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WOENSDAG 30 OKTOBER 2019

LITURGISCHE VIERINGEN
Vrijdag 1 november – Allerheiligen
11.00 u. – Eucharistieviering
voor Robert Verniers en
fam. de hertogh-Van Acker
Zondag 3 november
11.00 u. – Eucharistieviering
Zondag 10 november
11.00 u. – Eucharistieviering
Zondag 17 november
11.00 u. – Eucharistieviering voor oud-strijders
met Te Deum.
– Naamopgave vormelingen

AGENDA
Vrijdag 1 november: Allerheiligen 11.00 u. – Eucharistieviering
Zondag 3 november: 11.00 u. – Eucharistieviering
Zaterdag 9 november: kooruitstap naar Hasselt
Zondag 10 november: 11.00 u. – Eucharistieviering
Zondag 17 november: 11.00 u. – Eucharistieviering voor de oud-strijders met Te Deum
& naamopgave vormelingen
Zondag 24 november: 11.00 u. – Eucharistieviering: jaarmis voor Johanna Bauwens
Maandag 25 november: 20.00 u. – samenkomst parochieploeg

ABONNEMENT OP HET PAROCHIEBLAD 2020
Beste lezer van Kerk en Leven,
Iedereen in Vlaanderen kent de woorden “Mag het iets meer zijn?”. We horen ze doorgaans
bij de slager, de vishandelaar of de groenteboer.
Kerk en Leven klopt vandaag bij u aan met de vraag of het ook voor u iets meer mag zijn.
Uiteraard bedoelen wij daar iets anders mee. Ons “iets meer” staat voor meer waardevol, meer
diepgang, meer zin en betekenis in het leven. Dat is namelijk wat Kerk en Leven elke week te
bieden heeft. Week na week gaan we voor u op zoek naar alles wat echt van waarde is, zowel
in de Kerk als daarbuiten.
Ook in 2020 willen we u graag elke woensdag “iets meer” bieden. Iets dat blijft hangen,
verhalen en getuigenissen die inspireren, een gezonde portie voedsel voor de geest.
Voor de nieuwe abonnementen zien we ons verplicht om de prijs naar 42 euro te brengen.
In dit verband mochten we overigens de voorbije jaren ervaren dat heel wat mensen ‘Het
parochieblad’ een warm hart toedragen en dàt – op onze suggestie - toonden door een
steunabonnement te nemen. Daarmee konden we verscheidene mensen tegemoet komen, en
eenmalige kosten dekken.
Zo durven we opnieuw een steunabonnement voorstellen: 50 euro. Bij voorbaat dank als u
daar zou op in gaan!
We willen de vernieuwing van jullie abonnement graag binnen voor eind oktober. Dit laat de
drukkerij en onszelf toe om tijdig alle formaliteiten te vervullen met de verschillende
postkantoren van onze abonnees.
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Het rekeningnummer is: BE66 8913 8402 6343 (BIC: VDSPBE91) op naam van
“Parochieblad”.
Zoals steeds kan u terecht bij uw contactpersoon:
voor Sint-Bernadette: Hildegard Verhegge 09/228.08.25.
Hernieuw spoedig om elke vertraging te vermijden.
Hartelijke dank voor uw medewerking!

Pastoor Johan, Norbert en Hildegard.

Allerheiligen – Allerzielen
Op 1 en 2 november viert de katholieke Kerk Allerheiligen en Allerzielen, een dubbel feest van hoop
en verbondenheid over de dood heen.
Deze bijzondere dagen zullen op onze parochie uiteraard geëerd worden tijdens verschillende
vieringen.

Allerheiligen
Heiligheid heeft weinig tot niets te maken met menselijke perfectie.
Heiligen zijn wel vensters op God, mensen die zijn aanwezigheid uitstraalden in hun leven.
Naast de heiligen op de kerkelijke kalender zijn er dus nog ontelbare anonieme heiligen.
Vandaar ook dat Allerheiligen zo nauw verbonden is met Allerzielen. Ook al sterft niet
iedereen in een geur van heiligheid, toch verwelkomt God uiteindelijk al wie vanuit zijn liefde
leefde. Dat is de betekenis van verrijzenis, het kernpunt van het geloof: de liefde is sterker dan
de dood. Onze overledenen vormen dus samen met de heiligen een gemeenschap rond God.

Allerzielen
Met Allerzielen gaat onze aandacht en ons gebed uit naar hen die van ons zijn heengegaan.
Dan komen wij als geloofsgemeenschap samen om te bidden en dankbaar onze geliefde
overledenen te gedenken.

