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WOENSDAG 7 OKTOBER 2020  
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
 

AGENDA Sint-Bernadette 
Zondag 11 oktober 11.00 u. – Eucharistieviering Samana 
Zondag 18 oktober 11.00 u. – Eucharistieviering 

Voorgeschreven collecte: Pauselijke missiewerken 
Jaarmis voor Lydiane Raes en voor Peter Steuperaert 

Zondag 24 oktober 11.00 u. - Eucharistieviering 
 

Zorgzame buurt 
 

Wie kan ik voor je zijn? 
Wat kan ik voor je doen? 
Wees ontvankelijk als de aarde 
Wees aanstekelijk als het vuur 
Wees verkwikkend als het water 
Wees zachtmoedig als de wind 
 

Wie kan ik voor je zijn? 
Wat kan ik voor je doen? 
Wees een weg voor hen die dwalen 
Wees een brug die samenbrengt 
Wees een huis voor hen die vluchten 
Wees een haard die warmte schenkt 
 

Wie kan ik voor je zijn? 
Wat kan ik voor je doen? 
Wees een mens die kan vergeven 
Wees een mens die hoop kan geven 
Wees een mens die wil ondersteunen 
Wees een mens die steeds een Ander zoekt 
 

(bron: Thomas vieringen, n.a.v. Nationale Ziekendag) 
 

Abonnement op het parochieblad 2021 
 
Beste lezer van Kerk en Leven, 
Iedereen in Vlaanderen kent de woorden “Mag het iets meer zijn?”. We horen ze doorgaans 
bij de slager, de vishandelaar of de groenteboer. 
Kerk en Leven klopt vandaag bij u aan met de vraag of het ook voor u iets meer mag zijn. 
Uiteraard bedoelen wij daar iets anders mee. Ons “iets meer” staat voor meer waardevol, 
meer diepgang, meer zin en betekenis in het leven. Dat is namelijk wat Kerk en Leven elke 
week te bieden heeft. Week na week gaan we voor u op zoek naar alles wat echt van waarde 
is, zowel in de Kerk als daarbuiten. 
Ook in 2021 willen we u graag elke woensdag “iets meer” bieden. Iets dat blijft hangen, 
verhalen en getuigenissen die inspireren, een gezonde portie voedsel voor de geest. 
 

De prijs is dit jaar 44 euro. 
In dit verband mochten we overigens de voorbije jaren ervaren dat heel wat mensen ‘Het 
parochieblad’ een warm hart toedragen en dàt – op onze suggestie -  toonden door een 
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steunabonnement te nemen. Daarmee konden we verscheidene mensen tegemoet komen, en 
eenmalige kosten dekken. 
 

Zo durven we opnieuw een steunabonnement voorstellen: 50 euro. Bij voorbaat dank als u 
daar zou op in gaan! 
 

We willen de huisbezoeken van onze medewerkers dit jaar, omwille van de gekende 
maatregelen, écht tot een minimum beperken.  
 

Onze vraag is dus: gelieve zoveel mogelijk via de bank te betalen! 
 

Het rekeningnummer is: BE66 8913 8402 6343 
(BIC: VDSPBE91) 

op naam van “Parochieblad”. 
We willen de vernieuwing van jullie abonnement graag binnen voor eind oktober. 
 

Zoals steeds kan u terecht bij uw contactpersoon;  
voor Sint-Amandus: Norbert De Meyer 0475 84 20 82; 

voor Sint-Bernadette: Hildegard Verhegge 09/228.08.25. 
voor H. Kruis en H Hart: 09/228.57.73 
 

Hernieuw spoedig om elke vertraging te vermijden. 
 

Hartelijke dank voor uw medewerking! 
Pastoor Johan, Norbert en Hildegard. 

 

WIJ WAREN ER OOK BIJ  
 

20 SEPTEMBER - OPENLUCHTMIS - SINT-BERNADETTE SCOUTS. 
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Ik weet niet hoe ze het doen, maar opnieuw schijnt de zon volop op zondagmorgen 20 
september. Ook de dag ervoor was het mooi weer en was de zomerbar een topper. We zaten 
toen, Corona veilig, gezellig in bubbels verspreid, met onze vrienden samen. 
 

Vandaag worden de stoelen nog goed gezet als ik aankom. Marc en Jakob regelen de muziek 
en de micro’s, en stilletjes aan komen de mensen aangewandeld en gefietst. Pater Andreas is 
onze enthousiaste voorganger. We zien dit jaar niet zoveel aanwezigen, maar misschien 
omdat het volgende week vormsel is? Ook gezinnen met kleine kinderen zijn niet te zien. 
Toch zijn er heel veel grotere scouts en de inzet van de leiding is toch wel te bewonderen. 
 

