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WOENSDAG 26 AUGUSTUS 2020  
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
AGENDA Sint-Bernadette 

Zondag 30 augustus   11.00 u. – Eucharistieviering 
 Zondag  6 september 11.00u. – Eucharistieviering 

 Jaarmis voor Marie-Louise de Snoeck en René Debruyne 
Zondag 13 september 11.00 u. – Eucharistieviering 
          Herdenkingsmis voor Marcel De Smedt 

 

Kiezen 
 

Zijn kruis opnemen, 
zichzelf verloochenen, 
zijn leven verliezen, 
niet de gemakkelijkste weg 
kiezen… 
Het is geen onmogelijke opdracht 
en ze voert niet naar zinloos lijden. 
Integendeel, 
ze voert naar een bestaan 
waarin je je als mens goed voelt in 
je vel. 
Ze voert je tegelijk naar een 
wereld 
waarin het goed leven is, 
waarin de ene mens broer en zus is 
voor de andere, 
waarin onrecht wordt vermeden, 
waarin mensen elkaar geen pijn 
meer doen. 
 

En is dit niet precies het Rijk Gods 
dat we hier op aarde 
in Gods naam 
mee mogen opbouwen? 

 

(bron internet; tekst Dominicanen Schilde-Bergen) 
 

WIJ WAREN ER OOK BIJ  
 

VIJFTIEN AUGUSTUS, EEN BIJZONDERE FEESTDAG! 
 

Dit jaar is er niets normaal. Zelfs een gebedsmoment aan de grot is niet mogelijk. 
Doch we laten ons niet doen en waar mogelijk wordt nog verwittigd dat we in de kerk 
samen komen. Dit viel niet in dovemansoren. We zagen  heel veel parochianen. Dat 
was deugddoend. Jaak bereidde een “eenvoudige” viering voor. Kathy en ik mochten 
lector zijn. 
 

De viering startte met een verrassende song “Song of Bernadette” van Leonard Cohen. 
Wie het kan, moet zeker eens op internet luisteren. “ik wil je alleen maar 
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vasthouden…” prachtig. En dan mochten we mee neuriën “Lieve Vrouwe van ons 
land”.  Kathy leest ons het verhaal van het bezoek van Maria aan Elisabeth. En Jaak 
geeft ons een mooie toelichting. We bidden voor de mensen, allerlei intenties en voor 
onze eigen intenties. En, neen, niet aan de grot, maar aan ons eigen Mariabeeld mogen 
we een kaarsje doen branden. We mogen na de viering ook zelf een eigen klein kaarsje 
meenemen, om thuis bij Maria te branden. Na de mooie stille kaarsenprocessie, zingt 
Katrien een prachtig Marialied. Zo zuiver. De mensen zijn muisstil. 
 

Ik mag opnieuw de communie delen, met mondmasker en gezichtsscherm. Niet 
eenvoudig, maar het lukt wel. “Maria, poort van Gods genade” en met een intens 
“Weesgegroet” sluiten we deze “rijke” viering.  
Dank u, Jaak. 

Hildegard 
 

 

Jaak neemt ons mee in de ontmoeting met Bernadette. 
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Kathy en Hildegard bidden samen voor onze intenties. 
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Offerande met de kaarsen, we bidden voor onze eigen intenties. 

 

 
Een sfeerbeeld in onze zomerse kerk. 
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PREEK VAN DE WEEK  
 

15 AUGUSTUS -  MARIA TEN HEMEL OPNEMING 
 

TEDERHEID EN KRACHT  
  

Twee aanstaande moeders, Maria die op bezoek gaat bij haar zwangere nicht.  
We kennen dit verhaal! Het inspireerde ontelbare schilders. Maar misschien hebben we nog 
nooit deze prent gezien. Het is een middeleeuwse miniatuur die Eddy ontdekte.   
Hij was vooral getroffen door de tederheid waarmee de nichten mekaar begroeten.  
Dit is toch prachtig! Daar hoeft geen commentaar bij… alles is hier (zonder woorden) 
gezegd. 
 

