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DONDERDAG 26 DECEMBER 2019

LITURGISCHE VIERINGEN
Zondag 29 december
11.00 u. – Eucharistieviering
Zondag 5 januari
11.00 u. – Driekoningenviering
Zondag 12 januari
11.00 u. – Eucharistieviering

AGENDA
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

WENSEN
Kerstmis 2019
Het is weer Kerstmis.
De kerstboodschap heeft geklonken:
“Hij is geboren. Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil.”
We hebben Kerstmis nodig.
Het maakt die diepere verlangens opnieuw in ons wakker,
verlangens naar vrede en geluk, welzijn en levenskansen voor elkeen.
In de advent werden we uitgenodigd om ons klaar te maken om Hem te verwelkomen.
Met Kerstmis vierden wij dat Hij opnieuw mocht geboren worden in ons leven, in onze
wereld.
Gods dromen worden werkelijkheid door mensen zoals jij en ik.
Zalig Kerstfeest!
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Nieuwjaar 2020
Bij het begin van het nieuwe jaar
richt ik mijn wensen van voorspoed en geluk aan u allen.
Ik wens u alvast een goede gezondheid toe,
maar ook vrede en geluk in de relaties die u binden met uw familie en vrienden.
Ik wens u allen dit jaar terug veel mooie momenten toe,
en veel goede moed en volharding in de moeilijkere moment.
Met onze parochiegemeenschappen zijn we op weg naar een verruimde samenwerking.
Ze versterken juist wat plaatselijk gevierd, beleefd en verkondigd wordt.
Ook hier zullen we mooie en moeilijke momenten kennen.
Ik hoop verder te kunnen rekenen op de gewaardeerde medewerking van heel vele
parochianen.
Ik wens u allen een zalig en vredevol nieuwjaar toe.
Johan Goedefroot, pastoor

NIEUWE BISSCHOP IN GENT: LODE VAN HECKE, ABT VAN ORVAL
In zijn eerste groet aan de geloofsgemeenschap in het bisdom Gent horen we dat Lode Van
Hecke ‘in de vreugde van de Geest’ de uitdagingen wil opnemen waar de Kerk vandaag voor
staat. Hij roept mensen in zijn bisdom op om met hem mee te werken vanuit dynamisme en
vernieuwing. Hij schrijft: 'De vreugde van de Geest is dus geen beate stilstand, maar elan en
enthousiasme. Hij is kracht en moed. Daar staan we voor. Gods Geest houdt de toekomst
open, ook in de moeilijkste omstandigheden’.
De wijding van de nieuwe bisschop vindt plaats op zondag 23 februari 2020 om 15.00 uur in
de kathedraal.
Hierbij zijn eerste groet aan de mensen van ons bisdom:
Boodschap van Lode Van Hecke, 31ste bisschop van Gent – woensdag 27 november 2019
"In de vreugde van de Geest"
Vrienden,
De eerste woorden die ik tot jullie richt zijn woorden van dankbaarheid. Geroepen tot
een dienst waaraan ik nooit zou gedacht hebben, ontmoet ik jullie op mijn weg, niet langer als
toevallige reizigers, maar als verbonden in eenzelfde avontuur. Wat we samen zullen beleven
hebben we gedeeltelijk in handen. We dragen onze verantwoordelijkheid als mens, als
medeburger en als christen. We staan duidelijk voor grote uitdagingen. Maar het leven
overstijgt wat we ervan begrijpen of wat we er zelf kunnen van maken. En zeker het Leven
dat ons gegeven is in het geloof. Gods toekomst is God naar ons toe komen. Hij heeft het
gedaan in de persoon van Jezus. We kennen zijn boodschap. Maar Hij doet het ook nu in onze
huidige levensomstandigheden en de mensen rondom ons. Wij mogen meewerken aan de
realisatie ervan.
Jullie bisschop is monnik. En hij was abt in zijn gemeenschap. Als monnik weet hij hoezeer
hij gedragen wordt door Gods Geest en door zijn medebroeders, dragers van diezelfde Geest.
Ik zal steeds veel verschuldigd blijven aan mijn broeders van Orval en aan onze vele vrienden
en medewerkers die mij daar voortdurend trouw omringd hebben. Ik weet dat ik op hen mag
blijven rekenen. Dat zal ook hoe langer hoe meer zo zijn in onze plaatselijke kerk van Gent.
Abt betekent "vader". Het woord geeft een andere ervaring aan. Ik weet wat verbondenheid
betekent en zijn leven geven: leven opwekken, beschermen en bevorderen. Het is kansen
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bieden en risico’s nemen, gestimuleerd door vertrouwen en positieve ervaringen. Het is
aanwezig zijn als het moet en de juiste (eventueel moeilijke) beslissingen nemen. Maar het is
ook ruimte bieden en initiatieven steunen. Ik ken het onderscheid tussen paterniteit en
paternalisme. Ik zal zelf veel mogen luisteren en bijleren. Maar ik zal ook de vorming
bevorderen. Ik hoop wonden te kunnen helpen helen en mensen uit hun materiële of
geestelijke armoede te halen. Ik dank nu reeds al wie in de bres springt, zijn handen durft vuil
te maken en geen schrik heeft van een schrammetje. Het evangelie heeft daar andere
uitdrukkingen voor, maar ze komen op hetzelfde neer.
Mijn abtsleuze is "In de vreugde van de Geest". Ik behoud ze als bisschopsleuze. De
vreugde is de bevestiging van echt leven, van vrede en harmonie. In die zin is vreugde
wervend zonder zich op te dringen. Maar het is de vreugde van de Geest. Hij is het principe
van dynamisme en vernieuwing. Zijn vreugde is dus geen beate stilstand, maar elan en
enthousiasme. Hij is kracht en moed. Daar staan we voor. Gods Geest houdt de toekomst
open, ook in de moeilijkste omstandigheden.
De tijd die we voor ons hebben in dit episcopaat is beperkt. Een reden te meer om ons te
concentreren op het essentiële en ons niet te verliezen in bijkomstigheden. De Geest van
onderscheiding zal dus vaak ingeroepen (en aangeroepen) worden. Maar hij vraagt niets beter
en het is zijn taak.
Ik kijk ernaar uit jullie van dichtbij te leren kennen. Gods zegen mag over ieder van jullie
komen, over jullie familie, vrienden en medewerkers.
+ Lode Van Hecke