VIERINGEN IN SINT-AMANDSBERG
met gedachtenis aan onze overledenen
Donderdag 31 oktober
om 16.30 uur in de Sint-Amanduskerk
Eucharistieviering van de hoogdag van Allerheiligen
Vrijdag 1 november
Om 09.30 uur in de kerk O.-L.-Vrouw Oude Bareel
Eucharistieviering met gedachtenis van de overledenen
Om 11.00 uur in de kerk Sint-Bernadette
Eucharistieviering met gedachtenis van de overledenen
Op zaterdag 2 november
Om 16.30 u. in de kerk van Sint-Amandus
Eucharistieviering met gedachtenis van de overledenen
Tijdens de offergang zullen gedachtenisprentjes uitgereikt worden met de namen van de
overledenen die sinds 1 november 2018 in de kerk een uitvaartdienst hadden.
Op het einde van de dienst zal U het houten kruisje of kaarsje overhandigd worden waarop
de naam geschreven staat van uw overleden familielid.
De parochiegemeenschap is uiteraard ook telkenmale van harte welkom op deze vieringen.
Pastoor Johan
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‘ELKEEN HEEFT EEN VERHAAL.’
Op 1 november vieren wij om 11.00u
Allerheiligen.
In die viering gedenken wij de overledenen van het
voorbije jaar. Iedereen wordt hierop van harte
uitgenodigd, maar speciaal de families die het
voorbije jaar in onze kerk uitvaart hielden voor
hun overledene.
Na de viering kan het verrijzeniskaarsje door de
familie mee genomen worden en is er tijd voor een
babbel en een drankje.

Wij namen afscheid van:
24 okt 18
8 nov 18
16 nov 18
23 nov 18
8 dec 18
28 dec 18
1 jan 19
3 jan 19
15 jan 19
2 apr 19
3 apr 19
3 apr 19
14 apr 19
6 jun 19
17 jun 19
29 jul 19
6 aug 19
16 aug 19
10 sep 19
19 sep 19
23 sep 19

GEORGETTE VANWEYNSBERGE
THEOPHILE BOINGEN
JEANETTE LAMBRECHT
MARGARETA DE LANGHE
RICHARD VAN LANDSCHOOT
MARC BURMS
FERNANDE VAN DAMME
MARTHE ELDERWEIRDT
MARCEL JANSSENS
HERMAN VERHOFSTE
CLARA VAN VERDEGEM
GEORGES DE BEULE
AGNES TERRYN
GEORGETTE CALLIER
YOLANDE HILLAERT
PHILEMOND DE TAEYE
ROGER DE PAUW
LYDIANE RAES
GERARD VERCRUYSSE
NICOLE VAN WAESBERGHE
LUCIEN RAWOENS

74J
80J
87J
87J
98J
86J
84J
94J
94J
87J
90J
82J
92J
87J
93J
90J
84J
80J
73J
75J
85J

WIJ WAREN ER OOK BIJ
VERSLAG ’START K 12’ OP ZONDAG 20 OKTOBER 2019
We mochten kennis maken met 19 vormelingen, hun ouders en familie.
Op een boeiende manier gaf Kathy een inkijk in de catechesewerking op Sint-Bernadette, met
de hoop dat iedereen er zich welkom voelt!
De vormelingen gingen met Ingrid op ‘pad’ met een gevulde rugzak. Aan de hand van een
grote stapschoen, een bijbel, een kruisje, een geboorteboek, een wortel werd duidelijk
gemaakt hoe wij vol goede moed richting vormsel gaan.
Ons jaarthema is ‘’Let it shine”, wij vragen aan God om Zijn licht te laten schijnen over ons
en over de wereld. In dit kader kunnen de kinderen allemaal hun eigen vlammetje kleuren dat
op het bord zal hangen, en zo hopen wij dat de vormelingen lichtjes mogen worden, en
groeien naar hun vormsel gedurende de acht samenkomsten.
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Tijdens de eucharistieviering kunnen de vormelingen intens meeleven door het voorlezen van
de schuldbelijdenis en voorbeden. De lichtjes flakkeren alvast op het altaar, en er wordt
geëindigd met een mooie tekst.
Op een boeiende manier willen wij samen met de kinderen op een hedendaagse wijze op stap
gaan om hen te laten groeien in hun geloof en de vorming tot jong-christen.
Een applaus voor al onze jongens en meisjes, die het alvast prima hebben gedaan tijdens deze
eerste samenkomst.
Cecile