 
 

En na die begroeting zingt Maria haar Magnificat. Dit is merkwaardig, want het is een 
protestsong. Op het eerste gezicht past het niet helemaal bij die tedere Maria.  
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We zijn zo gewoon over Maria te spreken als de nederige dienstmaagd, de jonge, bescheiden 
eenvoudige vrouw uit Nazareth die altijd op de achtergrond blijft. Niet te verwonderen dat in 
tijden dat van vrouwenemancipatie nog geen sprake was, dat soort Mariabeeld heel populair 
was. ’t Is daarom goed dat we ons beeld van Maria vandaag wat bijstellen, wat ijken op haar 
lied.  
Opvallend: dat Magnificat klinkt als een strijdlied die kleine mensen hoop wil bieden!  
 

Magnificat, want God heeft zijn kracht getoond, zingt ze.  
Wie zich beter vond dan de anderen, heeft Hij verjaagd.  
Wie machtig was, heeft Hij van hun troon gestoten.  
Wie onbelangrijk was, gaf Hij een hoge plaats.  
Wie honger had, gaf Hij het beste.  
Wie rijk was, stuurde Hij weg met lege handen.  
Hij nam het op voor zijn volk…  
 

In dit lied kiest God de kant van de kleinen. Resoluut luistert Hij naar de onderdrukten en 
Maria waarschuwt de onderdrukkers dat ze daar best rekening mee houden.  
Stel je voor, dat jouw moeder je al vóór je geboorte met zo'n lied begroet en je later met dit 
lied in slaap wiegt. Jezus moet veel meer van haar hebben geleerd dan we vermoeden! Het 
opstandige licht in zijn ogen heeft hij duidelijk van zijn moeder!   
In de ogen van Maria is het duidelijk: God staat altijd aan de kant van de kleinen.  
Dit is krachtige taal van een krachtige vrouw.  
 

Wie is ze toch, Maria? Ja, we kennen haar als het gelovige meisje dat schuchter naar de 
boodschap van de engel luistert. De trotse moeder in de stal, met herders en wijzen aan haar 
voeten. De Mater Dolorosa met de Zoon, haar Kind, dood in haar armen. Maria, de koningin 
met duizend erenamen. Maria, de gezegende onder de vrouwen. Maria, Ark van het 
Verbond, Deur van de hemel, Gouden huis, Troosteres van de bedroefden, Morgenster! 
Maria ten Hemel opgenomen… 
 

Ze is dat allemaal, maar vandaag schildert Lucas haar op een heel andere wijze.  
Houden we dat beeld hier dan even vast:  zie Maria staan vol tederheid voor haar nicht 
Elisabeth, maar met vurige ogen zingt ze: dat we het moeten opnemen tegen onrecht en 
machtsmisbruik, dat God kracht zal geven aan de krachtelozen, dat we daarom  terecht 
mogen uitzien naar een betere toekomst… 
God zij dank!  

Jaak van Vooren 
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INTERPAROCHIAAL 
 

MARIALE OMMEGANG 8 SEPTEMBER IN NAZARETH 
 

 
 

De Werkgroep van de Mariale Ommegang van Nazareth heeft beslist om de maatregelen 
van de Nationale veiligheidsraad door te trekken naar onze Ommegang van dinsdag 08 
september 2020. 
 

Door alle beperkingen zal er dit jaar GEEN traditionele ommegang zijn. 
 

Aan de misvieringen is er niet geraakt. 
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Op dinsdag 08 september 2020 om 9.00 u. is er de plechtige Hoogmis met uitstalling van 
het miraculeus Mariabeeld. De gebedswake gaat door op dinsdagmiddag om 14.30 u. 
Aangezien er per dienst maar 100 mensen in de kerk toegelaten zijn, komt er een 
bijkomende gebedsdienst op zondag 13 september 2020 om 17.30 u. 
 

