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WOENSDAG 18 DECEMBER 2019  
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
 

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 

Zondag 5 januari 
11.00 u. - Driekoningenviering 

 

AGENDA 
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 
Zondag 5 januari: 11.00 u. - Driekoningenviering gevolgd door receptie 
Zondag 12 januari: 9.30 u. tot 11.00 u. – Vormselcatechese – bezoek aan Buurtwerk 
                       11.00 u. – Eucharistieviering 
 

Kerstmis vieren 
 

Beste parochianen, 
We zijn op weg naar kerstmis. Vier weken hebben we ons daar op voorbereid.  
Er waren de adventszondagen, met onze verlangens de boodschap van Gods beloften. 
De vrede die ons toegezegd wordt  
moeten we ook beleven met de mensen rondom ons,  
attent voor die situaties waarin mensen dreigen verloren te lopen. 
Samen - solidair – tegen armoede was het thema van de adventsactie Welzijnszorg. 
Het kerstfeest brengt mensen samen,  
hier en op vele plaatsen in de wereld. 
We zullen het kerstfeest vieren  
in onze huiselijke kring, bij familie en vrienden,  
en in onze geloofsgemeenschap, onze parochie. 
 

Ik hoop jullie te mogen begroeten in één van onze kerstvieringen in Sint-Amandsberg. 
 

Dinsdag 24 december: Kerstavondviering   
 

Om 16.30 uur: familieviering in Sint-Amandus (Sint-Amandsberg) 
met het koor Canticum Novum o.l.v. Guido Bracke 
 

Dinsdag 24 december: Kerstnachtviering   
 

Om 24.00 uur: Sint-Bernadette (Sint-Amandsberg) 
  met het Sint-Bernadettekoor o.l.v. Jan Demeester. 
 Kerstliederen vanaf 23.45 uur 
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Woensdag 25 december: Kerstmis 
 

Om 09.30 uur: in Onze-Lieve-Vrouw Oude Bareel (Sint-Amandsberg) 
   Familieviering met het parochiekoor o.l.v. Etienne Naessens 
 

Om 11.00 uur: in Sint-Bernadette (Sint-Amandsberg) 
  Met het Sint-Bernadettekoor o.l.v. Jan Demeester 
 Kerstliederen vanaf 10.45 uur 
 

Welkom  
Wat u ook bezighoudt, wat u ook beroert,  
welkom op één van de kerstmisvieringen 
in onze christelijke geloofsgemeenschap,  
welkom in onze kerk. 
We verwarmen ons aan de kerstboodschap: 
“Gods liefde is zichtbaar geworden”.  
Het wordt verteld, het wordt uitgezongen. 
Midden de kou, de warmte opzoeken,  
het verhaal van hoop laten klinken; 
met een eenvoudige bede: 
“God , kom in ons midden, 
groei in ons van harte,  
wees een licht in de duisternis, 
een leidsman in ons leven. Amen” 
 

Een zalige adventstijd en een vredevol kerstmis. 
Johan Goedefroot, pastoor. 
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Gebed 
 

God, 
onnoembaar in zovele talen, 
leer ons geloven, 
dat uw naam is 
‘Ik zal er zijn’, 
een naam als een afspraak, 
een belofte, 
een teken van leven. 
 

Leer ons geloven, 
dat U ons leven binnenkomt, 
zo klein en kwetsbaar, 
zo gewoon en afhankelijk 
als een pasgeboren kind. 
 

Leer ons geloven, 
dat Gij tot ons komt 
als vredesvorst 
en bron van vertrouwen, 
in Jezus, uw Zoon, 
die mens van belofte, 
die onze leidraad werd 
naar uw land van belofte. 
 

Hij die uw naam geworden is 
‘Immanuël, God-met-ons. 
 

NIEUWS VAN DE REDACTIE 
 

Na dit nummer komt nog het nummer 52, het laatste van 2019. 
In 2020 zal het eerstvolgende parochieblad pas verschijnen op 8 januari 2020 en zal het 
nummer 01-02 dragen. 
 

Gelieve dan ook artikels en mededelingen voor de eerste week van 2020 binnen te sturen ten 
laatste op dinsdag 24 december 2019 voor 10.00 uur. 
Dank bij voorbaat. 
 
 

WELZIJNSZORG  
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Om onze grote droom waar te maken, een samenleving zonder armoede, hebben we 
iedereen nodig. Moeten we solidair zijn met elkaar. Er is al heel veel solidariteit in onze 
samenleving. Dat erkennen en koesteren we en dat willen we versterken en in de kijker 
zetten met deze campagne. 
 

