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WOENSDAG 9 SEPTEMBER 2020  
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
 
AGENDA Sint-Bernadette 

Zondag 13 september 11.00 u. – Eucharistieviering 
          Herdenkingsmis voor Marcel De Smedt 
Zondag 20 september 11.00 u. – Scoutsmis op scoutsterrein 

Zondag 27 september 11.00 u. -  Vormselviering 
 

 
 

Feest van de Kruisverheffing 
 

Ik heb mijn Zoon niet voor niets 
naar de wereld gezonden 
-zegt God. 
Midden tussen de mensen 
wilde Hij een levend teken zijn 
van mijn liefde. 
Zelfs toen zij Hem aan het kruis nagelden, 
bleef Hij van mijn liefde getuigen. 
Zijn verbondenheid met Mij 
had Hem immers de zekerheid gegeven 
dat echte liefde nooit sterft. 
Ik hoop en bid 
dat dat geloof in eeuwig leven 
ook in jouw hart mag groeien 
en dat je jouw leven van vandaag 
hoopvol richt op het leven van morgen. 
 

(bron: Dominicanen Schilde Bergen, tekst Erwin Roosen.) 
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Parochiaal  werkjaar 
Start parochiaal werkjaar 

Elke jaar, in september start het nieuwe pastorale werkjaar. 
Maar door de coronapandemie zijn heel wat activiteiten en samenkomsten geannuleerd. 
Het openbare leven viel bijna helemaal stil en de economie moest even op pauze. Het 
familiale leven en vriendschappelijke bijeenkomsten stonden onder druk.  Er was een hele 
tijd een lockdown. 
Tussen maart en juni konden we ook niet samen komen in de kerk om eucharistie te vieren. 
Heel wat parochiale verenigingen hebben hun activiteiten moeten uitstellen of afgelasten. 
Een planning maken voor het komende werkjaar is moeilijk, ook voor de parochie. 
Gelukkig kunnen liturgische diensten onder voorwaarden terug doorgaan. 
Aansluitend bij de actualiteit kiezen wij dit jaar misschien “verbondenheid” als 
aandachtspunt. Dit thema is ook diepgeworteld in onze bijbelse traditie. 
 

VERBONDEN 
Sterker dan ooit tevoren ervaren mensen het belang van verbinding.  
Naast de angst en de onzekerheid voelen we ook een geest van verbondenheid en zorg.  
De Bijbelverhalen zullen ons inspireren. 
Ze zijn onze wegwijzers in onze beleving van dit thema. 
Op hoop van zegen! 
 

Verbondenheid hangt samen met gemeenschap vormen, zorg en aandacht hebben voor 
elkaar, met het delen van onze evangelische inspiratie en met onze inzet voor een betere 
wereld, 
en onze band met God, Schepper en Vader. 
 

In deze tijden hebben we misschien meer dan ooit nood aan solidariteit. 
Parochievieringen 

In het weekend van 3-4 oktober zullen er de parochievieringen zijn. 
Op zaterdag 3 oktober om 16.30 uur zal dit gebeuren in de kerk van Sint-Amandus. 
Op zondag 4 oktober om 11.00 uur zal de viering in de Sint-Bernadettekerk verzorgd 
worden door de parochieploeg. 

Vormselviering 
Door de coronapandemie zijn de vormselvieringen die voorzien waren op Pinksteren 
uitgesteld. 
Het was lang niet zeker of die konden doorgaan. 
 

Het bisdom heeft voorgesteld een beperkte viering te houden, voor een beperkt aantal 
kinderen en ook een beperkt aantal aanwezige familieleden (6 à 8 personen). 
 

Deze vormselvieringen gaan door: 
op zondag 27 september 2020  
om 09.30 uur in de kerk van Sint-Amandus 
om 11.00 uur in de kerk van Sint-Bernadette 
Koorzang en samenzang is niet toegelaten.  
Enkele solisten zullen zorgen voor de zang. 
We gaan er toch een feestelijke pinksterviering van maken. 
We hopen dat het voor de kinderen en hun gezin een belangrijk en aangrijpend moment mag 
zijn. 

