mij?”’ sprak een stem uit de hemel
toen Paulus van zijn paard werd geslagen op weg naar Damascus (Hand. 9,4).
Met zijn ‘Martha, Martha’ roept Jezus ook haar op het roer om te gooien. Natuurlijk heeft Hij
wel gezien dat zij het druk heeft met haar huishoudelijk werk en dat een helpende hand van
Maria haar welkom is. Maar daar gaat het in dit verhaal niet om. Het gaat hier over een
dieperliggende dimensie. Jezus bekritiseert Martha niet om wat ze doet maar omdat ze té druk
doet. Werken om te leven is prima; leven om te werken, is uit den boze.
Dat geldt ook voor ons geloof. Jezus wil zijn boodschap uitdragen. Gaat dat toevallig gepaard
met een etentje, dan is dat mooi meegenomen. Prima, Martha, dat je je gasten goed en gastvrij
ontvangt, maar verlies de essentie niet uit het oog. Maak ook ruimte voor datgene waarvoor
uw Gast gekomen is.
Haar Gast – vandaag: onze Gast – wil aan haar – en dus ook aan ons – zijn Boodschap kwijt.
Hij wil dat wij ons geloof blijvend voeden aan wat Hij ons steeds opnieuw en altijd weer te
zeggen heeft.
Maar aan ‘ons laten voeden’ komen we lang niet altijd toe. Te druk bezig met de alledaagse
wereld. Martha en vele andere drukdoeners hebben geen tijd voor geloofsverdieping. Of
misschien beter gezegd: ze maken er geen tijd voor!
En dus doet Jezus een oproep: “Martha, Martha – en al die andere Martha’s, u en ik -Ik heb
jullie al zo vaak willen toespreken. Maar jullie geven Mij geen kans met al jullie drukdoenerij.
Kom, ga nu eens zitten, hier aan mijn voeten, en luister eens…”.
Kathy Debaveye
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INTERPAROCHIAAL
OKRA ACADEMIE GENT
Dinsdag 3 september: Uitstap: Erfgoedwandeling Sint-Amandsberg
In deze erfgoedwandeling maken we kennis met de rijke geschiedenis van deelgemeente SintAmandsberg. Het is de thuis van vele ingeweken jonge gezinnen, een bruisende Turkse
gemeenschap en geboren en getogen locals.
De gids brengt ons langs de belangrijkste monumenten, zoals het beroemde kerkhof Campo
Santo en het Groot Begijnhof, en verborgen groene oases en voormalige industriële sites.
Maar we horen ook de verhalen van markante figuren als kapper Gilbert, Dikke Trees en de
eerste Turk, die hier aankwam in 1964.
Praktisch: afspraak om 13.45 uur aan de ingang van station Gent Dampoort
Prijs: 6 euro Okra-leden, 8 euro niet-leden
Inschrijven kan t.e.m. 23 augustus (of tot volzet) via academie.mvl@okra.be of 09 269 32 17

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.
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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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