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WOENSDAG 12 FEBRUARI 2020

LITURGISCHE VIERINGEN
Zondag 16 februari – Sint-Bernadettefeest
11.00 u. - Jaarmis voor de overledenen van
de familie Boone-Pécheux
Zondag 23 februari
11.00 u. - Eucharistieviering
Woensdag 26 februari – Aswoensdag
19.00 u. - Aswoensdagviering
Zondag 1 maart
11.00 u. - Eucharistieviering

AGENDA
Zondag 16 februari: 11.00 u. - eucharistieviering
12.30 u. - Sint-Bernadettefeest in het Novacentrum
Zondag 23 februari: 11.00 u. - eucharistieviering
Woensdag 26 februari: Aswoensdag
Zondag 1 maart: 11.00 u. - eucharistieviering
Donderdag 5 maart: 19.00 u. - Samana - besprekingsmoment voor de medewerkers en
kernleden in het Novacentrum
Zaterdag 7 maart: vormselcatechese - kennismaking met JOKRI Oude Bareel
Zondag 8 maart: 11.00 u. - eucharistieviering

Waar mensen zich toewenden naar elkaar
en ervan afzien om over elkaar macht uit te
oefenen,
daar kan iets van God gebeuren.
Waar mensen elkaar gaan herkennen en aanvaarden
als kwetsbare lotgenoten,
daar kan het Koninkrijk van God komen.
Waar mensen van elkaar willen weten
dat ze geen van allen zonder liefde kunnen,
maar onmachtig zijn om alle pijn te voorkomen of te helen,
daar kan iets van God gebeuren.
God komt nooit met vertoon van macht,
maar in de ogen van zwakken en weerlozen
zie je het licht van zijn gelaat.
(bron: naar Levensecht)
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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

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!
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WIJ WAREN ER OOK BIJ
2 FEBRUARI – LICHTMISVIERING EN VORMSELCATECHESE
Afgelopen zondag kwamen we terug samen om ons voor te bereiden op ons vormsel.
Deze keer was het in het nova-centrum waar we in kleine groepjes een spel hebben gespeeld.
Het was een quiz en elke tafel kreeg een hoop kaartjes. Op de kleine kaartjes stonden
verschillende woorden die we moesten linken aan de grote kaartjes met een woord op.
We konden in ruil voor een smartie een hulplijn inroepen, dat waren de ouders.
Het was wel spannend en elk groepje heeft zijn best gedaan.
Nadien gingen we naar de mis. Ook de eerste communicantjes waren er en ook de kindjes die
onlangs werden gedoopt.
Het was een volle kerk met heel veel kinderen en ook heel veel kaarsjes.
Op het einde kregen we allemaal poffertjes voor lichtmis.
Het was een leuke zondag.
Liam
Enkele sfeerbeelden van de catechese en van de viering:
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INTERPAROCHIAAL
DOMINICUS GENT
EXODUS: ‘EEN WEG TOT LEVEN...”
Het boek Exodus schenkt ons verhalen over mannen en
vrouwen met hun vergissingen en verkeerde keuzes, hun
onvermoeidheid, hun vreemde verlangens.
Maar ook over de schoonheid en het plezier van vrije
samenwerking, tegen de machthebbers in.
Over verschillende manieren van toewijding en moed.
Over ophouden met werken en tot rust komen.
En te midden van die vele namen: één Naam, JHWH, ‘Ik
zal er zijn’. Een God die komt wonen bij mensen die
afdalen om te redden wat er te redden is. Een naam die vrij
maakt.
Dit Bijbelboek roept een weg van woorden te voorschijn
die een weg tot leven zal worden. Geen eenvoudige weg, met vele namen van mensen die
toch wel erg hardleers blijken te zijn. Maar die ook ‘zien dat het goed is. ‘
Kunnen we dit boek ook lezen als onze weg?
Als mijn weg ten leven?
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Ria Willems kiest fragmenten uit het boek Exodus. Enkele belangrijke Bijbelse leessleutels
worden toegelicht. Tijdens de uitwisseling in groep over mogelijke betekenissen leggen we
verbinding met levenservaringen van de deelnemers. Om de weg ten leven op het spoor te
komen, samen.
Inschrijven kan alleen voor de twee sessies samen via e-mail: willemsria@hotmail.com
Wanneer?
Zaterdag 7 maart en zaterdag 14 maart van 09.30 u. tot 12.30 u.
Waar?
Blaisantkerk, Blaisantvest 37, 9000 Gent
Hoe te bereiken?
Tram 4 stopt voor de deur - halte Spaarstraat
Kostprijs: 15 euro voor beide sessies
Kansentarief: 3 euro
Meer info?
www.dominicusgent.be

