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DONDERDAG 22 JANUARI 2020  
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
 

Zondag 26 januari 
11.00 u. – Eucharistieviering 

Zondag 2 februari - Lichtmis 
11.00 u. –  Gezinsviering  

Zondag 9 februari 
11.00 u. – Herdenkingsviering voor de 
overledenen van de voorbije maanden: 
  - Roland Osaer 
  - Marie Vandenberghe 
  - Ivan Taerwe 
  - Frank Geirnaert 
  - Marc Vandewalle 
  - Maurice De Pauw 

 

AGENDA 
Zondag 26 januari: 11.00 u. - eucharistieviering 
Zondag 2 februari: 9.30 u. - 11.00 u: Vormselcatechese Lichtmis 
 10.00 u. - 11.00 u.: Catechese eerste communie 
 11.00 u. - 12.00 u.: Eucharistieviering – Lichtmis 
Zondag 9 februari: scouts: zakdoekenverkoop 

 11.00 u. - Eucharistieviering - Herdenking overledenen 
 

Bezinning 
God, 
uw liefde vraag ik 
om vereenzaamde, ‘overbodige’ mensen 
warmte en geborgenheid te geven. 
Uw troost vraag ik 
om gebroken, geknakte mensen 
te doen blijven hopen. 
Uw zachtmoedigheid vraag ik 
om de wereld, uw schepping, 
een stukje goddelijker te maken. 
Uw gerechtigheid vraag ik 
om onrecht en egoïsme 
in en rondom mij tegen te gaan. 
Uw barmhartigheid vraag ik 
om met een open hart 
naar mensen toe te gaan. 
Uw zuiverheid vraag ik 
om uw stem in de stilte te horen.
 Uw vrede vraag ik 
 om aan al uw kinderen 
 te vertellen dat Gij Vader zijt. 
 God, 

hier ben ik. 
Zend mij. 
Opdat uw wil zou geschieden 
ben ik bereid. 

(Bron Dominikanen Schilde Bergen) 
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Zoals u weet vieren we in de kerkgemeenschap op 2 februari 
 

het feest van O.L.V.-Lichtmis 
 

Graag nodigen wij jullie, samen met  jullie kind(eren) en familie uit voor een 
kindvriendelijke viering met kinderzegen op 

 

zondag 2 februari 2020 om 11.00 u. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij vertrouwen in een korte viering de kinderen – en al onze gezinnen – aan Gods zegen en 
aan Maria toe. 

Aan de pas gedoopten geven wij het kaarsje met doopnaam mee. 
 

Na de viering in de kerk worden klein en groot verwend met lekkere pannenkoekjes! 
 

Iedereen van harte welkom !!! 
 

WIJ WAREN ER OOK BIJ 
 

12 JANUARI 2020  - VORMSELCATECHESE 
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Vandaag gingen we naar het ‘Buurtwerk’. 
Dit zijn een aantal vrijwilligers die maandelijks pakketjes met voedsel verdelen aan mensen 
met een klein inkomen. Af en toe krijgen ze ook kledij. 60 gezinnen krijgen zo hulp. 
Waarom hebben mensen soms ARMOEDE?  
 - Ziek zijn  - ongeluk        
 - Ouders uit elkaar - werk kwijt     
 - Huis brand af  - …. 
 

Nadien was het Eucharistieviering.  
Tijdens de misviering ging het over het doopsel.  
Pater Andreas vertelde dat het vormsel een bevestiging is van ons doopsel. 
 Elena 
 

PREEK VAN DE WEEK 
 

DOOP VAN DE HEER 
 12 januari 2020 
 

De nooddoop 
Over twee weken word ik 60 jaar oud. Dat is erg maar niet te vermijden. Ik ben één maand te 
vroeg geboren en dreigde bij mijn geboorte te sterven.  
Daarom ben ik ook nog in de kraamkamer gedoopt, waarschijnlijk door de verpleegster. Men 
spreekt in zo´n geval van een nooddoop. 
 

60 jaar geleden was men bang dat kinderen die niet gedoopt waren niet in de hemel zouden 
komen wanneer ze stierven vanwege de erfzonde.  
Ik betwijfel dat onze vormelingen ooit over het woord erfzonde iets hebben gehoord en hun 
ouders waarschijnlijk ook niet. 
Het idee dat God baby´s die nog niet zelf over hun leven kunnen beslissen naar de hel stuurt, 
is vandaag volledig uit onze theologie verdwenen. 
 

