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WOENSDAG 26 FEBRUARI 2020

LITURGISCHE VIERINGEN
Woensdag 26 februari - Aswoensdag
19.00 u. - Aswoensdagviering
Zondag 1 maart
11.00 u. – Eucharistieviering
Jaarmis voor de overleden ouders
Paul Van Driessche en
Bernadette Van Waeyenberghe
Zondag 8 maart
11.00 u. - Eucharistieviering
Zondag 15 maart
11.00 u. - Eucharistieviering
Jaarmis voor Marie-Louise de
Snoeck en René Debruyne

AGENDA
Zondag 1 maart: 11.00 u. - eucharistieviering
Zaterdag 7 maart: vormselcatechese - kennismaking met JOKRI Oude Bareel
Zondag 8 maart: 11.00 u. - eucharistieviering
Zondag 15 maart: 11.00 u. - Eucharistieviering
- Jaarmis voor Marie-Louise de Snoeck en René Debruyne
Zondag 22 maart: 11.00 u. – eucharistieviering

VASTENBEZINNING
Vastentijd is
tijd nemen om houdingen
die krampachtig zijn geworden
wat te lossen.
Vastentijd is
die houdingen zuurstof geven
om zich aan te passen
aan nieuwe wijzen van samen-leven.
Vastentijd is
40 dagen lang
laten horen, zien en voelen
dat loslaten bevrijdend kan zijn.
(bron: Dominicanen Schilde-Bergen, tekst Antoon Vandeputte)
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DELEN veertig dagen lang

Zondag aanstaande begint de vastentijd. Veertig dagen lang bereiden we ons samen voor op
Pasen. Onze parochie koos dit jaar als vastenthema: DELEN. Delen is hét antwoord op de
problemen die ons momenteel uitdagen. Het besef groeit dat ‘elk voor zich’ niet werkt. We
hebben elkaar nodig. Delen is trouwens hip in onze samenleving. We delen ons hele leven
op sociale media. We delen auto’s, fietsen, tuinen, gereedschappen, huizen en speelstraten…
Delen zit in ons. Wij mensen zijn geboren delers. Als je er eens goed over nadenkt, delen we
veel meer dan we denken. We delen voorspoed en geluk, maar ook tegenslag en verlies.
Delen is broodnodig in onze strijd voor een betere wereld waarin iedereen mee is. Ook
vandaag én in de toekomst.
Maar we delen niet alleen wat goed of leuk is. Wereldwijd delen we een lotsverbondenheid
met alle leven. Zo delen we ook de risico’s en de gevolgen van een door klimaatverandering
en milieuvernietiging bedreigde wereld.
Samen kunnen we verandering brengen in het leven van talloze mensen in het Zuiden. De
wereldwijde obsessie met economische groei heeft ons aan de rand van een ecologische en
sociale catastrofe gebracht. Het is hoog tijd dat we werk maken van een samenleving van het
genoeg en de focus van onze welvaart verleggen van groei naar verdeling. De toekomst is
geen onbereikbare verte, maar iets dat zich hier en nu voltrekt. De tijd, de omstandigheden,
de mensen zijn er klaar voor. Een betere wereld, zonder ongelijkheid, waarin iedereen mee
is. Voor ons start die vanaf zondag met delen en herverdelen. Een zalige veertigdagentijd.
jvv

DEEL kast
Delen is een werkwoord en we willen dit in onze parochie alvast oefenen. Vanaf zondag zal
er bij de ingang van de kerk een vitrinekast staan. Ze doet tijdens de veertigdagentijd dienst
als DEELKAST. Een eenvoudige manier om op kleine schaal dingen met elkaar te delen,
door te geven, te ruilen, te gebruiken, enzovoort.
Op de legplanken kunnen kerkgangers iets achterlaten dat ze willen delen met anderen.
Indien hun naam erop genoteerd staat, betekent dit dat ze het graag terugkrijgen na de
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uitleenbeurt. Indien er geen naam is aangegeven, mag diegene die het deelt het meenemen
en voor zich houden.
In onze deelkast kan men iets leggen wat men zelf gemaakt heeft of niet meer nodig heeft:
een extra potje confituur, een wollen muts of sjaal, een leuk boek dat je gelezen hebt, een
mooie CD, een fotokopie van een interessant artikel, speelgoed, een gezelschapsspel, een
idee voor een mooie film, niet bederfbare etenswaren, plantjes,…
Je mag er vanzelfsprekend ook iets uit mee nemen dat je kunt gebruiken of leuk vindt. Zoals
reeds gezegd: indien er een naam op genoteerd staat, is het de bedoeling dat men het nadien
terugbrengt. In het andere geval hoeft dit niet.

oproep KRUISJES
In Sint-Bernadette delen we tijdens de veertigdagentijd iedere zondag met
elkaar een houten kruisje. Wie thuis nog kruisjes liggen heeft, wordt gevraagd
om ze naar de kerk mee te brengen, zodat ze opnieuw dienst kunnen doen.
Dank!

