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WOENSDAG 11 DECEMBER 2019  
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
 

Zondag 15 december – 3de zondag van de advent 
11.00 u. – Eucharistieviering  

Zondag 22 december – 4de zondag van de advent 
11.00 u. – Eucharistieviering 

Dinsdag 24 december  
23.45 u. – Middernachtmis 

Woensdag 25 december - Kerstmis 
11.00 u. – Kerstviering 

Zondag 29 december 
11.00 u. -- Eucharistieviering 

 

AGENDA 
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 
 

Vreugde 
 

Lieve God, 
om licht zijn we gekomen,  
licht in donkere dagen, 
licht op onze lijdensweg. 
 
Om warmte zijn we gekomen, 
warmte voor koude handen, 
warmte die de kou verjaagt. 
 
Om vreugde zijn we gekomen, 
vreugde om het feest dat komt, 
vreugde met mensen om ons heen. 
 
Lieve God, 
met het licht van Uw ogen,  
zegen ons. 
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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. 

 

WIJ WAREN ER OOK BIJ 
 

1 DECEMBER – EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT 
VORMSELCATECHESE EN MISVIERING 

 

Met de advent leven de Christenen toe naar Kerstmis. 
Advent begint 4 zondagen voor Kerst. Iedere week wordt er een rode kaars aangestoken op de 
adventskrans, gemaakt van groene dennentakken. 
Zo komen we steeds dichter tot Kerst, het feest van het licht. 
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Er was ook een Kerstmarkt. Daar moesten we iedereen interviewen en leerden wat elke 
vrijwilligersorganisatie doet met het opgehaalde geld. 
Het is ook een tijd van solidariteit en het helpen van mensen die het minder hebben dan ons. 
Xander 
 

Enkele sfeerbeelden: 

 
 

 
Samen het Onze Vader bidden. 
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De vormelingen mochten de standhouders op de adventsmarkt vragen stellen en noteerden 

goed alle antwoorden. 
 

 
Dit zijn de beeldjes die de vormelingen maakten met de blokken klei die ze ontvingen van 

Jaak. 
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PREEK VAN DE WEEK 
 

1 DECEMBER  -  EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT 
ADVENT: 4 KAARSEN LANG DE WARMSTE WEEK! 

 
 

Hebben jullie het al eens meegemaakt dat je beste vriendin of vriend ging roddelen over jou? 
Dat je het gevoel had: ik dacht dat ik een vriend of een vriendin had, maar nu heeft die mij 
verraden.  
Dan voel je je rot, hopeloos… Echte vriendschap, neen, daar geloof ik niet meer in!  
Soms zie je het niet meer zitten!  
 

Misschien worden ook jonge mensen, net als vele volwassenen wel eens moedeloos van de 
vreselijke dingen die ze dagelijks in het tv-journaal zien.  
Dan denkt een mens: Zal er dan nooit vrede zijn? ‘t Lijkt hopeloos!  
En dan die klimaatcrisis! Dit wordt een catastrofe, zegt iemand in Terzake. Het zal slecht 
aflopen. Hopeloos! Soms zie je het echt niet meer zitten! 
 

Maar, beste jongens en meisjes, we kennen allemaal ook veel mensen (jongelui zoals jullie en 
volwassenen) die ondanks al die slechte ervaringen en tijdingen blijven dromen dat het 
allemaal nog goed komt, dat trouwe vriendschap wel mogelijk is, dat de mensen wijzer zullen 
worden als het om het klimaat gaat, dat vrede in de wereld er wel ooit zal komen… In deze 
kerk zitten er veel van die dromers!  
 

Ook die profeet Jesaja was zo’n dromer.  
Er komt een tijd dat niemand nog zal schelden en roepen en tieren, maar iedereen zal 
vriendelijk zijn voor een ander. Niet wanhopen, zegt hij, want ooit zullen de mensen hun 
zwaarden in het vuur werpen en ze zullen er ploegen van maken om het land vruchtbaar te 
maken. 

 

Toen we die tekst maandagavond lazen, zei iemand spontaan:  
 ’t Is te hopen dat die profeet gelijk heeft!  
En iemand anders dacht: ’t Is bij Jesaja net als in de warmste week!  
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Inderdaad! Binnenkort staat heel Vlaanderen op zijn kop en zetten duizenden jonge gasten 
zoals jullie, maar ook moeders en vaders en opa’s en oma’s zich in voor goede doelen die 
onze samenleving een beetje warmer kunnen maken.  
Dat is toch fantastisch! 
 

Jezus, was eigenlijk net als Jesaja, ook iemand van de warmste week!  
Hij droomt van een wereld waar iedereen zorg draagt voor elkaar, waar niemand uitgesloten 
wordt, waar mensen in vrede samen wonen…  
 Zo heeft God zijn schepping bedoeld, zei hij.  
Daarom noemde hij zijn droom het Rijk Gods!  
 

In de tekst van het evangelie die pastoor Johan voorlas, gaat het eigenlijk ook over dat Rijk 
Gods. 
Ik geef toe dat dit verhaal nogal moeilijk klonk in onze oren. In Jezus’ tijd was er ook veel 
miserie, er was ook crisis. Velen verloren de moed. En de mensen dachten dat -als het zo 
verder ging- het einde van de tijden in aantocht was.  
Vandaar hun vraag: hoe lang nog Jezus? voor wanneer is het Jezus dat het einde zal 
aanbreken? hoe zullen we weten dat Gij dan terugkeert?  
Jezus’ antwoord kan ik samenvatten in enkele woorden: niemand weet iets over de toekomst,  
maar wees ondertussen waakzaam, hou je ogen open voor wat je wel nog kunt doen om de 
wereld beter te maken…  
 

En er zijn -godzijdank- heel veel mensen in onze samenleving die de wereld een beetje 
warmer willen maken. Zijn dat allemaal volgelingen was Jesaja en Jezus?  
Heel wat van die mensen zijn vandaag niet naar de kerk geweest, er zijn er bij die Jezus zelfs 
niet eens kennen en heel wat van jullie coole vrienden en vriendinnen volgen misschien 
zedenleer in school… en toch zetten ze zich in voor een warmere samenleving. Fantastisch 
toch!  
 