Pater Andreas weet ons te vertellen dat dit jaar de muziek beperkt is door de Corona. Het 
jaarthema is; ’t Zal wel zijn. Pater Andreas geeft wat uitleg over “welzijn” en wat dat 
allemaal kan betekenen. Voor het evangelie koos hij voor een tekst van Mattheüs over het 
eerste en grootste gebod.  
 

De jongeren spraken een mooie engagementstekst uit; 
Wij willen de leden helpen om verantwoord risico te nemen. Wij willen hen uitdagen hun 
grenzen te verleggen, op een manier die bij hen past.  
Wij vieren elke overwinning, hoe klein ook. We willen hen laten zien wat de wereld voor 
moois te bieden heeft, als je buiten je comfortzone durft te treden. 
 

Op het einde van de viering gaan de mandjes (gamellen) rond voor de eigen werking van de 
scouts. We gooien er iets meer in. 
We sluiten af met het beloftelied, na de voorstelling van de ganse groep leiding. Het wordt 
een diep en laag gezongen beloftelied, met wat variaties, maar het komt charmant over. 
Daarna mag er toch nog iets gedronken worden. 
  

Dank aan Pater Andreas en de geëngageerde leidersgroep! 
Hildegard 
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27 SEPTEMBER  -  VORMSELVIERING 
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Zeventien jongeren mochten eindelijk hun vormsel ontvangen. Het was lang wachten en 
uitkijken.  
 

Pastoor Johan, tevens vormheer verwelkomde hen en hun familie: 
“Op de muur achteraan zie je de weg die onze vormelingen samen aflegden. Jullie deden 
dat fantastisch goed! Zelfs toen Kathy en Cecile tijdens de ‘corona-paastijd’ via mail met 
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jullie contact hielden was de respons groot en deugddoend. De laatste maanden is het voor 
jullie en vele anderen niet gemakkelijk geweest… 4  maanden thuis… je familie en vrienden 
moeten missen… een vakantie en nu een nieuw schooljaar gestart met mondmasker.                                               
Maar vandaag is het feest want straks hernieuwen jullie je doopbelofte en ontvangen jullie 
het chrisma hier in onze kerk en misschien volgt er thuis nog wel een veilig en gezellig 
samenzijn in de familiebubbel.” 

De hele viering verliep feestelijk en vlot, de jongeren lazen mooie teksten in het kader van 
het jaarthema “Let it Shine”, staken een kaarsje aan om licht te brengen. 
De doopbeloften werden hernieuwd en samen met hun peter en meter ontvingen zij door 
handoplegging en zalving de H. Geest.  

Tussendoor was er tijd om te genieten van mooie muzikale momenten. 

Als afsluiting dansten de jongens en meisjes de spanning eruit op de tonen van ‘Jerusalema’. 

“Jerusalem is mijn thuis…..waak over mij….ga met mij op pad….laat me hier niet achter!” 

Proficiat Cleo, Jasmien, Samuël, Elena, Guillaume, Nathalie, Xander, Britt, Louise, Luca, 
Kuba, Ella, Lena, Liam, Nina, Bolder, Kato…. Het gaat jullie goed op je verdere 
levenstocht! 

Cecile 
 

PREEK VAN DE WEEK  
 

Beste vormelingen, 
Het is vandaag een beetje Pinksteren voor jullie. 
Wat moest gebeuren in de lente, gaat nu door in de herfst, jullie vormselfeest. 
Op Pinksteren werden eertijds bange leerlingen enthousiaste getuigen van Jezus. 
Er was het komen van de heilige Geest, een geschenk. 
Vandaag is het jullie Pinksterfeest 
en met zijn allen hier aanwezig zullen we bidden om die Geest, voor jou. 
 

Hopend op een goede geest 
Waar mensen samenkomen of samenleven kan er een goede geest leven. 
De mensen zijn bezorgd voor elkaar, er is gastvrijheid, de één helpt de ander, men spreekt 
een goed woord waar nodig. De Geest van God is er werkzaam. 
 

Je hebt een naam, je bent gekend, geliefd. 
Ik zal jullie straks bij naam roepen, elk afzonderlijk. 
Je hebt een naam gekregen, indertijd bij je geboorte en bij je doopsel. 
Je hebt een naam, je bent iemand, je bent uniek. 
Je bent gekend en gewaardeerd door mensen om je heen. 
je mag je gekend en bemind weten door God. 
je mag ervaren : Gods Geest leeft diep in mij. 
Bij de handoplegging en de zalving zal dit bekrachtigd worden. 
Gods liefdeskracht in jou, als een bron van leven. 
Het wordt een mooi moment, dat je later misschien nog zult herinneren,  
en jullie misschien zal helpen. 
 