WIJ WAREN ER OOK BIJ
16 FEBRUARI – SINT BERNADETTEFEEST
Op een winderige, maar warme 16 februari kom ik vanaf de Nova naar de kerk gewandeld.
Storm Dennis zorgt voor hoge temperaturen. In de kerk horen we voor de 2 de keer op rij, na
vorige zondag, hier en daar een boom of takken tegen de kerk kletsen. Ja, storm. We vieren
ons parochiefeest. Sint-Bernadette, naar wie onze kerk en parochiegemeenschap genoemd
werd. Pastoor Johan is onze voorganger. We zijn goed vertegenwoordigd met het koor. Er
zijn niet zo heel veel aanwezigen, maar onze kerk zit toch mooi vol. Het is deze week een
mooi thema; heb elkaar lief. En dat voelen we in de woorden, in de zang, in de hartelijke
ontmoetingen voor en na de dienst. Rik en Koen zijn onze lectoren.
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Na onze laatste zang, Laudate nomen Domini, gaan we naar de Nova en komen binnen in
een mooi versierde zaal. Alles staat mooi klaar en na een aperitiefje komen de kipjes
“binnen gewandeld”. Johan doet een gebedje en na een woordje van Lieve, vormt zich direct
een lange rij uitgehongerden aan de kippentafel, maar zoals altijd verloopt dit super vlot,
Lieve Vogelaere , Kathy en Frank, dames van Samana en jongeren van Sava scheppen met
plezier ons bordje vol. En ’t is nog lekker ook.
Ook de sfeer is heel goed. Je ziet en voelt de goede sfeer. We zijn met 104 aanwezigen en 3
mensen aten hun portie “Bernadette” thuis op. De mensen met een vegetarische schotel
werden overvloedig bediend en vertellen dat het heel lekker was.
We drinken nog een koffietje en babbelen nog wat na. Er is nog kans om met een vriendin
bij te praten over het afscheid van haar vader.
Lieve Heyndericx is van dienst en slaagt erin om op korte tijd 100 enveloppen te verkopen
met lotjes. En de onschuldige kinderhand zorgt voor een mooie groep winnaars. Je ziet ze
hierbij op de foto.

Het was een zeer gezellige feestdag! Dank aan alle parochianen die mee werkten met woord,
zang en daad voor dit samenzijn.
Hildegard

