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WOENSDAG 6 NOVEMBER 2019  
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
 

Zondag 10 november 
 11.00 u. – Eucharistieviering 
Zondag 17 november 
 11.00 u. – Eucharistieviering voor oud-strijders 
                  met Te Deum. 
               – Naamopgave vormelingen  

Zondag 24 november 
 11.00 u. – Eucharistieviering voor Johanna 
                   Bauwens 
 

AGENDA 
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 
 

HERABONNERING OP HET PAROCHIEBLAD. 
 

Beste lezer, 
Velen onder jullie hebben al betaald voor het parochieblad voor 
2020, maar van enkele vaste leden mochten wij nog geen 
bijdrage ontvangen. Misschien ligt uw betaling klaar en bent u 
het vergeten? Of moet u nog even tijd maken om aan uw 
computer te zitten en de betaling snel even doen? 
 

Kan u alsnog uw betaling spoedig uitvoeren? Dan garanderen 
wij u voor 2020 een goed gevuld, levendig parochieblad. 
De prijs is 42€, en een gift van 50€ is zeker welkom. 
Rekening nummer: BE66 8913 8402 6343 
Bedankt aan onze trouwe lezers, 
 Norbert, Manu, Hildegard en Pastoor Johan 

 
 

Heer, Gij geeft me levensadem 
 

In het leven zijn we niet alleen 
op eigen krachten aangewezen. 
Hij die aan de oorsprong ligt 
van al wat bestaat, 
van al wat leeft, 
noemt zich: 
‘Ik zal er altijd zijn voor u.’ 
 

Jezus, die God zijn Vader noemt, 
heeft ons de weg naar het diepste leven 
getoond en voorgeleefd: 
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niet enghartig voor onszelf, 
maar voor elkander leven. 
 

Wij hebben vertrouwen: 
bij ons sterven verdwijnen we niet 
zomaar in het niets. 
Er wacht ons een toekomst 
over de grenzen van dit leven heen. 
In Gods trouw zijn we voor altijd geborgen. 
 

Bron: Dominicanen Schilde-Bergen – tekste: Valeer Deschacht 
 

E.H. Johan Goedefroot, twintig jaar priester in Sint-Lieven 

 
E.H. Johan Goedefroot 

 

Op 18 augustus 1999 werd E.H. Johan Goedefroot benoemd als pastoor in Sint-Lieven én als 
deken van het vroegere dekenaat Ledeberg. Wegens de reorganisatie van de dekenaten werd 
hij op 1 september 2016 benoemd als pastoor-moderator voor de parochie Gent-Oost.  
Op 9 november vindt het Livinusfeest plaats en wordt hij in de bloemen gezet om zijn 20 jaar 
priester te Sint-Lieven. Tijd om bij hem op gesprek te gaan. 
 

Je was reeds 23 jaar priester toen je werd benoemd als priester in Sint-Lieven Ledeberg. 
Was Sint-Lieven onbekend terrein? 
Ik kende de parochie Sint-Lieven daar ik er van 1976 tot 1978 zondagsonderpastoor was en 
proost van de KSA Ledeberg. Eén jaar werkte ik er onder deken Coppieters en één jaar onder 
deken Geerebaert. In die tijd waren er nog zeven eucharistievieringen in het weekend. 
 

Op welke plaatsen was je nog pastoor/onderpastoor? 

Ik heb altijd in Gent gewoond in de Sint-Theresiaparochie. In 1976 werd ik priester gewijd en 
heb nadien nog twee jaar aan de KU Leuven (sociologie) gestudeerd. Tijdens mijn studies in 
Leuven was ik dus zondagsonderpastoor in Ledeberg. 
In 1978 werd ik tot pastoor benoemd in Christus Koning in Nieuw Gent. 
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In 1992 werd ik pastoor in Ekkergem. 
In 1999 werd ik pastoor-deken in Ledeberg. 
 

Vroeg of kreeg je bedenktijd om de benoeming in Ledeberg te aanvaarden?  
In mei 1998 werd de toenmalige pastoor-deken Raf Buysse ziek, ,en werd hij vervangen door 
kanunnik Jan Heirman en E.H. Eric De Vreeze (missionaris in Venezuela). E.H. Jef Limpens 
was toen interim-deken. Men was dus dringend op zoek naar een nieuwe pastoor. 
 