ONTMOETINGSMOMENTEN IN GELOVIG PERSPECTIEF VOOR
JONGE GEZINNEN
Vroeger en nu
‘In onze tijd’ horen we mensen van voor mei ‘68 al eens zeggen. Een tijd waar op school nog
priesters en zusters waren, waar de lokale parochiegemeenschappen nog sterk waren, waar
figuren als Cardijn, Johannes XXIII, Don Helder Camara vele mensen inspireerden en de
nadruk legden op het goede doen en solidariteit vanuit de figuur van Jezus van Nazareth.
Vorige week vulde Harari, filosoof uit Israël, aangekondigd als de grootste denker van onze
tijd, een volledige Lottoarena. Zijn boeken, Sapiens en Homo Deus, schetsen de geschiedenis
en de toekomst van de mens. Het ziet er niet goed uit. De mens is in zijn opvatting niet alleen
zijn ziel kwijt, erg voor de christen en andere religies, maar is ook zijn geest, zijn
(keuze)vrijheid kwijt, erg voor de liberale of vrijdenkende mensen. De wetenschap stevent af
op het dogma dat alles (ook alle organismen) in data uit te drukken is en dat het leven van de
mens bestaat uit de verwerking van data volgens een reeks instructies (algoritmen). Het
doembeeld is dat computers veel beter data (die wijzelf ook massaal verspreiden via
Facebook, Google…) kunnen verwerken dan wijzelf (computers halen het van
schaakmeesters) en uiteindelijk ons, mensen, gaan sturen, allicht zelfs gaan onderdrukken.
Wel nog in handen van enkelingen, die via gen-manipulatie en supertechnologie een bijna
eeuwig leven zouden hebben (homo deus). De andere mensen? Nog van weinig nut.
Intelligentie (evenzo uit silicone te maken) wordt immers losgekoppeld van menselijk
bewustzijn. Arbeid is al langer vervangen door machines.
Op zoek
De mens is vandaag hopeloos op zoek naar zijn identiteit. Het humanisme in crisis.
Sommigen zoeken nog zin in extremen: extreem nationalisme, extreme godsdienstbeleving,
extreem hedonisme… waar andere mensen of meningen moeten gemeden of bestreden
worden. Ze doen de samenleving geen deugd.
De kleine, hechte geloofsgemeenschap van voor ‘68 is verdwenen, en vervangen door een
grote anonieme leefwereld (tertio 22/01/2020), waar de religieuze vorming om verschillende
redenen is verdwenen. Ook in het kerngezin is die vorming verdwenen. In dit maatschappelijk
en spiritueel moeras moeten wij allen, en in het bijzonder de jonge gezinnen en de
opgroeiende jeugd hun weg vinden.
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Een nieuw initiatief
Het is tijd dat jonge mannen en vrouwen, die hun kindje laten dopen, en kinderen die hun
eerste communie doen, weer een hechtere gemeenschap kunnen vormen, en terug in contact
komen met de verhalen uit de bijbel en op zoek kunnen gaan naar de betekenis van Jezus voor
hun leven. Door beleving, door gesprek met elkaar, door vorming, door samenzijn. Omdat
wij geloven dat het leven van ons zelf en het leven van onze kinderen zin en toekomst hebben
en wij mensen méér zijn dan een tussenstap in een zinloze evolutie.
De parochieploeg van Gent-Oost wil daarom jonge gezinnen samenbrengen, zo’n viertal keer
per jaar. Ontmoetingsmomenten vanuit gelovig perspectief. Voor de ouders, voor de kinderen
iets apart, en voor de baby’s een babysit, en ook ruimte om elkaar te leren kennen. Enkele
voorbereidende vergaderingen zijn reeds achter de rug. Het is de bedoeling dat de jonge
gezinnen zelf de agenda en de methodiek van de samenkomst bepalen.
Een vragenlijst wordt bij het doopsel en bij de eerste communie meegegeven om te
achterhalen wat jonge ouders verwachten van de kerk. Enkele catechisten zullen dit proces
mee begeleiden.
Indien u als jonge ouder wil meewerken, kan u uw naam doorgeven aan het
parochiesecretariaat parochieassistente.gentoost@gmail.com
Johan, diaken

OP DE ROTONDE VAN DE LEVENSKUNST
Vrijdag 17 april 2020 vanaf 10:00 uur t/m Zondag 19 april 2020 tot 16:30 uur
Norbertijnenabdij van Postel
(België, in het grensgebied met Nederland)
Kosten
€ 185,- Incl. alle maaltijden en lakens. Aan elke deelnemer wordt een individuele
gastenkamer toegewezen.
Inhoud
Met dit thema bieden wij aspecten aan van de levenskunst. Geluk betekent: in harmonie met
jezelf zijn, dankbaar voor je leven zijn. Geluk beleven heeft te maken met een innerlijke
houding en een houding van verzoening met jezelf.
Deze houdingen kun je leren, je kunt je erin oefenen.
Dat vraagt wel dat je illusies opgeeft die je over jezelf hebt gemaakt ... We moeten leren
aanvaarden wie wij zijn en hoe het leven is. Aanvaarden van datgene wat wij op onze weg
steeds opnieuw tegenkomen en dat ons zelfbeeld en ons Godsbeeld in de war brengt. Vanuit
de levenskunst zullen wij op deze interactieve dagen - waarbij ook stilte en meditatie
belangrijk zijn - met de groep enkele basisvragen aan de orde laten komen zoals:
Uit welke bron leef ik?
Hoe leef ik?
Waartoe leef ik?
Uiterste inschrijvingsdatum:
Vóór maandag 23 maart 2020.
Inschrijven?
• Via onze website www.metgezelinzingeving.com
• Via email: info@metgezelinzingeving.com
De inschrijving is pas definitief na verplichte aanmelding en na ontvangst van het
gevraagde voorlopig inschrijvingsgeld tot de uiterste vermelde inschrijvingsdatum.
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Betaling naar Triodosbank
IBAN: NL30 TRIO 0390 3000 47 / BIC: TRIONL2U t.n.v. Meer weten?
Schroom niet en bel: met Karin en Jan
+31 (06)13416942 Nederland / +32 (0498)423688 België

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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