Wat kan die Geest voor jou betekenen. 
Bij je geboorte heb je een heel pakketje aan mogelijkheden en talenten mee gekregen. 
En je weet het, je mag dit pakketje gebruiken.  
je hebt ontdekt wat die allemaal zijn en je bent er mee aan de slag gegaan. 
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Dingen waarin je bent, die bij je horen. 
Gebruik ze om mee te bouwen aan deze wereld, 
naar het voorbeeld van Jezus en met de kracht van de heilige Geest. 
 

Jullie zijn het licht in de wereld 
Zo zegt Jezus ons in het evangelie. 
Laat zo jullie licht schijnen voor de mensen, 
opdat ze jullie goede werken zien, 
en jullie Vader in de hemel blij maken. 
De gave van de heilige Geest is een geschenk, 
maar ook een opdracht. 
 

Beste ouders, 
Je kinderen zullen nu gevormd worden, ze zullen het vormselsacrament ontvangen. 
Maar jullie hebben ze reeds ‘gevormd’, 12 jaar lang. 
Als vader en moeder, heb je hun leven mee vorm gegeven, met aandacht zorg en liefde. 
Je hebt hen kansen gegeven om zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. 
Jij hebt hen bijgestuurd waar nodig en hen bemoedigd als het moeilijk was. 
Jij hebt hen hopelijk iets van jullie geestdrift meegegeven. 
Je leerde hen leven en delen. 
Uw kinderen zullen dit nooit vergeten. 
 

Gesterkt, bemoedigd, gezonden. 
Beste kinderen, 
‘vormen’ betekent: sterk maken, krachtig worden, 
in het leven zoals God het bedoeld heeft 
en zoals Jezus het heeft voorgeleefd. 
Paulus schrijft: 
‘Mensen die zich laten leiden door de heilige Geest leven anders. 
Zij houden van elkaar. 
Ze zijn blij en leven in vrede. 
Ze hebben geduld en zijn goed voor elkaar. 
Ze geloven in Christus. 
Ze zijn vriendelijk en gedragen zich goed.’ 
Beste kinderen , 
laat je licht maar stralen. 
Leef van harte, leef vredevol. 
Leef in de vreugde van de Geest. 

Johan Goedefroot 
pastoor en vormheer. 
 

LIEF EN LEED 
 

Doopsel 
 
Zaterdag 26 september is Matteo De Smet in onze kerk gedoopt door Johan Reijntens 
(diaken). 
Matteo is de zoon van Jeffrey De Smet en Jessica De Visscher uit Lochristi. 
Moge hij opgroeien in een gelukkig christelijk gezin. 
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Zondag 11 oktober “Dag van de Chronisch Zieke Mensen”. 
U bent welkom in de eucharistieviering om 11.00 uur in de kerk, voorbereid door 
onze Samana medewerkers. Daar krijgt U ook de mogelijkheid om een financiële 
bijdrage te geven voor onze eigen werking! Voor deze misviering is geen vervoer 
voorzien en er is ook geen ontvangst en warme maaltijd na de mis!  
In de namiddag van 15.00u tot 17.00u is er een bijeenkomst in de feestzaal van de 
Nova voor een gezellige babbel, koffie of thee met een koekje (geen 
broodmaaltijd).  

Uw inschrijving voor de Novazaal verwachten we tegen woensdag 7 oktober 
bij Lieve Volckaert, Frans Masereelstraat 32    09/251.39.90 (na 19 u) 
email: godelieve.volckaert@gmail.com 
 
 

INTERPAROCHIAAL 
 

OKTOBER – ROZENKRANSMAAND 
 

Op 3 zondagnamiddagen van de oktobermaand 
bidden wij in de basiliek van Oostakker-Lourdes 
de rozenkrans om 15.30 uur. 
Zondag 4 oktober: Met Maria het Kruisteken 
bidden. 
Zondag 11 oktober: Met Maria het Wees Gegroet 
bidden. 
Zondag 25 oktober: Met Maria het Onze Vader 
bidden. 
 

Oktober – Missiemaand 
Op zondag 18 oktober (Missiezondag) bidden wij 
om 15.30 uur  
in verbondenheid met de wereldkerk. 
 