Het doopsel van Jezus 
Maar wat is dan wel de zin van het doopsel vandaag? Waarom dopen wij vandaag? 
Het evangelie van vandaag kan ons helpen. Hier valt mij toch iets op: De eigenlijke doop 
wordt niet uitgebeeld. Wij vinden alleen de zin: “Toen Jezus gedoopt was…”, dus het 
eigenlijke doopsel is maar een nevenzin. Het belangrijkste aan dit verhaal is de verklaring van 
God: “Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik vreugde vind.” 
God bevestigt een bijzonder relatie: Gij bent mijn kind, mijn zoon. 
 

Doop vandaag 
Daarover gaat het eigenlijk ook in het doopsel vandaag. Door het doopsel worden wij 
kinderen van God. Ik ken vele niet gelovige mensen die goede mensen zijn. Sommigen leven 
onze christelijke waarden zelfs beter na dan vele christenen. 
Maar door het doopsel worden wij vrienden van God. Omdat de relatie met God zo speciaal 
is, proberen wij ook zo te zijn als Hij en Jezus. 
In de voorbereidende gesprekken voor het doopsel met de ouders ervaar ik dat het goed is 
over de waarden na te denken hoe de ouders het kind willen opvoeden. 
En nog iets: Het wordt als positief beschouwd dat het kind welkom is in een gemeenschap die 
probeert deze christelijke waarden in de praktijk om te zetten en voor te leven. Daarvoor staat 
de geloofsgemeenschap van de parochie. 
 

Onze vormelingen hebben vandaag een ervaring met de buurtwerking meegemaakt. 
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Buurtwerking zo´n voorbeeld hoe een gemeenschap de christelijke waarden in de praktijk 
omzet. Misschien maken onze vormelingen dan bij hun vormsel dezelfde ervaring mee als 
Jezus in het evangelie vandaag: God bevestigt (=vormsel/firmare) dat ze kinderen van God 
zijn en Hij geeft aan jullie de kracht zijn visie over de wereld in ons leven in praktijk te 
brengen. 
 Pater Andreas 

 
Onze eerste bijeenkomst op zaterdag 1 
februari in het Novacentrum om 14.30 uur 
is er een om Lichtmis te vieren met 
pannenkoeken, het spreekwoord zegt : er is 
geen vrouwtje zo arm of ze maakt met lichtmis 
haar panneke warm.  
 

Wij kijken ook al uit naar de zomervakantie 
en vooral naar onze eigen buitenlandse reis 
van maandag 6 juli tot en met zaterdag 11 
juli naar Nederland, provincie Drenthe 
(luxehotel  De Bonte Wever Stadsbroek 17  
Assen)  

 

Ook de CM organiseert binnen- en buitenlandse reizen. Brochures zullen die namiddag ter 
beschikking liggen voor diegenen die de CM vakanties  willen leren kennen, of ook al willen 
inschrijven. Ondertussen zal er gelegenheid geboden worden voor eventuele 
gezelschapsspelen of een gezellige babbel, aan u de keuze! 
 

Belangrijk! Wie zich wil inschrijven voor een of andere vakantie, gelieve voor elke 
inschrijving  een mutualiteitsklever mee te brengen en ook naam, adres en telefoonnummer 
van uw behandelende geneesheer.                     
 

14.30 u.  :  onthaal met koffie en koekje 
15.00 u.  :  uitleg over onze eigen reis naar Assen in Nederland van 6 t/m 11 juli en over de 
  CM vakanties. Je kan meteen ook inschrijven! 
       Gevolgd door pannenkoekenfestijn en koffie 
17.30 u.  :  einde 
 prijs :  5 euro per persoon, ter plaatse te betalen 
De omhaling voor Kishor Nagar op het kerstfeest bracht de mooie som op van 378 euro. 
waarvoor oprechte dank!  
 

Inschrijven tegen woensdag 29 januari 2020 bij 
- Leopold  Wauters,  Sint Bernadettestraat 592  (rechtover kerk) 
- Lieve Volckaert, Frans Masereelstraat 32   09/251.39.90 (na 19u op weekdagen, zaterdag 
en zondag gans de dag)  e-mail adres: godelieve.volckaert@gmail.com 
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CM solidariteitsactie 
In de maand februari starten we terug met onze jaarlijkse CM solidariteitsactie lotenverkoop. 
De loten zullen van huis tot huis aangeboden worden aan de prijs van € 5 per boekje of € 1 
per lot. Nu kunnen ook loten worden aangevraagd door storting op onderstaande 
bankrekening met de vermelding van het aantal gewenste loten (vóór 1 april a.u.b.) : 
BE49  9796 1541 3471 op naam van Vogelaere Lieve (samana) Muizelstraat 17,  9041  
         Oostakker.    
Mededeling : lotenverkoop 2020 + aantal boekjes of loten  
Uiteraard zullen ook steeds loten verkrijgbaar zijn op onze bijeenkomsten. 
 