NIEUWS VAN DE REDACTIE
Dit is het laatste parochieblad van 2019.
In 2020 zal het eerstvolgende parochieblad pas verschijnen op 8 januari 2020 en zal het
nummer 01-02 dragen.
Wij wensen U allen prettige feestdagen.
De redactie
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WIJ WAREN ER OOK BIJ
15 DECEMBER - DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT

Naast de beeldjes van de vormelingen zijn er reeds veel figuurtjes bijgekomen in de kerststal.

15 DECEMBER - GENT ZINGT KERST

Samen met het Sint-Bernadettekoor in de Sint-Niklaaskerk zongen honderden mensen de vele
kerstliederen vol geestdrift mee.
Een uitgebreid verslag volgt in het volgende parochieblad.
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PREEK VAN DE WEEK
15 DECEMBER – DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT
Brief van de Vlaamse bisschoppen:
Vrienden,
De lezingen voor deze derde zondag in de advent bereiden ons voor op Kerstmis. Ze roepen
ons op tot vreugde. Al van oudsher wordt deze derde adventszondag ‘zondag van vreugde’
genoemd, zondag Gaudete. De profeet Jesaja roept op om niet ontmoedigd te zijn, niet bij de
pakken te blijven zitten. Vat moed, zegt hij, en vreest niet, want God komt. En Hij komt niet
om te oordelen, maar om te redden. Geen reden dus tot ontmoediging en wanhoop, maar een
boodschap van hoop en vertrouwen.
Maar op deze derde adventzondag horen we ieder jaar ook over Johannes de Doper. Zijn
boodschap is minder geruststellend. Als God komt en ons nabij wil zijn, dan is dat zeer zeker
reden tot vreugde. Maar Johannes waarschuwt: geen goedkope vreugde. Als God komt, moet
de weg geëffend worden. Want je kan ook zo leven, dat er voor zijn komst geen plaats is.
Johannes noemt zichzelf een profeet. Niet iemand in verfijnde kleren. Je vindt hem in de
woestijn, aan de rand. Als je hem wil horen, moet je naar hem toegaan. En dus je vertrouwde
omgeving en vooral je ingeburgerde mentaliteit verlaten. Want hij stelt je in vraag. Zijn
woord is niet vrijblijvend.
Ook de boodschap van de profeten vóór hem waren nooit vrijblijvend. Ook bij hen klonk
steeds scherpe kritiek op een samenleving waar ieder alleen maar uit is op eigen profijt en
voordeel. Waar alleen het recht van de sterkste geldt. Een samenleving die kil en koud is bij
gebrek aan solidariteit en zorg voor elkaar. Vandaar de oproep van de profeten tot
daadwerkelijke solidariteit. Je kunt je niet verheugen om de nabijheid van de Heer en tegelijk
onverschillig zijn voor het lot van je medemens. De inzet voor een meer rechtvaardige en
barmhartige samenleving hoort onlosmakelijk bij de voorbereiding op de komst van de
Messias.
Maar wie helpt ons de armoede en de nood rondom ons te zien en wie helpt ons er iets aan te
doen? Daarom zijn we als Kerkgemeenschap dankbaar dat Welzijnszorg ons tijdens de advent
helpt om dat concreet te maken. Welzijnszorg viert in deze periode zijn vijftigste verjaardag.
Dan geven de bisschoppen wat uitleg over de organisatie. We kozen ervoor om via een aantal
affiches weer te geven hoe Welzijnszorg ons oproept om solidair te zijn. Solidariteit wordt
gevoed door naastenliefde en daadwerkelijke inzet : amar e servir.
En als je dan rondom je luistert en kijkt dan zie je hier en in je omgeving veel mensen die
solidair aan één van die oproepen meewerken. Mensen die zich vrijwillig inzetten in Samana,
in Buurtwerk, in ’t handwerkateljee, in de wereldwinkel, in Sogeha, in jeugdbeweging, in
buurt, in huiswerkbegeleiding, in verenigingen voor mensen met een beperking, ….. die
mensen moeten we bevestigen.
En we kunnen hen navolgen : het staat hier op deze muur geschreven : in luisteren, zien,
ontmoeten, in hopen, recht doen, meegaan, in samen, verzoenen, helen in getuigen, troosten
en dromen.
En dan schrijven de bisschoppen:
Welzijnszorg bevordert de samenwerking tussen de tientallen armoedeorganisaties.
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Ze pleiten ook voor een structurele aanpak met een rechtvaardigere verdeling van de rijkdom
en de middelen.
De bisschoppen eindigen hun brief wat verder :
Paus Franciscus vraagt ons als Kerk niet uitsluitend met onszelf bezig te zijn. De Kerk is er
voor de wereld. Haar roeping is: zichtbaar en tastbaar teken zijn van Gods liefde voor alle
mensen, vooral voor armen en voor hen die, hoe ook, te lijden hebben. Die opdracht behoort
wezenlijk tot ons geloof.
We willen u oprecht danken voor uw bijdrage en uw solidariteit.
Getekend:
De Vlaamse Bisschoppen