 
 
 
 

OKRA ACADEMIE GENT  
 

Grijsgedraaid, dinsdag 13 oktober 2020 
Ann Peuteman, journaliste 
 

Op een dag komen ze je huis binnen. Ze nemen je rijbewijs in beslag en brengen je oude 
Volvo naar een opkoper. Je moet een document ondertekenen waardoor je het beheer van 
je bankrekeningen afstaat. Zelf koken mag niet meer, in plaats daarvan krijg je elke dag 
een voedzame maaltijd aan huis geleverd. Voor jou geen frieten en pizza meer. Wil je nog 
vrijen, dan moet je dat zo stil en snel mogelijk doen, er kan immers elk moment iemand 
binnenkomen. De misdaad die zo’n straf legitimeert? Je bent de 80 voorbij. In 
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Grijsgedraaid toont journaliste Ann Peuteman hoe we oudere mensen alles uit handen 
nemen wat het leven leuk maakt. 80-plussers Paula D’Hondt, Fons Verplaetse en Eva Bal 
getuigen hoe moeilijk het daardoor is om te blijven wie je altijd al was. Al kan het ook 
anders. 
 

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 
 

WEEK VAN DE FAIR TRADE  -  7 T/M 17 OKTOBER 2020. 
 

Tijdens de Week van de Fair Trade (7 t.e.m. 
17 oktober) pakt de fairtradepionier in 
België, Oxfam-Wereldwinkels uit met een 
campagne vol promoties en strijden ze voor 
een eerlijke en duurzame chocoladesector 
met mensenrechten en milieu in de hoofdrol. 
Iedereen kan tijdens de Week van de Fair 
Trade terecht in Wereldwinkel Gent-Oost, 
Lourdesstraat 55. 
 

Bij Oxfam-Wereldwinkels vind je het 
grootste assortiment fairtradeproducten in 
ons land. De promoties moeten een nog 
breder publiek laten kennismaken met het 
uitgebreide assortiment.  
 

“De promoties zorgen niet voor lagere prijzen voor de boeren. Integendeel. Meer dan ooit 
hamert Oxfam-Wereldwinkels op het belang van eerlijke prijzen voor boeren. “Eerlijke 
prijzen zijn de basis van duurzaam voedsel en van duurzame producten. Als een boer geen 
eerlijke prijs krijgt, kan hij/zij niet op een duurzame manier produceren,” zegt Mieke 
Willems, directeur Fair Trade bij Oxfam. 
 

In de chocoladesector zijn te lage prijzen bittere ernst. Door de lage prijzen kunnen de 
meeste cacaoboeren zelfs niet voorzien in de meest essentiële uitgaven, zoals voedsel en 
huisvesting. Daarom zijn eerlijke prijzen een kwestie van mensenrechten en roept Oxfam 
alle chocoladebedrijven op om hun verantwoordelijkheid te nemen. 
 

Zorgplicht 
 

Oxfam ijvert voor een wet die over alle sectoren heen respect voor mensenrechten en 
milieu de norm moet maken. Een zogeheten zorgplichtwet verplicht bedrijven om 
mensenrechten en milieu te respecteren in hun volledige keten en moet het mogelijk maken 
om hen de (spreekwoordelijke) rekening te presenteren, wanneer er toch schade of 
schendingen zouden voorvallen. Oxfam wil daadkrachtige actie van onze Belgische en 
Europese beleidsmakers. En een wetgeving die zijn tanden laat zien en toont aan welke 
minimumvereisten bedrijven consequent moeten voldoen. 
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Zeg het met een cartoon 
 

Om de campagne te ondersteunen werkt Oxfam samen met 4 illustratoren en cartoonisten. 
Laura, Lectrr, Chrostin en MAT zorgen elk voor een cartoon.  
De cartoons zijn te zien in de deelnemende Oxfam-Wereldwinkels en op de website. In de 
winkels kunnen klanten volledig corona-proof hun favoriete Oxfam-producten in promotie 
inslaan en favoriete cartoon kiezen. Van elke cartoon kunnen tien gesigneerde exemplaren 
gewonnen worden tijdens de Week van de Fair Trade. 
 

Beleef de Week van de Fair Trade in Wereldwinkel Gent-Oost, Lourdesstraat 55. 
 

Dit jaar niet één dag wereldwinkeldag met proevertjes, wel 10 dagen extra veel promoties. 
Bovendien krijg je in onze winkel een gratis flesje Equita LEF-limonade, gebrouwen in 
België met ingrediënten uit het Noorden en het Zuiden. LEF staat voor lokaal, ecologisch, 
fair. 
 

Je kan ook een kortingbon krijgen voor de winkel Yak & Yeti, Mageleinstraat 13 in Gent, 
een winkel met unieke, eerlijke kledij en accessoires uit Nepal voor mannen, vrouwen en 
kinderen. 
 

Redenen genoeg dus om langs te komen in Wereldwinkel Gent-Oost van 7 tot en met 17 
oktober. 
Onze winkel is open  
op woensdag van 14.30 tot 17.30 uur,  
op zaterdag en zondag van 9.30 tot 12.00 uur en  
op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur. 
De vrijwilligers hopen je te mogen verwelkomen! Welkom. 
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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 