Elke vormeling plaatste zijn lichtje op het altaar

Tijdens de viering zongen we samen: ”Ik wens je vrede van God”
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PREEK VAN DE WEEK
29ste ZONDAG DOOR HET JAAR, 20 OKTOBER 2019,
STARTVIERING VORMSEL
Let it shine!
1. Aanstekelijk
Het woord aanstekelijk heeft twee betekenissen: Een ziekte is aanstekelijk. Wij gebruiken
deze betekenis in een negatieve zin. Maar het woord aanstekelijk betekent ook begeesteren en
enthousiasmeren. Hier gebruiken wij het woord aanstekelijk in een positieve zin: Ik begeester
een andere mens met een goed idee of een positief gevoel.
In beide gevallen wordt iets op de andere mens overgedragen. In het eerste geval worden
bacteriën overgedragen. In het tweede geval ideeën of gevoelens.
Ik spreek vandaag vooral over de tweede betekenis: iemand begeesteren, iemand
enthousiasmeren.
2. Een vraag voor de volwassenen
Vandaag is de startviering voor onze vormelingen. Vormsel betekent zoiets als de
handtekening onder mijn eigen doopsel plaatsen. God, zo geloven wij, geeft de kracht dat
zo´n beslissing mogelijk is. De jonge christen wordt volwassen.
Daarom heb ik het eerst een vraag aan de volwassenen, die al gevormd zijn:
Hier zitten jonge christenen die tijdens de volgende maanden beslissen uit eigen kracht en
niet op bevel van de ouders onze Kerk ook in de toekomst mee te beleven of niet. Waarmee
wil je nu deze jongeren christenen begeesteren en enthousiasmeren om deze beslissing te
nemen? Waarmee wil je deze jongeren aansteken zodat onze Kerk een thuis voor hen wordt?
Ik weet dat dit geen eenvoudige vraag is maar het is wel een noodzakelijke vraag. Als ouders
van de vormelingen ontsnappen jullie er niet aan deze vraag te beantwoorden. Zij worden
wekelijks hiermee geconfronteerd wanneer ze zondags naar de kerk willen gaan.
Maar het is ook een vraag voor ons allen hier aanwezig: Wat moeten wij doen dat SintBernadette aantrekkelijk en aanstekelijk wordt voor onze vormelingen?
3. Een vraag voor de vormelingen
Natuurlijk heb ik vandaag ook een vraag voor jullie vormelingen. Hoe moet een Kerk, een
gemeenschap van christenen eruitzien dat ze voor jou aantrekkelijk is?
Ook hier is de vraag niet eenvoudig te beantwoorden. Natuurlijk ziet een aantrekkelijke Kerk
voor een 70-jarige er anders uit dan voor een 12-jarige mens. Ik wil deze vraag met jullie
bespreken wanneer wij in november samenkomen.
4. Let it shine!
Jezus gebruikt in het evangelie van vandaag een beeld om ons over dit thema te laten
nadenken: Het beeld van het licht onder de korenmaat. In een donkere kamer zet ik een lamp
niet onder een korenmaat. Ik wil de kamer met het licht van de lamp verlichten.
Wanneer ik iemand door iets wil begeesteren dan toon ik hem dat ik dat idee of dat gevoel
goed vind. Ik blijf zeker niet onbewogen. Je kan dit goed zien wanneer AA Gent thuis speelt.
Aan het Zuid waar de bussen naar de Ghelamco Arena vertrekken zie je een zee van blauw en
wit, de kleuren van AA Gent. Zij allen zijn ervan overtuigd dat hun voetbalploeg de beste is
en natuurlijk ook overwint.
Datzelfde geldt ook voor onze Kerk: Zijn wij werkelijk van onze Kerk, van onze
gemeenschap hier in Sint-Bernadette overtuigd, dat ik anderen daarmee kan aansteken?
Natuurlijk hoort ook een gezonde kritiek erbij wanneer ik lid ben van een gemeenschap. Ik
kan mijn verstand niet afzetten. Maar overtuigen en begeesteren kan ik met zo´n kritiek niet.
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Jezus wist dat. Het licht verlicht de kamer niet de donkerheid. Het licht is het waarnaar de
andere mensen zich oriënteren zoals een vuurtoren die een oriëntering is voor de schepen op
zee.
Dat is het wat Jezus wil. Wij zullen een vuurtoren zijn niet alleen voor jonge vormelingen
maar voor alle mensen. Hij zegt tot ons: Gij zijt het licht van de wereld. Let it shine! Amen.
Pater Andreas

