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WOENSDAG 27 NOVEMBER 2019  
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
 

Zondag 24 november 
 11.00 u. – Eucharistieviering voor Johanna 
                   Bauwens 
Zondag 1 december – Adventsmarkt 

9.30 u. tot 11.00 u. vormselcatechese 
11.00 u. – Eucharistieviering (eerste zondag van de 

advent) en namis voor overleden 
ouders: André De Raedt en Margriet 
De Langhe 

Zondag 8 december 
11.00 u. – Eucharistieviering voor de parochie 

 

AGENDA 
Zondag 1 december: 10:00 u. - 12:30 u. Adventsmarkt 
   9.30 u. - vormselcatechese: woordje over advent + bezoek adventsmarkt  
 11.00 u. - Eucharistieviering: kindvriendelijke viering 
Woensdag 4 december: 19.30 u. - 21.30 u. kerkraad 
Zondag 8 december: 11.00 u. - Eucharistieviering 
Zondag 15 december: 11.00 u. - Gebedsdienst 

14.00 u. - 17.30 u. - Samana - Kerstfeest in het Novacentrum, misviering 
 gevolgd door muzikaal optreden en koekenfestijn met tombola 
15.00 u. - 16.00 u. - Koor zingt in de Sint-Niklaaskerk 

Zondag 22 december: 11.00 u. - Eucharistieviering 
Dinsdag 24 december: 23.45 u. - Middernachtviering 
Woensdag 25 december: 11.00 u. - Kerstmisviering 
Zondag 29 december: 11.00 u. - Eucharistieviering 
 

Advent 

 
Iedereen heeft in zijn huis ergens wel een plaatsje waar hij of zij zaken koestert die waardevol 
zijn of belangrijk waren: een foto’s van geliefden, een waardevol aandenken…. 
Soms in de portefeuille of de handtas koesteren we een foto of een tekst of een bijzonder 
aandenken… 
Het is dagelijks zichtbaar of we dragen het altijd met ons mee. 
Misschien is dat wat we koesteren wel eens de woonplaats van God. 
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ADVENT – op weg naar kerstmis. 
Volgende zondag krijgt de adventskrans en zijn kaarsen een plaats in de kerk, en misschien 
bij je thuis ook een hoekje met wat groen, een kaars en een gebedskaart, en later ook de 
kerststal.  
Hierin koesteren wij Gods droom met deze wereld: God wil wonen onder de mensen, zijn 
liefde wordt zichtbaar. 

We worden opgeroepen trouw te zijn aan de goddelijke droom: 
waardig leven voor elke mens, voor al wat leeft. 
 

Samen SOLIDAIR tegen armoede. 
God laat zich ontmoeten in de gekwetste mens , de mens in nood. 
Solidariteit komt bovendrijven wanneer mensen de noden van anderen zien en er 
verantwoordelijkheid willen voor dragen 
 

WELKOM op de adventsvieringen. 
Welkom op de eerste zondag van de advent. 
We vangen vandaag de tocht aan van donker naar licht, van verwachting naar nieuw leven. 
"Laat ons wandelen in het licht van de Heer" zo klinkt het in het visioen van Jesaja. 
Centraal plaatsen we de adventskrans, met groene takken als teken van leven en het rode lint 
als symbool van liefde en van onze verbondenheid met elkaar. 
Wij verlangen naar het Licht van Kerstmis, het licht ons geschonken door de Heer. 
We hopen op een wereld waar plaats is voor elke mens en armoede wordt uitgesloten. 
 

Welkom op onze adventsvieringen in onze kerk 

 Johan Goedefroot 
  pastoor 
 

Waakzaam zijn 
 

Laten we waakzaam zijn 
en oog  hebben voor het ‘uit-einde-lijke’. 
Laten we ons biddend tot onze God keren 
en Hem toevertrouwen 
wat in de diepte van ons hart leeft. 
 

Laten we waakzaam zijn  
en bidden voor de wereld: 
dat allen die verantwoordelijkheid dragen 
oog en hart hebben  
voor mensen die te weinig tot hun recht komen 
of zich onveilig of niet aanvaard weten.  
 

Laten we waakzaam zijn 
en bidden voor elkaar en voor onszelf: 
dat wij in de voorbereiding op Kerstmis 
ons toeleggen op de daadwerkelijke beleving 
van het evangelie 
en in gebed alles wat ons ter harte gaat 
aan onze God toevertrouwen. 
 

(tekst: Jean Paul Pinxten – uit gebedskalender 2019) 
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zondag 15 december 
midden de Genste Winterfeesten 

 

bent u welkom op 
 

GENT ZINGT KERST 
 

van 15 tot 16 uur 
samenzang in de Sint-Niklaaskerk 

 

 
 
Kent u ze (nog)? Nu zijt wellekome, Maria die zoude naar Bethlehem gaan, Herders Hij is 
geboren, Stille nacht, Once in royal David’s city en Susa Nina….? Het zijn kerstliederen die 
op het programma staan van dit uurtje samen zingen.  
Omdat jullie zangliefhebbers zijn, wordt er gezorgd voor een boekje met de teksten en muziek 
van de liederen, vaak ook meerstemmig.  
We worden muzikaal ondersteund door het Sint-Bernadettekoor. 
 