Sint-Bernadettefeest 

 
 

Zondag 16 februari 2020 
  

Parochiekerk 11:00 eucharistieviering 
opgeluisterd door het parochiekoor 

Novacentrum Sint-Bernadettestraat 132 
12:00 aperitief         12:45 kippenfestijn 

volwassenen 17 euro  
aperitief, 1/2  kip met gebakken krielpatatjes en groenten 
            of gevarieerde vegetarische schotel 
kinderen t.e.m. 12 jaar 5 euro 
drankje, kippenbil met gebakken krielpatatjes en groenten 
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14:00 koffie met Gentse vlaai (niet in de prijs 
inbegrepen)  
Enkel via reservatie tot zondagavond 9 februari :  
 via parochiesecretariaat (9:00-11:00) 09/259.84.94;  
 via verantwoordelijke parochievereniging of via  
 09/251.39.90    
De opbrengst gaat naar de parochiewerking! 
 

INTERPAROCHIAAL 
 

LABYRINT, EEN WEG NAAR DE ZIEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De begeleiders - © Bart Walgraeve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeld bijeenkomst  
 © Bart Walgraeve 
 
 
 

Kunnen jullie jezelf even kort voorstellen?  
Frida: ‘Ik ben Frida De Volder, gepensioneerd arts. Ik ben er later bijgekomen vanuit mijn 
pastorale stage in het psychiatrische ziekenhuis Dr. Guislain.  Ik ben dankbaar voor het 
pionierswerk van Adelheid en Bart.’ 
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Bart: ‘Ik ben Bart Walgraeve, papa van 3 kinderen en opa van 5 kleinkinderen. Ik ben met 
pensioen. Naast mijn inzet voor Labyrint, ben ik ook voorzitter van het Centrum voor 
Integrale jeugd- en Gezinszorg en vrijwilliger op de palliatieve afdeling van het AZ Sint-
Lucas in Gent.’ 

Adelheid: ‘Ik ben Adelheid Verstraeten en pastoraal werkster ketenzorg, verbonden aan het 
vicariaat diaconie en caritas van bisdom Gent.’ 

Kan je ons uitleggen wat het project van Labyrint precies inhoudt? 
Adelheid: ‘Labyrint is een zingroep in Gent, opgestart in juni 2015. Dit gebeurde in 
samenwerking met de grote algemene en psychiatrische ziekenhuizen in Gent, na een 
uitgebreid overleg met de pastores van deze ziekenhuizen. Hieruit bleek dat veel patiënten 
levensbeschouwelijk een beetje verloren lopen na hun ontslag uit het ziekenhuis en de weg 
naar de parochies niet vinden. Om deze mensen tegemoet te komen, zijn we begonnen met 
Labyrint.’  
 

‘Labyrint is ontstaan in een tijdsgeest waarin de zorg zich verbreedt van de zorginstellingen 
naar de bredere samenleving. Mensen krijgen slechts een beperkte tijd zorg in een 
voorziening aangeboden. Daarna is het aan hen om in samenwerking met professionals uit 
andere sectoren een eigen zorgnetwerk uit te bouwen. Deze beweging wordt de 
vermaatschappelijking van de zorg of ketenzorg genoemd. Het is wellicht niet toevallig dat dit 
ons als begeleiders in de stad boeit. De vermaatschappelijking van de zorg omvat immers 
interessante groeirichtingen. Hoe kijk je naar de spanning tussen binnen en buiten, tussen 
veilig en onveilig, tussen kwetsbaar en krachtig?  Het vraagt niet alleen van het individu, maar 
ook van de zorginstellingen en van de geloofsgemeenschappen om een identiteit te 
ontwikkelen in beweeglijkheid.’  
 