SAMANA SINT-BERNADETTE
Verslag kerstfeest.
Op 15 december, een winderige herfstdag kwamen 74 mensen naar de Nova of
werden er naartoe gebracht om kerstfeest te vieren. De zaal oogde feestelijk en
stoelen met de misboekjes erop nodigden uit om plaats te nemen voor de
eucharistieviering. Pater Andreas was onze voorganger en hij had zijn gitaar bij om
tijdens de mis zijn lied te zingen, ook de zang van Aki Bollino maakte de viering
sfeervol en bijzonder! Het werd een stemmige en mooie viering met als thema
“Advent is dromen en verwachten”.
Na de mis en vóór het grote optreden begon werden we nog getrakteerd op een
drankje en een hapje en werden de enveloppen opgehaald voor onze jaarlijkse
solidariteitsactie die de som van 378 euro opbracht voor het weeshuis Kishor Nagar
in India.
Dan was het de beurt aan Aki Bollino, hij stelde zichzelf voor als operazanger tenor,
een “echte Gentenaar” maar woont in Oostende en was gekomen met het openbaar
vervoer. Hij startte met een kerstlied “De herderkens …..” En iedereen kon al
meezingen. Daarna volgde een ongezien repertoire van Franse, Engelse, Nederlandse
en zelfs Spaanse liedjes teveel om op te noemen, zoals: liedjes van Luis Mariano,
Nat King Cole, Bing Crosby, Edith Piaf, Will Tura, Eddy Wally enz... Hij heeft niet
alleen een warme en mooie stem maar is ook een talentvol entertainer. Zo wist hij als
geen ander zijn publiek te bespelen en doen meezingen met hier een zoen en daar een
knuffel of knieval zoals het paste bij zijn liedjes en de dames waren zichtbaar
gecharmeerd! Naarmate de tijd vorderde steeg de ambiance crescendo en spontaan
ontstond vanuit het publiek een polonaise… Aan alles komt een einde en tot slot
werd “ I am dreaming of a White Christmas “ en het mooiste van de kerstliederen
“Stille nacht…” gezongen.
Maar het feest was nog niet gedaan, de tafels met lekkere koffiekoeken en koffie
stonden te wachten om ingenomen te worden en smakelijk te worden verorberd. En
dit was nog het einde niet, er volgde nog de muzikale tombola met een pakje voor
iedereen. Allen waren zeer tevreden en voldaan en konden met blij gemoed en
ontspannen huiswaarts keren, maar voor de medewerkers was er nog werk voor de
boeg! De vaat en alles moest nog weer op orde gebracht worden! Bedankt lieve
mensen voor zoveel inzet, alles vraagt veel inspanning niets komt er zo maar
vanzelf!
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Een dikke proficiat voor de organisatoren en hun medewerkers, zij hebben weer hun
beste beentje voorgezet om ons deze sfeervolle en ontspannende kerstviering te
gunnen. Hun steeds weerkerend enthousiasme kent geen grenzen en daarvoor zijn we
hen uiterst dankbaar!
Één van de aanwezigen.