Johan Goedefroot 
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WIJ WAREN ER OOK BIJ  
 

GROTE WERKEN AAN DE KERK  (2)
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We zijn opnieuw in een nieuwe fase van de operatie: “nieuwe verwarming”. 
Mazout is uit den boze, dus koos de stad voor “groene” aardgas. Maar die moet van aan het 
voetpad komen. Dus maken we een grote sleuf van aan de kerk tot aan het voetpad. 
Zogezegd zo gedaan. Maar ja. Men slaagt erin om de waterbuis te raken, de riool in te 
stampen, de telefoonlijn stuk te trekken. Maar de sleuf is er.  
 
We vinden ook schatten, een fles en een emmer van welk jaar? 1968??  Gelukkig heb je 
naast de gravers, ook de herstellers. Veel dingen werden goed hersteld, alleen de telefoonlijn 
vraagt om extra interventie. Maar dat komt ook goed. 
 
De zijingang van de kerk is ook afgezet, op een dag lagen daar plots stukken steen, gelukkig 
was er toen niemand. Er brokkelen wat delen af van het beton aan de galmgaten. Ook dit zal 
worden opgelost. Komt goed. 
 
De ketel is ook op komst. Gelukkig heeft men op tijd gezien dat die niet in één stuk beneden 
kan. Dan maar in verschillende delen naar beneden brengen, binnenkort. Komt goed. 
Einddatum van de werken, hopelijk voor 1 november. Komt goed. 
Voorzie dus een dikke jas, voor oktober. 

Hildegard 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parochieblad                        SINT-BERNADETTE – GENT           ONLINE 

Jaar 2020 Nummer 37    woensdag 9 SEPTEMBER Pg. 5 / 9 

ZONDAG 27 SEPTEMBER 
wordt voor de vormelingen van onze parochie een bijzondere dag! 
 

Pastoor Johan mag deze jongeren vormen tijdens de viering om 11.00 uur.  
Op 13 en 20 september komen de 8 jongens en 9 meisjes samen om zich hierop voor te 
bereiden.  
Door de coronavoorschriften worden er op zondag 27/9 familiebubbels van 8 personen 
toegelaten om samen een mooie viering mee te beleven. 
 

  

PREEK VAN DE WEEK  
 

30 AUGUSTUS  -  22STE  ZONDAG DOOR HET JAAR 
 

 
 
1. Petrus 
Zo snel kan het gaan. Vorige zondag hebben wij in het evangelie gehoord dat Jezus Petrus 
prees. Hij had op de vraag “Wie zegt gij dat ik ben?” geantwoord: “Gij zijt Christus, de 
Zoon van de levende God.” 
 

En Jezus verklaart Petrus tot het vaste fundament van zijn kerk: “Gij zijt Petrus; en op deze 
steenrots zal ik mijn kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.” 
 

In het evangelie van vandaag, slechts een paar zinnen later, verklaart Jezus Petrus tot de 
Satan. 
 

Ja, zo snel kan het gaan: Het ene moment een heilige en het volgende moment de Satan! 
 

2.    Tussen licht en duisternis 
Wat was er gebeurd? 
 

Petrus bevestigde wel dat Jezus de door God gestuurde Messias is maar hij verstaat onder 
Messias iets heel anders dan Jezus. Voor Petrus, zoals overigens voor de meeste Joden, is 
deze Messias een politieke leider die met zijn leger het land Israël van de Romeinen bevrijd. 
Maar dat is Jezus niet. Dat was precies de verzoeking van de duivel op de berg der 
verzoekingen die Jezus had afgewezen. 
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Dus, voor Jezus is de uitspraak van Petrus een uitspraak van de duivel. Daarom is Petrus 
hier de Satan. 
 

Wat wij hier kunnen leren, is dat de mens niet volledig goed of kwaad is. Wij kunnen op het 
ene moment een heilige zijn en het volgende moment een duivel. Wij mensen leven in de 
spanning tussen goed en kwaad, tussen licht en duisternis. 
 