Welke doelen hadden jullie voor ogen bij de opstart van dit project? 
Adelheid: ‘Met Labyrint willen we een tweede of derde thuis aanbieden voor mensen voor 
wie het leven van alledag niet zo vanzelfsprekend is, bijv. omwille van levensvragen, 
verlieservaringen, psychische kwetsbaarheid, chronische ziekte, hoogsensitiviteit, 
stressgevoeligheid, een beperking. We werken steeds rond een thema en dit vanuit een 
katholieke, christelijke inspiratie maar met een brede blik en een brede glimlach naar andere 
levensbeschouwingen toe.’ 

Bart: ‘Het komt er vooral op aan dat mensen ontdekken dat er in hen veel verborgen en 
onontgonnen mogelijkheden aanwezig zijn om concrete uitdagingen van het leven het hoofd 
te bieden, zelfs al werden ze in het verleden gekwetst en ontgoocheld en voelen ze zich 
mislukt. Het nieuwe en hoopvolle perspectief waarnaar ze op zoek zijn, ligt als een schat in 
hen verborgen. Wij helpen hen die schat te vinden.’ 

Frida: ‘Ik vind het zelf een gebeuren dat voortdurend in beweging is. Bij elke samenkomst 
word ik ontroerd en bevraagd. Het is een risico nemen, tastend het boeiende avontuur aan te 
gaan dat zoekt naar evenwicht tussen 'anders-zijn' en 'gemeenschap'. Na elke samenkomst 
gaat ieder weer een eigen weg tot er een volgende samenkomst is. Mensen die voor het eerst 
komen kunnen gewoon er zijn op de manier die ze zelf het aangenaamst vinden. Na het 
zeggen van hun voornaam  kunnen mensen er bijvoorbeeld enkel luisterend en kijkend bij zijn 
of eventueel ook in de loop van de samenkomst weggaan. Bij elke uitnodiging tot 'eventueel 
iets zeggen of doen', komt er een opmerking als 'het hoeft niet'.’ 

Hoe wordt het project onthaald? 
Adelheid: ‘Labyrint wordt heel fijn onthaald. We merken dat de nood hoog is en dat mensen 
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vaak terugkomen. Ook de pastores maken er werk van. Sommige pastores komen regelmatig 
met een groep mensen op bezoek of zijn bereid om zelf een bijeenkomst voor te bereiden en 
te begeleiden. Voor de stadspastoraal is het eveneens een meerwaarde: je kan Labyrint zien 
als een pop-up kerk, die mensen bereikt die zich buiten de klassieke parochiepastoraal 
bevinden maar wel nood hebben aan levensbeschouwelijke zingeving. Als begeleiders 
proberen we verbinding te maken met andere deugddoende pastorale initiatieven in de stad.’ 

Wat is zo de mooiste ervaring die je al mee hebt mogen maken? 
Adelheid: ‘Het is heel leuk om elkaar doorheen de bijeenkomsten beter te leren kennen, om 
van elkaar te leren, om samen te lachen. Ik leer er mensen uit heel andere milieus kennen, 
mensen waarmee ik anders geen aanknopingspunten zou vinden om mee te praten. Je ziet 
mensen ook evolueren, zich meer en meer thuis voelen.’ 
 

Bart: ‘Eigenlijk is elke sessie van Labyrint voor mij persoonlijk telkens een shot positiviteit. 
We worden zo vaak overspoeld met negatieve berichtgeving dat je haast zou denken dat de 
wereld om zeep is, maar in Labyrint leren gekwetste mensen je de kunst van de hoop en de 
dankbaarheid. Dan kan ik er weer tegen.’ 
  

Frida: 'In de samenkomsten komen mensen tot hun innerlijke diepe eenzaamheid. In de 
ontmoeting van deze eenzaamheden kan er warme geborgenheid gebeuren door een 
meegaande verbondenheid. Dit is het wonder dat in Labyrint als een briesje de harten kan 
strelen.’ 
 

Welke plannen hebben jullie in 2020? 
Adelheid: ‘Labyrint werd sinds kort gehuisvest in het pand van de Paters Augustijnen. We 
hebben daar een bureauruimte. Verder delen we ook een gesprekskamer met het Huis van 
Troost, een luisterhuis waar mensen terecht kunnen zonder afspraak. Labyrint werkt in dit 
opzicht tweedelijns. Mensen worden door verschillende gezondheidspartners zoals Samana 
doorverwezen. In opdracht organiseren we inhoudelijke workshops ter plaatse en reeksen op 
maat. Verder bieden we mensen individuele begeleiding aan. Ook plannen we verder overleg 
met de zorgpastores en geïnteresseerde gezondheidspartners. Heel benieuwd waarheen het 
nieuwe jaar ons brengt…’ 
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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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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 