LIEF EN LEED
In memoriam Roland OSAER
Roland Osaer werd geboren te Nieuwpoort in 1927. Hij groeide op in een groot gezin. Tijdens
de oorlog sterft zijn moeder. In Nieuwpoort volgt hij de middelbare school, en na zijn
legerdienst wordt hij bankbediende.
In 1954 huwt hij met Juliana Lemaitre.
Hij gaat als gemeentelijk ambtenaar werken bij de gemeente Sint-Amandsberg en hij komt er
ook wonen in de Albrecht Rodenbachstraat. Na de fusie met Gent gaat hij werken als
ambtenaar bij het OCMW te Gent.
Hij was een plichtsbewust man en in zijn werk was hij precies en correct.
Tien jaar geleden is zijn vrouw gestorven. En bleef hij alleen achter. Hij had geen kinderen.
Dank zij thuiszorg en de hulp van buren is hij lange tijd thuis kunnen blijven. Vijf jaar
geleden verhuisde hij naar het WZC Heiveld.
Op 15 oktober 2019 is hij er overleden.

De laatste zondagen zijn hectisch druk geweest, er was op 13 oktober de Dag van de
Chronisch Zieke Mensen, gevolgd door de handwerkbeurs op 19 en 20 oktober. Nu zetten we
een nieuwe ontspannende activiteit op de agenda, nl: stoelyoga en dit op zaterdag 16
november om 14.30 u. in de Kring van de Nova.
Stoelyoga is de meest makkelijke, laagdrempelige en blessurevrije vorm van yoga en hierdoor
voor iedereen haalbaar, ongeacht leeftijd, omvang, lenigheid, conditie of fysieke beperking.
en voor ouderen om ze krachtiger te maken zodat ze bijv. langer thuis kunnen wonen.
Ontspannings- en bewegingsoefeningen zijn voor iedereen nuttig en belangrijk en zelfs een
must om langer gezond te blijven.
Programma 16 november
14.30 uur : onthaal met koffie en koekje
15.00 uur : stoelyoga gegeven door Lieve ArnaudPieters
16.30 uur : broodmaaltijd
17.30 uur : wel thuis!
prijs
: 5 euro per persoon
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UITSLAG TOMBOLA HANDWERKBEURS

ste

1 prijs: patchwork bedsprei

nr. 360 – Sandra De Wilde,
Sint-Bernadettestraat
de
2 prijs: gehaakt tafelkleed
nr. 388 – Bernadette Fonteyne
Destelbergen
3de prijs: kader met alfabet
nr. 118 - nog niet uitgekomen
4de prijs: houten eend
nr. 145 - Jos Van De Winckel, Asse
Prijs op te halen bij Lieve Volckaert gsm nr 0485-674237
Volgende activiteit 15 december Kerstfeest
Met vriendelijke groeten en graag tot ziens op de stoelyogales
het kernbestuur

INTERPAROCHIAAL
SINT-LIVINUSFEEST MET JUBILEUMVIERING VAN
ONZE PASTOOR E.H. JOHAN GOEDEFROOT
Jaarlijks wordt op de parochie Sint-Lieven te
Ledeberg de patroonheilige Sint-Livinus
feestelijk herdacht rond de datum van zijn
naamdag (12 november).
Dit jaar krijgt het Sint-Livinusfeest
bovendien een zeer bijzondere klemtoon: de
parochiegemeenschap huldigt immers E.H.
Johan Goedefroot naar aanleiding van zijn
20-jarig jubileum als toegewijd pastoor van
de Sint-Lievensparochie.
Deze heuglijke gebeurtenis wordt feestelijk
ingezet met een plechtige Eucharistieviering
welke doorgaat op zaterdag 9 november
2019 om 17.00 u in de kerk van Sint-Lieven
te Ledeberg. De viering wordt opgeluisterd
door het Livinuskoor.
Na de viering wordt aan de aanwezigen een
uitgebreide receptie aangeboden in de
polyvalente zaal, Ledebergplein 21 te
Ledeberg. Voor deze receptie wordt
gevraagd om in te schrijven via e-mail:
parochieassistente.gentoost@gmail.com of
telefonisch op het nummer 09.231.53.00.
Naar aanleiding van zijn jubileum wenst Pastoor Johan Goedefroot tevens een financiële
steun te schenken aan de VZW Toontje te Gentbrugge. Hiertoe kan een bijdrage gestort
worden op het rekeningnummer BE02 4445 6435 1240 (Parochiekas Sint-Lieven – Transit)
met als vermelding “Jubileum 20 jaar”. Een bijdrage kan eveneens onder gesloten omslag
bezorgd worden aan de parochieassistente, Ledebergplein 21 te Ledeberg. Alvast van harte
dank hiervoor!
Wij hopen U zeer talrijk te mogen verwelkomen op deze feestelijke viering!
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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 UITGEVER
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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