PREEK VAN DE WEEK
DE BERGREDE
Zondag 16 februari 2020 – zesde zondag door het jaar
De evangelietekst die we vandaag hoorden
is een centraal stuk uit de Bergrede.
Mattheus vat hierin de kern van Jezus boodschap samen.
Het is de programmaverklaring van Jezus over het doorbreken van het Rijk Gods.
Hij licht zijn boodschap toe in dispuut met de Schrift- en Wetgeleerden van die tijd.
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De Bergrede is één lange rede, die begint met de zaligsprekingen, gevolgd door de beelden
van zon en licht.
Daarna komen de “halacha”:
dit is een bezinning over de vervulling van Wet en Profeten,
laten we zeggen de commentaren van Jezus op de joodse geschriften.
het sluitstuk van de Bergrede is het Onze Vader.
De bedoeling van de Bergrede =
hoe de wil van God volbrengen, hoe binnen treden in het rijk der hemelen.?
De inleidende woorden van Jezus vandaag wekken wat verbazing:
Jezus die het opneemt voor een strikte naleving van de wet;
er mag geen punt of komma of jota aan veranderd worden.
Hij lijkt wel een Schriftgeleerde en niet breeddenkend.
Het beeld dat bij ons overheerst is Jezus de rebel.
Maar Mattheus benadrukt dat het Jezus niet te doen is om af te schaffen,
maar om te vervullen; laten we zeggen te verdiepen en te radicaliseren.
Hij doet dat in een soort tegenstellingen (antithese).
Jullie hebben gehoord dat er gezegd is….,maar ik zeg u……
Jullie hebben gehoord dat er gezegd is:
ge zult niet doden, geen echtbreuk plegen, niet stelen.
Maar ik zeg jullie: hou van elkaar, draag zorg voor elkaar, wees waarachtig.
Jezus reageert hiermee op formele wetsvervulling:
door het onderhouden van allerlei voorschriften denken de farizeeën dan dat zij in orde zijn.
Ze kunnen gerust binnengaan in het rijk der hemelen.
Geen sprake van zegt Jezus.
Ik zeg je: Stel je komt met je gaven naar het altaar,
maar je leeft in onmin met iemand, ga je eerst verzoenen en kom dan terug.
Meer nog: als je denkt dat de andere iets tegen u heeft (ook buiten je om)
laat je offergave voor het altaar achter en ga je eerst verzoenen met je broeder, kom dan
terug.
Woorden die verder reiken dat loutere plichtsvervulling.
De woorden van Jezus in de Bergrede zijn redelijk verregaand.
Indertijd schreef Teitse Boerwinkel een boekje daarover:
De Bergrede, meer dan het gewone….”
of recenter nog het boek van Peter Schmidt: “Ongehoord”.
Een titel met de dubbele bodem:
enerzijds zo’n boodschap hebben wij nog niet gehoord….
of anderzijds, ongehoord in de zin van dat hoort niet, dat is onmogelijk.
Zeker als we de komende weken zullen horen
bemin niet alleen je naaste, bemin ook je vijanden.
Vraagt iemand je 1 mijl met hem te gaan, ga er twee met hem.
Wie zal binnengaan in het rijk Gods, in de gemeenschap met God:
hij die gerechtigheid doet en bevordert.
Gerechtigheid: juiste, rechte verhouding met jezelf, de anderen, de wereld en de natuur met
God.
De hemel, en het rijk dar hemelen is “daar waar liefde is”.
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Christen zijn is niet alleen het volbrengen van voorschriften.
Het moet blijken aan de manier waarop we leven en omgaan met elkaar?
Uit het leven van christenen moet hoop blijken, vrijheid, geluk, moed en waarheid, zo
schrijft de Engelse dominicaan Radcliffe.
De kern van het christendom is gemeenschap.
een ‘broederlijke’ gemeenschap, waar gedeeld wordt en verbondenheid is.
Zo treed je binnen in het koninkrijk der hemelen.
daar waar liefde is, daar is God.
Het is vandaag ons parochiefeest.
We worden uitgenodigd een hechte gemeenschap te vormen..
Een aandachtige gemeenschap voor alles wat rondom ons gebeurt,
de mensen van onze gemeenschap, maar ook daarbuiten al wie in nood is.
Aandacht voor Jezus’ woorden en zijn oproep.
Johan Goedefroot

In maart, en dit sedert het jaar 1998, gingen we elk jaar op autozoektocht, het enthousiasme
hiervoor is een beetje afgenomen. Daarom gooien we de maartse activiteit nu over een
andere boeg en bieden totaal iets anders aan waar de weersomstandigheden geen vat op
hebben!
Wij blijven binnenshuis in de Novazaal voor het oplossen van een muzikale quiz op
zaterdag 14 maart. Muzikaal staat voor ontspanning en gezelligheid en de quiz voor
inspanning, om onze grijze hersencellen te doen werken en om wat we door de jaren heen
opsloegen in onze hersencomputer naar boven te halen, voor het oplossen van de gestelde
vragen. Het komt er op aan zoveel mogelijk goede antwoorden bijeen te sprokkelen. Het
wordt zeker een plezante, ontspannende en leuke namiddag! We verwachten u stellig, zorg
vooral dat jij erbij bent!
Programma op zaterdag 14 maart
14.30 u. ontvangst met koffie en koekje
15.00 u. muzikale quiz
16.30 u. broodmaaltijd
17.15 u. wel thuis!
prijs: 5,00 euro per persoon ter plaatse te betalen
Inschrijvingen worden verwacht tegen woensdag 11 maart 2020 bij:
- Leopold Wauters, Sint Bernadettestraat 592 (rechtover kerk)
- Lieve Volckaert, Frans Masereelstraat 32  09/251.39.90
godelieve.volckaert@gmail.com
De deur aan deur CM-lotenverkoop voor de jaarlijkse Samana-tombola is nu volop bezig
(5 euro per boekje met gratis omslag lot of 1 euro per lot). De loten kunnen ook aangekocht
worden ofwel op de quiz namiddag ofwel besteld worden via het inschrijvingsstrookje (de
loten worden dan later bezorgd!) Ook bij de andere activiteiten zullen de loten beschikbaar
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zijn. Loten kunnen nu ook nog 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 loten
Trekking in mei 2020. De uitslag wordt u dan meegedeeld. Warm aanbevolen!!!
Hou alvast volgende data vrij voor de komende activiteiten :
- maandag 13 april (paasmaandag) paasfeest in het Novacentrum 14.00 uur misviering
gevolgd door koffie met taart. Om 16.00 uur optreden door Fred Geirnaert en Ronny
Marino.
- zondag 26 april om 15.00 uur : toneelvoorstelling in het Novacentrum door de toneelgroep
“Iverige Jonckheyt”.
- 9 mei : bus-uitstap naar de Floralien met voorafgaandelijk etentje in restaurant Elvira
Overmere Donk.