In Ledeberg waren heel wat veranderingen aan de gang: de bouw van een nieuw 
parochiecentrum, start van een parochieassistente en samenwerking met de Sint-
Antoniusparochie; dus ik heb er wel moeten over nadenken. 
Ik heb tenslotte de opdracht aanvaard omdat ik de streek kende. Mijn bedoeling was om de 
parochie pastoraal en liturgisch uit te bouwen alsook toe te zien op het goede verloop van de 
bouw en de herinrichting van de oude dekenij.  
E.H. Raf Buysse was toen ook pastoor in Sint-Antonius. Ik werd dus naast deken ook 
onmiddellijk pastoor van twee parochies, wat eigenlijk zelden voorkomt. In die parochie 
wilde ik ook de wijkwerking verder uitbouwen. Er was wel geen onderpastoor meer, maar ik 
kreeg wel onmiddellijk hulp van E.H. Hugo Stubbe. Gelukkig had ik ook medewerking van 
veel vrijwilligers. 
 

Naast pastoor van Ledeberg en St.-Antonius werd je ook onmiddellijk deken van 
Ledeberg (parochies Gentbrugge-Ledeberg, Melle en Destelbergen-Heusden)? 
Mijn bedoeling was om samenwerkingsverbanden te creëren en zo grensoverschrijdend te 
werken. Toen was er in elke parochie in het dekenaat nog een pastoor. 
Er werden twee eenheden gevormd: Gentbrugge-Ledeberg, Melle-Destelbergen. Daarnaast 
werden er ook vormingsavonden georganiseerd. 
In 2009 werd ik ook pastoor van Sint-Eligius. Gelukkig kon ik toen rekenen op de hulp van 
Gert Poelman en Pastoor Gorré. In 2012 werd ik ook pastoor in St.-Simon. 
Ik had ook hulp van E.H. Karel Cottenie, een diaken, een parochieassistente en vrijwilligers. 
 

Is er een moment/gebeurtenis die je is bijgebleven? 
De viering in 2003 van 200 jaar parochie en 130 jaar kerk van Sint-Lieven. Er werden toen 
tentoonstellingen en evenementen georganiseerd. 
De vele momenten waarop ik kon rekenen op de verantwoordelijkheid van vrijwilligers in de 
pastoraal en liturgie. 
 

Minder leuk was in 2016 toen ik pastoor-moderator werd voor Gent-Oost en aangesteld werd 
in de kerk van H. Kruis en H. Hart. In beide kerken was het mijn eerste en mijn laatste 
viering. De ontgoocheling en het verdriet van de mensen was toen groot. Ze waren er ook niet 
op voorbereid. 
 

Was priester worden altijd jouw droom? 
Mijn roeping is maar laat gekomen. Ik was wel actief in jeugdbewegingen. Toen ik school 
liep in het secundair onderwijs en later in 1969 in het seminarie in Drongen is daar mijn 
roeping pas echt bevestigd geworden. Nadien heb ik ook nog twee jaar gestudeerd in het groot 
seminarie in Leuven. Ik was vijfentwintig jaar toen ik gewijd ben. 
 

Je hebt de kerk zien veranderen van cultuurkerk naar keuzekerk. Vind je dat positief, 
of eerder negatief? 
We kunnen ook spreken van een volkskerk. Er waren veel kerkgangers, maar de inhoud van 
het geloof ging verloren. Nu is er een duidelijkere beleving. De vraag is: hoe kunnen we 
geloof beleven in de moderne wereld? De uitdaging is om de eucharistie levendig te houden 
zonder de traditie helemaal overboord te gooien. 
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Parochies worden momenteel samengevoegd om zo te groeien naar een ‘nieuwe 
parochie’. Je werkt er zelf aan mee. Wat vindt je het moeilijkste hieraan?  
Veel mensen zijn verankerd op een bepaalde plaats. In een wereld waar alles verandert is het 
moeilijk om het vertrouwde los te laten. De werkvormen zijn veranderd. Vroeger was alles 
kleinschalig terwijl we nu werken in een groter verband. Of we nu werken in een groot of 
klein verband, de boodschap die we verkondigen is nog altijd dezelfde gebleven. 
 

Hoe zie je de kerk verder evalueren daar er nog weinig priesterroepingen zijn? 
Er moet een verruiming komen van het priesterambt. Men zou gehuwde mannen die 30 jaar of 
meer gehuwd zijn, moeten toelaten tot het priesterambt. In de Byzantijnse kerken is dit reeds 
toegelaten. Er is niet alleen een tekort aan priesters, maar ook aan gelovigen. In de toekomst 
zullen we ook gaan naar een kerk met plaatselijke gemeenschappen. De territoriale pastoraal 
zal verdwijnen. 
 

Bedankt voor het openhartig gesprek. 
 Marijke De Vogeleer 
  parochieassistente Gent-Oost 
 

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!   
 

IN DE KIJKER: DE HEILIGE LIVINUS 
De plechtige Eucharistieviering van zaterdag 9 november om 17.00 uur in de Sint-
Lievenskerk te Ledeberg staat dit jaar voornamelijk in het teken van het 20-jarig jubileum van 
E.H. Johan Goedefroot als pastoor van deze parochie. 
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Laten we echter niet uit het oog verliezen dat terzelfdertijd het jaarlijkse Sint-Livinusfeest 
wordt gevierd ter ere van de patroonheilige van de kerk en van de parochie. 
 