KERKFABRIEKEN
Het mandaat voor de 5 leden van de kerkfabriek geldt voor 6 jaar. Om de 3 jaar
wordt één helft vacant verklaard. Dit jaar is dat de grote helft, zijnde drie personen.
Mensen kunnen zich kandidaat stellen. Ook de oude leden zijn herverkiesbaar.
Het bisschoppelijk decreet tot opheffing van de parochie H. Kruis Westveld is nog
niet bekrachtigd door de Vlaamse overheid (Binnenlands bestuur). Tot zolang blijft
de kerkfabriek van H. kruis Westveld bestaan.
Hieronder vindt u de oproep.

Kerkfabrieken Sint-Amandsberg
VERKIEZINGEN RAADSLEDEN – Oproep kandidaten
Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle
belangstellenden meegedeeld dat er drie vacatures zijn respectievelijk binnen de
kerkraden van de kerkfabrieken:
1.
Sint-Amandus te Sint-Amandsberg (gemeente Gent);
2.
Heilige Bernadette te Sint-Amandsberg (gemeente Gent);
3.
O.-L.-Vrouw Oude Bareel te Sint-Amandsberg (gemeente Gent),
4.
Heilig Kruis Westveld te Sint-Amandsberg(gemeente Gent);
Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in
aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:
1° rooms-katholiek zijn;
2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;
3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de
gemeenten van de gebiedsomschrijving van de parochie (voor de parochies SintAmandus, Heilige Bernadette, Heilig Kruis, Onze-Lieve-Vrouw en Heilig Hart
betreft het de gemeente Gent).
Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking.
Zij moeten vóór 1 februari 2020 ingediend zijn bij:
Kerkfabriek, respectievelijk,
Sint-Amandus te Sint-Amandsberg,
Heilige Bernadette te Sint-Amandsberg,
O.-L.-Vrouw Oude Bareel te Sint-Amandsberg
Heilig Kruis Westveld te Sint-Amandsberg,
ter attentie van E.H. Johan GOEDEFROOT, parochieverantwoordelijke,
Prosper Vincentstraat 2
B-9050 Ledeberg.
De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.
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Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en
achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met
adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.
Na 1 februari 2020 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten
bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerken van de parochies
Sint-Amandus te Sint-Amandsberg
Heilige Bernadette te Sint-Amandseberg
O.-L.-Vrouw Oude Bareel te Sint-Amandsberg,
Heilig Kruis Westveld te Sint-Amandsberg
Opgemaakt op 10 december 2019 te Ledeberg,
Johan Goedefroot,
door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochies Sint-Amandus,
Heilige Bernadette, Heilig Kruis Westveld, O.-L.-Vrouw Oude Bareel en Heilig Hart
te Sint-Amandsberg (Gent)

INTERPAROCHIAAL

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).

Jaar 2019

Nummer 52

donderdag 26 DECEMBER

Pg. 8 / 11

Parochieblad

SINT-BERNADETTE – GENT

ONLINE

OKRA ACADEMIE GENT
Dinsdag 14 januari 2020 : Valt België nog bijeen te houden?
Rik Van Cauwelaert, journalist
België. Een beladen thema met ontzettend veel facetten. Rik Van Cauwelaert geeft op
onnavolgbare wijze inzicht in ons communautaire kluwen en werpt zijn licht op de sociale,
politieke en economische elementen die spelen. Met historische feiten en scherpe analyses
onderbouwt hij zijn these dat beide landsdelen steeds verder uit elkaar drijven, richting een
doorgedreven federalisme. Lees: een model waarin Wallonië en Vlaanderen zelf beslissen hoe
ze hun problemen gaan aanpakken.
Locatie: Clemenspoort, zaal ‘De Parel’, Overwale 3, 9000 Gent, nabij station Gent Sint
Pieters (Voskenslaan), 14.30 - 17.00 uur.
Voordrachten kosten 5 euro voor OKRA-leden, 7 euro voor niet-leden
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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,
of 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, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen)
tel. 09 259 84 97 E-mail: ps.bernadette@skynet.be
reknr. BE93 8906 1413 9767
Novacentrum
Sint-Bernadettestraat 132-134, 9000 Gent
Website: nova-gent.be
Contactpersoon: Lieve Volckaert
gsm 0485 67 42 37
godelieve.volckaert@gmail.com
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