Met de medewerking van Catherine Knockaert, sopraan; Steven Van Cauwenberghe, bas; Jo 
Demeester, organist en Jan Demeester, koorleider. 
 

toegang gratis 
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WIJ WAREN ER OOK BIJ  
 

17 NOVEMBER – VORMSELCATEHESE EN MISVIERING MET 
NAAMOPGAVE VORMELINGEN ALOOK HERDENKING 
OORLOGSLACHTOFFERS  

 

Ziehier ons klein verslagje van de viering van zondag 17/11/2019. 
Vandaag stond tijdens de catechese onze naam centraal. 
Onze naam wordt op vele manieren gebruikt. 
Maar bovenal staat onze naam geschreven in Gods Hand. Hij vergeet ons niet. 
 

Ook werd er uitleg gegeven over het gebouw "de kerk". 
Volgende onderwerpen kwamen aan bod : de sacristie, het tabernakel, de verschillende kleren 
van de priester, ... 
 

We hebben ook door middel van knutselgerief getoond waarom ons huis ons thuis is. 
De snelle knutsel werkjes resulteerden in bedjes, knuffels, huisdieren, koffie (symboliseerde 
het ontbijt). 
Ook al heb je deze dingen op hotel of op verlof, thuis spelen deze zaken een belangrijke rol in 
ons leven. 
 

Als afsluiter was er een misviering ter ere van de oud strijders, alsook voor de gesneuvelden 
die omkwamen in de wereldoorlog. 
De boodschap die is blijven hangen bij de kinderen: nooit meer oorlog. 
Op het einde van de viering werd op trompet The Last Post, alsook het Belgisch volkslied 
gespeeld. 
 Britt en Louise (wordt vervolgd) 
 

Enkele sfeerbeelden: 
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ZINGEN IN HASSELT 
 

In vorig parochieblad hadden we het over 5 dappere stappers die op bezoek gingen bij Zuster 
Clemence in Kiewit. Zie hen hier op de foto met een lachende zuster Clemence. 
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STOELYOGA 
Op 16 november, een zonnige maar frisse herfstdag, kwamen 
een 20 tal mensen naar de Kring van de Nova of werden 
erheen gebracht, voor een nooit eerder vertoonde activiteit : 
Stoelyoga. We werden vriendelijk onthaald met koffie en een 
koekje en zagen dat er aan het einde van de zaal een grote 
kring van stoelen opgesteld stond  met daarop voor elke stoel 
een slofje papieren zakdoekjes. Misschien moeten we ons in ’t 
zweet oefenen dachten we. Afwachten dus wat het wordt!  
 

Lieve, de lesgeefster, gaf eerst een woordje uitleg over wat yoga eigenlijk is en hoe we ons 
brein kunnen leegmaken van gepieker door ons te focussen op bv. ademhalingsoefeningen, 
ook andere lichaamsoefeningen zoals met de schouders, polsen, handen, benen, de ogen,  
grimassen maken voor de aangezichtsspieren, oefeningen met geluiden enz. enz. Iedereen 
deed geconcentreerd mee, zelfs een paar jonge kinderen deden enthousiast mee. Naar het 
einde van de les toe werd een sfeerkaarsje aangestoken en zachte rustgevende muziek 
opgezet. Lieve, kreeg applaus en we konden in de kring nog even met haar napraten en ze 
gaf ons nog enkele tips mee om te eindigen. Bedankt Lieve ! 
 

Vooraleer huiswaarts te keren mochten we nog  aanschuiven voor de broodmaaltijd, lekker 
rozijnenbrood of melkbrood met koffie of  thee. Het werd weer een geslaagde namiddag 
dank zij al die lieve organisatoren en vrijwilligers, die nooit aflatend altijd ter beschikking 
staan. Want vergeet niet, ook zij staan steeds in voor de opruim en vaatwas! 
Hartelijk dank ! Lieve, Lieve, Lieve, Lieve en hun team vrijwilligers! 
 

KERSTFEEST SAMANA 
 

 70 PLUSSERS                       
ZONDAG 15 DECEMBER 2019 OM 14.00 UUR in het NOVA CENTRUM 

 

PROGRAMMA 
 
14.00 u. : Kersteucharistieviering in de NOVA-zaal 
              met kerstliederen gezongen door Aki Bollino 
15.00 u. : Een heerlijk aperitiefje 
15.30 u. : Muzikaal optreden van Aki Bollino, een 
namiddag vol bekende liederen uit de oude tijd. 
Gegarandeerd ambiance en meezingers! 
17.00 u. : Koekenfestijn met aansluitend tombola 
18.15 u. : Wel thuis!   
 Prijs   : € 10 per persoon te voegen bij de 
inschrijving 
            tegen woensdag 11 december a.u.b. 
 

