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WOENSDAG 21 OKTOBER 2020 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
 

AGENDA Sint-Bernadette 
Zondag 25 oktober 11.00 u. - Eucharistieviering 

Zondag 1 november – Allerheiligen 
  11.00 u. – we gedenken de overledenen van het voorbije jaar. 
Zondag 8 november - 11.00 u. – Eucharistieviering 
 

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 
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. 
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Hem achterna 
 

 
 
Het lijkt zo eenvoudig. 
Op een kort woord van Jezus 
laten twee keer twee broers 
alles in de steek 
om Jezus achterna te gaan. 
Ze moeten brood in hem gezien hebben, 
brood om van te leven. 
Het brood van hun dagelijks leven 
laten ze daarvoor schieten. 
Ze krijgen geen tijd om na te denken. 
Vader Zebedeüs wordt in de boot 
achtergelaten. 
Ze hebben geen tijd voor een goed 
afscheid. 
Jezus maakt blijkbaar zo’n haast met het 
Rijk Gods, 
dat er onmiddellijk gereageerd moet 
worden. 
 
Hem achternagaan is niet 
vanzelfsprekend. 

Het is meer dan gedoopt zijn. 
Het is meer doen dan het gewone. 
Het is in je dagelijkse bezigheden 
doen zoals Hij. 
Hij roept daar waar je werkt en leeft, 
daar waar je liefhebt 
en de pijn van het leven voelt. 
Roeping is niet ver weg, niet 
hoogverheven. 
Hij roept, terwijl je je werkkleding nog 
aan hebt, 
midden in het gewone alledaagse bestaan. 
 
Hem achternagaan is niet gemakkelijk. 
Hij vraagt dat we geen gewone vissers 
zijn, 
maar mensenvissers. 
Hij vraagt dat wij in het gewone 
buitengewoon proberen te zijn. 
En daarvoor is elk ogenblik 
de tijd rijp. 

(bron: Dominicanen, tekst Wim Holterman osfs) 
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WIJ WAREN ER OOK BIJ  
 

ZONDAG 11 OKTOBER  - DAG VAN DE CHRONISCH ZIEKE MENS 
 

De verantwoordelijken van Samana zorgden voor een mooie viering. 
In de homilie (zie hierna) werd duidelijk gemaakt dat het in deze “coronatijden” niet 
gemakkelijk is, om wegens allerhande maatregelen, toch nabij te zijn en warmte te geven 
aan zij die er nood aan hebben. 
 

Hierna volgen enkele foto’s van de viering. 
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PREEK VAN DE WEEK  
 

ZONDAG 11 OKTOBER  - 28STE ZONDAG DOOR HET JAAR  
Dag van de chronisch zieke mens  
 

Lieve vrienden, 
 

We weten het inmiddels allemaal: handen schudden behoort tot het verleden. Het voelt nog 
wat onwennig, iemand begroeten zonder handdruk. Tegelijkertijd is het voor sommigen ook 
een verademing. Eerlijk. Ik vind het bij een begroeting vooral belangrijk om mensen echt 
aan te kijken en te luisteren. Een handdruk moet dan ook oprecht zijn, een blijk van het 
daadwerkelijk erkennen van de ander. 
  
Het zijn echter andere vormen van fysiek contact die we meer missen dan die kus of 
handdruk bij een begroeting. Dat letterlijke schouderklopje, de troostende arm om je heen. 
Een high-five bij een knappe prestatie of tijdens een spelletje. Een dikke knuffel bij het zien 
van iemand die je enorm hebt gemist. We uiten onze gevoelens niet alleen met woorden, 
soms zijn die er immers niet. Een zacht kneepje in de schouder, of een hand op de arm, 
kunnen woorden overbodig maken. 
  

Van een goede vriendin hoorde ik over “huidhonger”. Fysiek contact is cruciaal voor het 
voortbestaan van kinderen, een kwestie van overleven. We verliezen die instinctieve nood 
aan aanraking een beetje met ouder worden, maar helemaal weggaan doet ze toch niet. 
 

Toen ik huidhonger uitlegde aan een 90-jarige vrouw, begreep ze meteen wat ik bedoelde. 
Ook zij mist de fysieke nabijheid, in de eerste plaats van de mensen die ze graag ziet. De 
nood aan fysiek contact is een primaire levensbehoefte. 
 

Als alleenstaande is het gemis nog acuter. Je valt bovendien al snel uit de boot bij het 
samenstellen van een bubbel. Velen kiezen voor naaste familie, maar wat als je die niet meer 
hebt? Of niet meer tot bij hen kan geraken? 
 

Ziek zijn of voor iemand zorgen die ziek is, is nu nog zwaarder dan anders. Tegelijkertijd 
komen naasten van wie ziek of hulpbehoevend is tot de vaststelling dat ze hun liefde voor de 
persoon in kwestie vooral kunnen tonen door fysiek afstand te houden. Iemand graag zien  
dat is er ver van wegblijven. 
 

Gekker moet het niet worden. 
 

Samana wil blijven aandacht vragen voor de moeilijke situatie waarin kwetsbaren en zieken 
zich bevinden. Nu meer dan ooit. Onze gezondheid is belangrijk , maar ons welbevinden 
ook. Onze anderhalvemetersamenleving moet warmte kunnen blijven bieden voor wie daar 
nood aan heeft. De stem van de chronisch zieke mensen vertolken, de noden van onze 
mantelzorgers en onze vrijwilligers, daarvoor willen we ons blijven inzetten, het hele jaar 
door. 
 

We hebben hier in onze groep van Samana de accenten verlegd; activiteiten mogen jammer 
genoeg niet doorgaan, ook geen koffietafel deze namiddag. 
 

Wat we nu wel doen, is een regelmatig contact aan de telefoon; hoe gaat het met jou? Of een 
babbeltje aan de deur, met de voortuin als buffer. We hebben de voorbije maanden ook 
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enkele kaartjes gestuurd, waarin we schrijven dat we elkaar missen, maar dat we aan jou 
denken. Ook het handwerk atelier is voorzichtig gestart en geeft kans tot een ontmoeting. 
 

In het evangelie horen wij dat het belangrijk is om onderweg open te staan voor de 
ontgoocheling, de onmacht, het gemis, de onzekerheid van de mensen. Om mensen te laten 
uitspreken en op verhaal te laten komen. Daarna zitten de Emmaüsgangers met Jezus aan 
tafel, breken brood en veranderen. Denken terug aan hun dromen van vroeger, aan wat hen 
zo lang al kracht heeft gegeven. Dan krijgen ze terug de moed om naar Jeruzalem te gaan.  
 

Samana zal zich ook in deze rare tijden blijven inzetten, want wat ons zo gedreven maakt, is 
elkaar graag zien. 
 

Proficiat aan de medewerkers en goede moed! 
Hildegard 
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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 