Ondanks het feit dat er weinig met zekerheid geweten is over deze heilige, heeft hij toch een 
blijvende stempel gedrukt op de stad Gent en haar gelovige gemeenschap. 
 

Als priester van Ierse afkomst werd Livinus in de 7de eeuw naar onze streken gezonden om er 
het christendom te prediken. Hij was een vurige verkondiger, maar werd op één van zijn 
missies het zwijgen opgelegd door hem de tong uit te rukken. Dit is de reden waarom de 
heilige Livinus steeds wordt afgebeeld - ook in de kerk van Ledeberg - met in de hand een 
tang waarmee hij zijn uitgerukte tong vasthoudt. 
  

Hij werd begraven in Houtem (het huidige Sint-Lievens-Houtem) en later heilig verklaard. 
Zijn relieken werden in de 13de eeuw overgebracht naar de Sint-Baafskathedraal te Gent. Van 
toen af ontstond een jaarlijkse bedevaarttraditie van Sint-Lievens-Houtem naar Gent, die 
verscheidene eeuwen bleef bestaan. De Sint-Lievenspoort - destijds één van de stadspoorten 
van Gent - dankt er haar naam aan. Ook enkele Gentse straten en het grootste college van de 
stad werden naar deze heilige genoemd.  
 

En vergeten we zeker niet het Livinuskoor te vermelden, dat haar wortels heeft in de Sint-
Lievensparochie en dat de plechtige Eucharistieviering zal opluisteren met - zoals steeds - een 
indrukwekkende vertolking van zorgvuldig gekozen liederen. 
 Iedereen is van harte welkom! 
 

PREEK VAN DE WEEK  
 

27ste OKTOBER – DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 
(Lc 18, 9-14) 

 De Farizeeër en de tollenaar. 
 

Reeds bij aanvang van de viering was het thema duidelijk: het verhaal over de Farizeeër en de 
tollenaar. Een tempelmoment dat we van kindsbeen af kennen. “The bad guy and the good 
one”. 
  

Beide mannen komen in de tempel om er te bidden. Het wordt een persoonlijk gebed voor 
beiden maar met een andere insteek. De Farizeeër is een man van de Thora, het boek met de 
wetten van Mozes. Z’n hele levenswijze is ingesteld op het strikt naleven van de wetten zoals 
vasten en het wegschenken van een deel van z’n inkomen. De man voelt zich daar goed bij… 
maar dan krijgt z’n gesprek met God een totaal andere wending. Hij prijst zich gelukkig dat 
hij niet is zoals de anderen. Gods woord op papier, in wetten gegoten, is voor hem voldoende. 
Het menselijke aspect is hem vreemd. In z’n bidden laat hij zich meedrijven door eigenwaan 
… dé ontmoeting met God is er blijkbaar niet! De tollenaar, de afzetter, voelt een leegte, een 
gemis in z’n leven. Zonder grootse gebaren of woorden stelt hij zich open voor Gods genade. 
Het wordt een deugddoende godservaring voor de tollenaar. 
 

Zonet hoorden we de eerste lezing met woorden van Jezus Sirah, een Schriftgeleerde die 
ongeveer 200 jaar eerder leefde.  
  

Hoe kunnen beide lezingen ons inzicht tot bidden geven en onze levenswijze naar onze naaste 
toe verruimen of veranderen? De centrale zin is duidelijk: “Wie God dient, wordt welwillend 
ontvangen en zijn gebed verheft zich tot de wolken toe.” 
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Er is al heel veel geschreven en gezegd over de tollenaar en de Farizeeër dat ik eens een 
andere kijk op dit gebeuren wil brengen. Een positieve kijk op mensen kan al zeker een goed 
begin zijn… 
 

Van kleins af aan kennen we de Farizeeërs als dé mannen van de wet én zonder geweten. 
Kunnen we hen vandaag eens een nieuwe kans geven? Bij de voorbereiding van de viering 
gaf Jan me een goede tip: zoek eens naar de farizeeër Hillel . Heb ik gedaan en zo kan ik jullie 
vertellen dat die man tussen 50 voor en 10 jaar na Christus leefde. Deze joodse 
Schriftgeleerde, Hillel de Oudere, was een heel gematigde farizeeër. Zijn uitgangspunt was 
naastenliefde en tolerantie. Eén van zijn lijfspreuken was: ”Wat jij haat, doe dat uw naaste 
niet aan.” Hij werd een man van vrede genoemd, een vriend voor de mensen. Nog een 
uitspraak van hem was: “De echte nederigheid is niets anders dan Gods Geest van liefde in 
een mens.” 
  