En nu zitten jullie te denken: wat zegt die man daar? Het maakt dus niet uit of we godsdienst 
volgen of niet, of we gevormd worden of niet? of we Jezus kennen of niet, als we maar 
durven dromen van een betere wereld?  
Terecht een goede vraag!... Wat zouden de volwassenen antwoorden?  
 

Christenen geloven dat God zelf die droom in ons hart heeft gelegd toen we werden geboren.  
Christenen geloven ook dat we er niet alleen voor staan om van deze wereld een betere plek te 
maken. God ons zal helpen. Hij laat ons daarbij nooit in de steek. Ook als we het even niet 
meer zien zitten. Ja, dat geloven wij! 
Misschien maakt dit toch een verschil uit ?  
 

Ik onthoud alvast dat christenen, de vrienden van Jezus, dus, optimisten mogen zijn en mogen 
blijven geloven in en dromen over de toekomst. Dat geeft me een goed gevoel. Er mag 
vreugde zijn in deze kerk! Er mag gelachen worden! In sommige kerken -niet bij ons!- hoor je 
de priester bidden: daarom zeggen wij vol vreugde… en dan antwoorden de mensen met een 
heel zuur gezicht: Heilig, heilig, heilig de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde 
van uw heerlijkheid… Verschrikkelijk triest is dat!  
Neen, beste mensen, meisjes en jongens, christenen mogen blije mensen zijn, want er is ons 
een goede toekomst beloofd. God staat er borg voor dat we terecht mogen hopen en uitzien 
naar een betere, warmere wereld.  
 

Blijf dus best waakzaam voor die droom diep in jou! ’t Is een kadooke van God.  
Draag er zorg voor! 
 Jaak van Vooren  
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INTERPAROCHIAAL 
 

ZONDAGSPARELS 

 
 

 Een uitnodiging van de Clemenspoort. 
De Clemenspoort in Gent nodigt je uit om het weekend verstillend af te ronden. In een 
gebedswake waar we samen bidden, tot rust komen, zingen en ons laten inspireren door een 
impuls maken we ons klaar voor Kerstmis. 
We bieden na de gebedswake in ons onthaal de mogelijkheid tot verdere ontmoeting aan. 
Deze gebedswake gaat elke zondagavond van de adventsperiode door en je bent altijd 
welkom. 
Wanneer? 1/12; 8/12; 15/12; 22/12; om 19.30 uur. 
 

WINTERSONGS 
 

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. 
 

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! 
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Van oud naar nieuw. 
Je bent uitgenodigd om de Heer te 
danken,  
om het voorbije jaar en Zijn zegen te 
vragen over 2020! 

 

Wanneer: dinsdag 31 december van 22.00 u. tot 24.00 u. aanbidding. 
  Middernacht: eucharistieviering om het nieuwe jaar in te zetten. 
  Aansluitend gelegenheid tot ontmoeting met versnapering. 
 

Waar: In ‘De Parel’, Clemenspoort, Overwale 3, 9000 Gent.  
(vlakbij het St.-Pietersstation). 

 

Parking: via de St.-Denijslaan 251 (NIET in parking HOGENT),  
 maar in de parking helemaal op het einde van de inrit (volg pijlen Clemenspoort). 
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BEDEVAART NAAR HET HEILIG LAND.  
Woensdag 20 – vrijdag 29 mei 2020. 

 

Bedevaart met de ‘Vrienden van Galilea en het Heilig Land’. 
Organisatie: plaatselijk Palestijns (christelijk) reisagentschap. 
Spirituele begeleiding: J.P. Claeys Bouuaert, priester van het Bisdom Gent, ziekenhuispastor 
in Az. St.Lucas Gent. 
 

Programma: bezoek aan de belangrijkste ‘heilige’ plaatsen: Nazareth, meer van Galilea, 
Akko, berg Tabor, de Dode Zee, Jeruzalem, Bethlehem … (reisprogramma wordt later 
medegedeeld). 
 

Op bedevaart naar het Heilig Land: het is enkele dagen verblijven waar Jezus ‘weldoende 
rondging’; een unieke spirituele ervaring, samen met gemotiveerde mensen; ter plaatse 
luisteren naar Gods Woord in Oud- en Nieuw Testament. Dagen van vreugde, vriendschap en 
verdieping van ons geloof. Ontmoeting met Palestijnse christenen. Voor elke bedevaarder een 
unieke belevenis. 
 

Richtprijs: 1900 Euro 
Info en inschrijven:  
Jean-Pierre Claeys Bouuaert, Guldenroedestraat 2, 9030 Mariakerke jp.claeys.b@skynet.be 
09 223 65 54 - 0477 35 84 16  
Felix Rijcken, Stad 37, 3930 Hamont-Achel  
011 62 13 42   felix.rijcken@scarlet.be 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“KERK EN LEVEN NIET ONTVANGEN” ? 
 
 - GRAAG EEN ARTIKELTJE WAT ER KAN GEDAAN WORDEN. 
 

 - IN SOMMIGE STRATEN WERD KERK EN LEVEN NR. 49 NIET 
ONTVANGEN. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 