Voor deze 3 vieringen moeten we werken met een reservatiesysteem. U kan zich 
inschrijven bij Greta Peil 09/385 85 31 of mailen naar: dewildepeil@skynet.be . 
Inschrijven voor één van deze 3 vieringen is verplicht. 
 

Ondertussen hebben we ook alternatieven uitgewerkt. 
Er is een erfgoedapp. Iedereen met een smartphone kan deze app downloaden via 
www.erfgoedapp.be/tour/586 en op eigen tempo de Ommegang stappen. Van zodra je de 
volgende kapel nadert, krijg je een pop-up op uw smartphone. 
 

Je krijgt hier foto's van de kapel en een gebed te zien. Tevens hoor je ook een strofe van een 
lied bij elk mysterie. 
 

Daarnaast hebben we voor een boekje gezorgd. Naast wat informatie over de geschiedenis 
van de Ommegang en de kapellen, vind je hier per kapel een paar foto's en een gebed. Dit 
boekje (24 bladzijden en in kleur) zal tegen de kostprijs van 3 euro aangekocht kunnen 
worden, op de dag van de ommegang zelf of bij Marc Perseyn 09/385 57 31 of bestellen via 
marc.perseyn@mariale-ommegang-nazareth.be 
 

Met dit boekje of de app kun je perfect de Ommegang doen, zoals die andere jaren in groep 
gedaan werd. 
 

Eclips TV zal 2x aandacht besteden aan de Mariale Ommegang. Een eerste maal op dinsdag 
08 september 2020 om 18.15 u. en voor mensen die deze uitzending gemist hebben,  volgt 
een tweede uitzending op woensdag 09 september 2020 om 09.30 u. U dient hiervoor wel 
over een HD decoder te beschikken. Klanten van Proximus kunnen Eclips TV bekijken op 
kanaal 90, klanten van Telenet vinden dit op kanaal 51. 
 

Meer info over de Mariale Ommegang kan je volgen via de website: www.parochie-in-
gavere-nazareth.be of www.mariale-ommegang-nazareth.be of telefonisch bij Marc Perseyn 
op 09/385 57 31. 

EEN HART VOOR VLUCHTELINGEN 

BACK TO SCHOOL 
 

Grote inzamelaktie! 
Begin september verwachten we meer dan  
200 gezinnen. 
Schoolmateriaal ook in corona tijden. 
 

We zoeken voor meer dan 250 kinderen: 
Boekentassen, pennenzakken (opgevuld), 
pennen, potloden, schaartjes, 
rekenmachines, gommen en slijpers, 
cursusblokken en papier, 
zwem/turnzakken, brooddozen, 
drinkflessen. 
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Voor een 50tal van hen: 
Fiets/step – telefoon/laptop die je niet meer gebruikt – centjes voor aankoop van 
schoolboeken en/of abonnement voor de bus 
 

Jij kan ons helpen! Hoe? 
- deel deze oproep 
- organiseer een inzamelactie voor degelijk schoolmateriaal 
- koop iets extra tijdens het shoppen voor je eigen schoolmateriaal 
- doe een gift (fiscaal attest vanaf 40 euro):  

  BE04 8901 5426 8831met mededeling: back to school 
 
1 hartelijke en dankbare vuistregel: doneer enkel en alleen wat je zelf nog zou gebruiken. 
 
U kan materiaal en donaties binnenbrengen op maandag-, dinsdag- en vrijdagnamiddag van 
14.00u tot 17.00u. 
Forelstraat 37 te 9000 Gent – tel.: 90/328.41.24 
Van harte dank. 
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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. 

     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 
 
 
 
 
 
 



Parochieblad                        SINT-BERNADETTE – GENT           ONLINE 

Jaar 2020 Nummer 35     woensdag 26 AUGUSTUS Pg. 11 / 11 
 

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 