Wel beste mensen, het doet mij en hopelijk jullie ook deugd om de zo algemeen misprezen 
‘Farizeeër’ in het zonnetje te zetten vandaag. Er waren er dus ook wel goeie Farizeeërs bij. De 
evangelist Lucas heeft het – met z’n tegenstelling Farizeeër/ tollenaar natuurlijk goed bedoeld 
en probeerde met dit verhaaltje een beeld te schetsen van hoe het wel en niet moet zijn. Maar 
we onthouden zeker dat gebed én nederigheid het mooiste van de mens naar boven brengt.  
Laat ons het oud gezegde “water bij de wijn doen” meer ter harte nemen. Met ‘zwart-wit’ 
denken komen we er niet en heeft bidden tot God geen zin.  
 

Misschien is deze parabel een aanzet om te beseffen en te weten dat bidden luid kan, stil kan 
… en mag zoals altijd al geleerd, bidden kan zonder woorden, met een traan, met een 
glimlach… als het je het maar meent met hart en ziel. 
 Kathy Debaveye 

 

We zetten 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 Arnaud- Pieters 
16.30 uur : broodmaaltijd 
17.30 uur : wel thuis! 
 prijs        : 5 euro per persoon 
 

Volgende activiteit 15 december Kerstfeest 
 

 Met vriendelijke groeten en graag tot ziens op de stoelyogales 
  het kernbestuur 
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INTERPAROCHIAAL 
 

ALS VOORBEREIDING OP HET FEEST VAN CHRISTUS KONING 
 

11 dagen en 11 nachten van 14 tot 24 november 2019 
op vele plaatsen eucharistische aanbidding 
 

Donderdag 14 november : 8.00 u. – 20.00 u.  
Paters Karmelieten, Burgstraat 46, 9000 Gent.   
Eucharistie: 18.15 u.  Contact:   0497 046156 
 

Vrijdag 15 november: 8.00 u.– 20.00 u. 
Missionaries of Charity, Begijnengracht 55, 9000 Gent 
Eucharistie: 8.00 u. 
 

Vrijdag 15 november: 20.00 u.–8.00 u. en zaterdag 16 november van 8.00 u.–20.00 u. 
Cara Nova o Maria, Kliniekstraat 48, 9050 Gentbrugge 
Eucharistie: 11 u.                         Contact: 0498 453419  
 

Zaterdag 23 november: 9.00 u. – 15.00 u. 
Kapel Groot Begijnhof St.-Elisabeth, 9040 Sint-Amandsberg 
Eucharistie: 9 u. Lauden: 9.30 u.   Contact: 0477 184670 
 

Slotviering Feest van Christus Koning 
Zondag 24 november om 11.00 u 
Onze-Lieve-Vrouw St.-Pieterskerk, Sint Pietersplein 
 

THEATER DE BALSEMBLOMME vzw 
 Speelt  DE JOSSEN  Een toneelstuk van Tom Lanoye. 
 

Welkom in het Rijk der Jossen! Het land waar iedereen Jos heet met zijn familienaam... én 
met zijn voornaam. Waar iedereen gelijk is voor de wet en iedereen zich veilig voelt, 
beschermd door de andere Jossen.  
De Jossen hebben hun eigen Jos-dom gecreëerd. Waar iedereen zich aan de regels houdt, de 
rituelen trouw vervult, de onhebbelijkheden gesmoord worden in het groepsgevoel, waar 
iedereen zijn weg en plaats vindt in de complexe chaos van de buitenwereld. Waar niemand 
ge-'jost’ wordt door een ander...  
Tot op een dag één van de Jossen er uit wil stappen. Het Josdom staat op zijn kop, davert op 
zijn grondvesten. De Josmaskers vallen af, ambities komen boven en er wordt gevochten: voor 
en tegen elkaar, voor en tegen het groepsgebeuren, voor en tegen het individu. Is dit de val of 
de revival der saamhorigheid? Tom Lanoye schetst op komische wijze maar met een tragische 
ondertoon het spanningsveld tussen individu en groep. 
 

Voorstellingen  
vrijdag 8 en 15 | zaterdag 9 en 16 november 2019 - 20:00 uur 
zondag 10 november 2019 - 15:00 uur 
Regie: Geert Willems 
Spel: Joke Batsleer, Philippe Ceulemans, Mieke De Decker, Natalie Donck, Wim Van 

Doorsselaere, Koenraad Pauwelyn, Patrick Van Rijsselberghe en Emilie Ringelé 
Zaal NOVA: Sint-Bernadettestraat 132-134 - 900 Gent 
Tickets: 12,00 € | 11,00 € (Studenten, Senioren, leden Opendoek) 
Reservatie: balsemblomme@telenet.be of 09 228 51 25 
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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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 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/ 

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