Alle mensen die de leeftijd van 70 jaar bereikt hebben 
en hun echtgeno(o)t(e), de langdurig zieken, mensen met een handicap en hun gezin worden 
van harte uitgenodigd! 
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Voor het welslagen van dit feest zoeken wij bereidwillige chauffeurs om mensen, die geen 
vervoer hebben, naar de Nova te brengen en na het feest terug naar huis te voeren (waarvoor 
hartelijk dank bij voorbaat). 
 

Mensen die een geschenk willen geven voor onze tombola (waarvoor wij u ook zeer dankbaar 
zijn) kunnen dit afgeven bij :  
Lieve Volckaert-Claeys  09/251 39 90 - Frans Masereelstraat 32, St. Amandsberg  
Mensen die graag een handje willen toesteken of voor vervoer willen zorgen  zijn steeds van 
harte welkom! Gelieve een seintje te geven naar bovenstaand adres 
 

Uw inschrijvingen worden verwacht tegen woensdagavond 11 december bij: 
 Lieve Volckaert           09/251.39.90 (na 18u) 
    Frans Masereelstraat 32 Sint Amandsberg 
 e-mail: godelieve.volckaert@gmail.com  
of bij Leopold Wauters  St. Bernadettestraat 592 (rechtover de kerk). 
 

INTERPAROCHIAAL 
 

KWB SINT-AMANDSBERG ORGANISEERT: 
Gent in oude prentkaarten  
 

Gent, dat kennen we toch allemaal! 
Dat idee hebben we natuurlijk over -wat we noemen- “de mooiste stad van België”. Mogen 
we even chauvinist zijn? 
We gaan deze avond Gent verkennen in de voorbij decennia. Wij worden hierbij gegidst door 
Chris Fermon uit Drongen-Luchteren die dit met een fotoprojectie van oude prentkaarten zal 
doen. 
Zonder een vermoeiende wandeling te maken doen wij een virtuele rondleiding vanop onze 
stoel. Hierbij keren wij terug in de tijd tot 150 jaar geleden, de tijd van de beginnende 
fotografie. Wij gaan het oude Gent zien zoals we dat nog maar weinig zullen hebben gezien, 
en maken de vergelijking met de toestand van toen en heden. 
We lopen langs het Gangsken, de dierentuin, de Appelbrug, Braamgaten en de Zandpoort, we 
zien de scheepsbevrachters aan het werk aan Café Klein Oudenaerde en de dames van de 
boulangerie Viennoise. En hoe zag de Grand Bazar au bon Marché er ook weer uit, het 
Zuidstation en de Korte Ridderstraat? 
Kortom, een avond om zeker niet te missen…  
 

Praktisch: 
Deze infoavond gaat door op donderdag 5 december 2019 om 19.30 uur in het Parochiaal 
Centrum Oude Bareel, Beelbroekstraat 2 te Sint-Amandsberg. Het einde is voorzien rond 22 
uur.  De inkom bedraagt 5 euro. Inschrijven vooraf hoeft niet. Iedereen is welkom! 
Het Parochiaal Centrum Oude Bareel is met het openbaar vervoer te bereiken met de lijnen 17 
of 18 (halte Beelbroekstraat-Zenobe Grammestraat) en de lijnen 76, 77 of 78 (halte 
Antwerpsesteenweg Carrefour Oostakker). 
 

 Norbert De Meyer 
 secretaris 
 

Wintersongs door Livinuskoor Ledeberg 
Het Livinuskoor en het ensemble Gustav nodigen u graag uit voor hun Kerstconcert. 
Het Livinuskoor zingt liederen uit verschillende landen. 
Tevens wordt het publiek uitgenodigd voor samenzang van enkele kerstliederen. 
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Kaarten zijn de te bekomen via de website http://livinuskoor.weebly.com/kerstconcert.html of 
via livinuskoor@hotmail.com 
 Tickets: € 12 VVK/€ 15 ADK - student: €10 
 

Waar en Wanneer? 
 kerk Sint-Lieven, Ledebergplein te Ledeberg 
 Zaterdag 21 december van 19.30 uur tot 21.00 uur 
 

Iedereen van harte welkom! 

 

HET LAM GODS RETABEL EN DE KERN VAN HET CHRISTELIJKE GELOOF 
 
Het Lam Gods dat een veelluik is met niet 
minder dan 18 panelen leest als ‘een 
christelijk stripverhaal’. Het drukt de kern 
van het christelijke geloof uit.  
Wat is de context waarin Van Eyck dit 
retabel schilderde? Wat en wie heeft hem 
geïnspireerd? Als we daar zicht op 
krijgen, dan komen de belangrijkste 
vragen: hoe kunnen we dit werk vandaag 
‘lezen’? 
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Welk appel kan er voor de hedendaagse mens uitgaan van dit meesterwerk?’ 
Spreker: Ludo Collin, rector van de Sint-Baafskathedraal. 
 

Waar en wanneer? 
 Handelsbeurs, Kouter, Gent 
 Maandag 2 december om 20.00 uur 
 Organisatie: Christen Forum Gent 
 

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 