Solidariteit kan je beschrijven als een proces. Solidariteit komt boven drijven wanneer 
mensen noden van anderen zien. Ze zien niet alleen de noden, ze willen ook mee 
verantwoordelijkheid dragen voor deze noden. Deze solidariteit tussen individuen noemen 
we soms ook directe of warme solidariteit. 
 

Stel dat deze mensen nu een stapje verder gaan en zich gaan organiseren omdat de noden 
verder reiken dan enkel dit individu. Het besef groeit dat we eigenlijk als samenleving 
voor deze noden moeten instaan. Dan krijgt de solidariteit een nieuwe dimensie. Mensen 
organiseren zich en gaan meer structureel nadenken. 
Op het moment dat de samenleving bepaalde noden écht belangrijk vindt, dan worden 
het rechten. Dan worden ze bijvoorbeeld opgenomen in de grondwet of verankerd in ons 
systeem van sociale zekerheid. 
 

Deze solidariteit die georganiseerd wordt via de overheid moet zorgen voor een verzekering 
en herverdeling. Ze is gebaseerd op criteria die de samenleving afspreekt. Iedereen wordt 
er beter van, het solidaire systeem is er voor ons allemaal. We kunnen er allemaal beroep 
op doen als we het nodig hebben. We moeten blijven zorg dragen voor het draagvlak van 
solidariteit. Dat doen we door het systeem van herverdeling zo fair en zo efficiënt mogelijk 
te maken. 
 

Ons systeem van sociale zekerheid en sociaal beleid heeft een grote impact op armoede. 
Zonder uitkeringen zouden veel meer mensen in België in armoede leven. Maar zelfs met 
een goed systeem van sociale zekerheid zijn de armoedecijfers nog altijd veel te hoog. 
 

Een solidaire maatschappij is dus nooit af. We zullen altijd moeten blijven werken aan het 
concretiseren van rechten. Heel veel mensen nemen hun rechten nu niet op. Omdat ze er 
geen weet van hebben of omdat het aanvragen ervan te moeilijk is. Dus er is duidelijk meer 
nodig dan enkel een recht hebben om te zorgen dat een maatschappij rechtvaardig is. 
Structurele rechten, zoals in de sociale zekerheid, zijn essentieel in het bestrijden van 
armoede. Maar het is de menselijke, warme solidariteit die er voor zorgt dat mensen niet 
tussen de mazen van het net vallen. Mensen die de noden van hun buren, hun collega’s en 
hun familie zien, zorgen voor een continue versterking van het solidaire grotere systeem. 
 

Samen solidair tegen armoede! 
 

Deze dimensie van solidariteit gaat ook over de binnenkant van armoede. Iedereen 
wil meetellen, niemand wil over het hoofd gezien worden, niemand mag eenzaam zijn. 
Solidariteit tussen mensen is geen éénrichtingsverkeer, van diegenen die het goed hebben 
voor diegenen die uit de boot dreigen te vallen. Het is wederkerig, een uitwisseling van 
talenten. Uit iets doen voor een ander halen we inspiratie, krijgen we energie, voelen we 
ons nuttig of leren we iets. We winnen altijd als we de actieve keuze maken om ons in te 
zetten voor anderen. 
 

Laten we ons verenigen om de strijd aan te gaan tegen armoede. Om elkaar te ontmoeten 
en noden te leren zien in de samenleving. We gebruiken onze structuur om dat stapje 
verder te gaan en te kijken naar rechten, maar we mogen nooit vergeten hoe belangrijk 
‘samen’ is in de samenleving. 
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Deze campagne wil de solidariteit tussen mensen aanwakkeren. Door elkaar te ontmoeten 
in burgerinitiatieven, verenigingen en projecten zien we het belang van structurele 
solidariteit. Als we verhalen horen beseffen we waar het systeem soms faalt,  
waar mensen toch tussen de mazen van het net vallen. We blijven hameren op structurele 
maatregelen en beleidskeuzes die de armoede doen dalen. Daar wordt iedereen beter van! 
 

De campagne Samen Tegen Armoede doet een oproep aan iedereen: vrijwilligers, 
verenigingen, middenveld, politici en beleidsmakers, om samen de strijd tegen armoede aan te 
binden en voor solidariteit te kiezen. 
 

INTERPAROCHIAAL 
 

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). 

 

 
 

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 
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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 