3.   Een levenslange strijd 
Wij mensen leven een heel leven lang in deze spanning tussen goed en kwaad. 30 jaar biecht 
horen hebben mij geleerd: Het is niet zo dat je automatisch een heilige wordt als je oud 
wordt. Je doet de kwade en gekke dingen alleen maar langzamer! 
 

Wij mensen zijn wezens die niet volledig in het licht of in de duisternis leven maar tussenin. 
Ons bestaan is een permanente strijd tegen de duisternis en een zuchten naar het licht. 
 

4.  What makes you feel alive? 
Een paar dagen geleden heb ik in een reclame de zin gehoord: “What makes you feel 
alive?”.  In het Nederlands: “Wat maakt dat je je levendig voelt?” 
 

Ik was zo gefascineerd door deze zin dat ik niet eens oplette wat voor een product bedoeld 
was. Wat is het wat mijn leven levendig maakt? Dat is de vraag die in mij opkwam. Dat is 
ook de vraag die Jezus stelt. Bij Jezus gaat het niet alleen om dat wat je voelt, het gaat nog 
dieper: 

  `Als iemand achter Mij aan wil komen, 
laat hij dan met zichzelf breken, 
zijn kruis opnemen en Mij volgen. 
   Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. 
Wie zijn leven verliest vanwege Mij, zal het vinden. 
  Want wat zal het een mens baten als hij de hele wereld wint, 
maar zichzelf schade toebrengt? 
Of wat kan een mens geven in ruil voor zichzelf? 

 

Wat maakt je leven werkelijk levendig? Het kan zijn dat je in je leven alles hebt, geld, 
rijkdom, macht en nog veel meer… maar is dat werkelijk dat wat je levendig maakt? 
 

Is dat niet de leer die wij tijdens deze coronacrisis hebben geleerd? 
 

* Je kleinkinderen te knuffelen… 
* Je vrienden van school in levende lijve ontmoeten… 
* In een kerk in gemeenschap tot God bidden… 
* Troost te geven door bij een uitvaart van een geliefde mens aanwezig te zijn… 
 

En Jezus belooft nog meer: Eens zal je God zelf ontmoeten in al zijn heerlijkheid. Dat is dan 
het hoogtepunt van het leven. En dan zal je het volle leven hebben. 
  

Dus, aan het einde van deze preek mijn vraag: 
“What makes you feel alive?”. 
“Wat maakt dat je je levendig voelt?” 
Wat of wie geeft je werkelijk het leven? 
 

 Pater Andreas 
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INTERPAROCHIAAL 
 

OKRA ACADEMIE GENT 
 

dinsdag 15.09.20 – 14.30 uur: Alexander von Humboldt, wereldreiziger en 
wetenschapper 

Geert Vanpaemel, hoogleraar wetenschapsgeschiedenis KU Leuven 
 

De Duitse natuurkundige en ontdekkingsreiziger Alexander von Humboldt (1769-1859) 
werd bewonderd door Goethe en door Charles Darwin, de belangrijkste wetenschappelijke 
reiziger aller tijden genoemd. Hij was een echte homo universalis. Als ontdekkingsreiziger 
in Zuid-Amerika en Siberië beschreef hij ruim 8000 nieuwe planten- en dierensoorten. Hij 
legde de grondslag voor wetenschappelijke disciplines als de fysische geografie en de 
meteorologie. Hij publiceerde meer dan 30 boeken, en was daarnaast begaan met thema’s als 
milieu en slavernij. Wetenschapshistoricus Geert Vanpaemel vertelt over leven en werk van 
deze veelzijdige en invloedrijke wetenschapper. 
 

Belangrijk!  
Inschrijven vooraf is verplichtend bij voorzitter Ulrich Garriau, tel. 0496/401426 of per 
mail: ulrich.garriaux@gmail.com. 
 
Locatie blijft: 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  
 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 
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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 