INTERPAROCHIAAL
KOFFIESTOP TEN VOORDELE VAN BROEDERLIJK DELEN
Vrijdag 6 maart 2020 van 14.30 uur uur tot 20.00 uur
Colruyt Ledeberg, Edmond Horebekestraat 68, Ledeberg
Kom langs, drink een heerlijk kopje koffie, en geef een
vrijwillige bijdrage. Zo steun je het werk van Broederlijk
Delen. Van harte welkom!
Zin om een handje te helpen?
Neem contact op met Marijke De Vogeleer,
parochieassistente, tel. 09.231.53.00,
parochieassistente.gentoost@gmail.com
Voor alle info: www. Koffiestop.be
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SOLIDARITEITSAVOND GENT-OOST (KERKGEMEENSCHAPPEN
VAN SINT-AMANDSBERG EN GENTBRUGGE-LEDEBERG)

Katrien D’Hooghe (boven rechts)
Een gevarieerde avond met het Livinuskoor, een getuigenis van Katrien D’Hooghe en een
solidariteitsmaal.
Katrien D’Hooghe maakte een inleefreis naar Colombia. Katrien vertelt over haar ervaringen
met de plaatselijke bevolking en ook wat zij verstaan onder 'delen'. Wil je Katrien ontmoeten
en meer weten over haar ervaringen in Colombia? Dan mag je deze avond niet missen!
Waar en Wanneer?
Vrijdag 20 maart 2020 om 19.30 uur
Het Kouterhof, Gentbruggekouter 8a, Gentbrugge
Programma
19.30 uur Welkom
19.45 uur Deelstand
20.15 uur Livinuskoor
20.30 uur Getuigenis van Katrien D’Hooghe
21.00 uur Livinuskoor
21.15 uur Eten uit Colombia
21.45 uur Livinuskoor
Inkom: vrije bijdrage voor Broederlijk Delen
Inschrijven? via www.parochiegentoost.be
Info? Tel. 09.231.53.00 of per e-mail parochieassistente.gentoost@gmail.com
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ABDIJ- EN BEZINNINGSDAGEN
METGEZEL IN ZINGEVING
Tweedaagse basistraining
Verbindende Communicatie
Hoe breng je over wat belangrijk voor je is, zodanig dat de ander jouw boodschap ook
hoort? Wat leeft er onder jouw eigen oordelen en hoe kun je daar onbevangen naar kijken?
Vaak sluiten mensen zich af als reactie op een bepaalde vorm van communiceren of men
gaat in de verdediging of tegenaanval.
Dat is niet echt een goede basis voor een vruchtbare ontmoeting met elkaar!
Verbindend communiceren maakt je bewust over wat er in jou omgaat en wat er achter het
gedrag van de ander schuilgaat en dit levert meer vrede en harmonie op, in jouw leven en dat
van de ander.
Waar en wanneer?
Zaterdag 16 mei en zondag 17 mei 2020 (9.00-16.30 uur)
Norbertijnenabdij van Postel
Deelnameprijs: € 150,- (€ 180,- bedrijven) incl. 2 warme maaltijden en koffie/thee
ontvangst van het gevraagde voorlopig inschrijvingsgeld.
Meer info?
• Via onze website www.metgezelinzingeving.com
• Via email: info@metgezelinzingeving.com
Meer weten?
Tel.: met Karin en Jan
+31 (06)13416942 Nederland / +32 (0498)423688 België
Zomer-Zon-reis naar je ziel
Vijfdaagse vakantiebezinning
De langste reis is de reis naar binnen (Dag Hammarskjöld).
Een gewone vakantiereis vraagt een goede voorbereiding; zo ook deze spirituele reis. We
ledigen onze rugzak van dat wat overbodig is, waardoor er ruimte komt voor nieuw voedsel.
Via allerlei paden en wegen zullen we nieuwe avonturen beleven. We zullen mooie wouden
verkennen, bergtoppen beklimmen, maar ook gaan langs steile afgronden en misschien door
diepe dalen. We zullen draken tegenkomen om te trotseren en het verweesde kind in ons dat
om aandacht en liefde vraagt. We mogen hierbij vertrouwen op ons innerlijk kompas en de
hand van de Onzichtbare die ons begeleidt op onze wegen. In de ochtenden gaan
wij met elkaar in gesprek om elkaar te versterken en om als metgezellen op reis te gaan. In
de middagen zijn de ‘rustpunten’ in de geestelijke trektocht en is er gelegenheid om vakantie
te houden bij enkele begeleide uitstappen in het mooie Gent, waarbij deelname vrij is. In de
avond sluiten we aan bij de dagsluiting van de paters en is ruimte voor vrijblijvend gezellig
samen zijn.
Waar en wanneer?
Maandag 6 juli 2020 vanaf 10:00 t/m Vrijdag 10 juli 2020 tot 16:30 uur
Het Rustpunt ‘in hartje Gent ‘ (België) Karmelitaans Centrum
(Uiterste inschrijvingsdatum: Vóór donderdag 8 juni 2020.)
Deelnameprijs?
€ 400,- Incl. maaltijden en lakens. Aan elke deelnemer wordt
een individuele gastenkamer toegewezen.
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Meer info?
• Via onze website www.metgezelinzingeving.com
• Via email: info@metgezelinzingeving.com
Meer weten?
Tel.: met Karin en Jan
+31 (06)13416942 Nederland / +32 (0498)423688 België

WILLEM REMUE
WILLEM IN VOLLE ACTIE
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Hulde op 12.02.2020

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de leden van kerkraden van Groot-Gent, dit jaar
georganiseerd door het Centraal Kerkbestuur Gent Stad, wordt hulde gebracht aan WILLEM
REMUE, die met pensioen gaat. Willem Remue is celhoofd Erediensten van de stad Gent.
Onder luid applaus eert iedereen Willem. Er wordt hem een huldeboek overhandigd met 45
dankteksten geschreven door en voor de pastoors, door de verschillende kerkbesturen en
door de drie centrale kerkbesturen van Groot-Gent.
Willem is de beschermer van al de kerkgebouwen en pastorieën in het Gentse gewest.
Gedurende meer dan 40 jaar heeft hij ten dienste van de kerkbesturen, van de Gentse clerus
en van Stad Gent gestaan.
Hij is de Liaison Officer tussen alle partijen. Met veel geduld en toegepaste psychologie
weet hij de kerk steeds in het midden te houden. Vriendelijkheid en diplomatie zijn hem
eigen.
Hij is de gewaardeerde en betrouwbare biechtvader, die de kerkraden met raad en daad
bijstaat. Zijn dossierkennis is fenomenaal. Zijn ervaring en deskundigheid zijn van
onschatbare waarde.
Vlug en correct informeert hij alle kerkbesturen. Ook bij de opvolging van werken is hij een
grote steun. Dit alles steeds met een glimlach en op een menselijke vriendelijke manier.
Want Willem blijft Willem, hij blijft zijn nederige zelf.
Gewapend met zaklamp en plooimeter kennen kelder, toren, daken, vensters en chauffage
geen geheimen. Hij is een wandelende computer die alle gegevens opgeslagen heeft in zijn
persoonlijk geheugen.
Door zijn professionalisme gedurende 40 jaar, hebben we in Gent een patrimonium
opgebouwd om u tegen te zeggen.
Hij is een eerlijke doorzetter geweest en hij wist de kerkraden grondig te beroeren!
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Dank Willem voor wie je was en voor wie je zijt, en dank voor wat je voor ons betekend
hebt!
Voor de Gentse Kerkbesturen blijf je niet alleen een MONUMENT TUSSEN DE
MONUMENTEN, maar voor altijd het EERSTE CENTRAAL KERKBESTUUR VAN
GROOT-GENT!
Josiane, Centraal Kerkbestuur Stad Gent

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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Parochieblad

SINT-BERNADETTE – GENT

ONLINE

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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