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WOENSDAG 4 NOVEMBER 2020 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
 

AGENDA Sint-Bernadette 
Zondag  8 november - 11.00 u. – Eucharistieviering. 
Zondag 15 november - 11.00 u. – Eucharistieviering. 
Zondag 22 november -11.00 u. – Eucharistieviering 
  Voorgeschreven collecte: Fonds Kerkopbouw 
 

Waakzaam zijn 
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Eens kregen wij een beetje olie mee 
– God weet hoeveel en van wie, 
en van welke kwaliteit – 
een beetje olie en het lampje brandde. 
Het speelde voor onze ogen, elke dag, 
en danste als vanzelf 
op het ritme van ons hart en van het jaargetij. 
 

Maar de eerste olie raakte op 
en ’t vlammetje verflauwde, 
werd als niets. 
Het smeulde slechts, onmerkbaar stil. 
Toen zijn we zelf op zoek gegaan 
naar olie om te branden. 
Want zonder vlam en zonder licht 
was het alsof er in het leven 
niets meer te verwachten viel. 
 

De hemel in je hart 
is een vlammetje dat enkel maar blijft branden 
als we olie aanleggen, 
olie als bezieling van mensen die naast ons gaan, 
als gebeden in de stilte, 
als offers, gebracht zonder woorden. 
 

De hemel in je hart 
is een kleine vlam 
die niet vanzelf blijft branden 
maar die olie vraagt… 
Wij moeten waakzaam zijn. 

 

Manu Verhulst 
 

PREEK VAN DE WEEK  
 

25 OKTOBER – 30STE ZONDAG DOOR HET JAAR 
 

DE HEER BEMINNEN MET HEEL UW HART   (MT 22, 34-40) 
 

In de schaduw van deze prachtige lezingen een homilie dankzij de samenkomst met Kasper 
en Johan maandagavond.  
Wij vonden dat de lezingen uit Genesis en uit het evangelie dat Mattheus optekende ons naar 
de kern van ons geloof brengen:  
 

Zich geliefd weten door God.  
Er alles aan doen om onszelf graag te zien (niettegenstaande die kantjes waarmee we zelf 
worstelen).  
De mensen die we tegenkomen hetzelfde gunnen, met speciale aandacht voor degenen die 
meer steun en recht nodig hebben.  
En zo God eer brengen.  
De cirkel is rond.  
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Dat is het antwoord van Jezus aan de schriftgeleerden die vragen welk van de 613 geboden 
en verboden het voornaamste is. Hij antwoordt niet met één maar met twee, eigenlijk 3 
geboden. En aan deze geboden hangen de wet en profeten -beeld voor gans de bijbel-  zoals 
een deur aan haar scharnieren. Jezus zegt : alles wat hierin staat moet de toets van die paar 
geboden weerstaan.     
Een blijde boodschap ook voor ons. Van vóór onze geboorte tot aan onze dood en tot erna is 
liefde de kern. Ubi caritas et amor Deus ibi est. We zingen het straks : waar liefde en 
dienstbaarheid zijn daar is God. Liefde als deur naar ‘echt leven’. 
 

Hou van jezelf zegt Jezus. Het is niet verliefd zijn op jezelf, op je schoonheid, je talenten, je 
prestaties, je rijkdom, je relaties… Het betekent jezelf accepteren en respecteren zoals je 
bent, hoe je groeit, welke kansen je krijgt. Die liefde voor jezelf vraagt aandacht voor je 
gezondheid, voor ontplooiing van talenten en kansen, ze vraagt nederigheid en geduld en 
leidt je naar de vraag wie je kan zijn voor de ander. 
 

Het tweede gebod: liefde voor de naaste. Die liefde is geen exclusieve liefde zoals tussen 
geliefden of in het gezin. Jezus heeft het over liefde als universele opdracht. Zodra een ander 
-wie ook- op onze weg komt sta ik voor de keuze: voorbijganger zijn of naaste worden. Je 
naaste liefhebben is meewerken aan een menswaardig bestaan voor haar of hem.  
Het is een hele opdracht, telkens weer. En we weten het: er zijn gemakkelijke naasten en 
niet-zo gemakkelijke naasten die op onze weg komen.  
 

Soms kom je in verlegenheid.  
Kijk ik, wat denk ik, wat zal ik doen? Kijk ik weg, stop ik met denken, doe ik niets? 
In de stad de bedelaar, aan de voordeur de junkie, aan de oprit van de E40 de jongleur, aan ’t 
park vechtende mensen…. Herkenbaar?  
In de voorbereiding vertelde Kasper dat hij zonder kleingeld op zak -je weet wel met dat 
contactloos betalen- werd aangesproken door een bedelaar. Kasper ging in gesprek. Een 
beetje later at die man een broodje. Creativiteit is nodig in de naastenliefde. 
Bij Johan bellen vaak mensen aan om geld te krijgen. Johan zei ‘soms is ’t gemakkelijkst om 
geld te geven, dan lijkt mijn geweten gesust en de bedelaar weg. Maar dan blijft een wrang 
gevoel en de vraag bv  ‘is het voor drugs, drank?’ Het houdt dus niet op bij die 10 euro.’ 
Levinas, de Frans-Joodse filosoof uit de vorige eeuw zegt: “In de ontmoeting doet de ander 
een appel op mijn menselijkheid. God spreekt mij aan in de ogen van die ander”. 
 

Liefhebben van de naaste betekent dus persoonlijk solidair zijn en helpen. Het betekent ook 
samen steun geven en meewerken aan initiatieven die recht doen aan de mens, zeker aan de 
mens met minder kansen. Welzijnszorg bv steunt zoveel organisaties die menswaardigheid 
bevorderen. Dichtbij bv Samana en Buurtwerk. De doelstellingen van die organisaties 
kunnen ons inspireren om in ons dagelijks leven gericht aandacht te geven. Ook ons spreken 
over en onze politieke keuzes moeten vertrekken vanuit solidariteit en liefde.  
 

En dan: ‘Heb God lief’. Het derde gebod. 
Gods liefde werd in Jezus concreet voor de mensen. Wat hij deed voor mens in lief en leed 
was eer geven aan zijn Vader. Jezus navolgen is God liefhebben. De weg naar God gaat via 
de mensen. Het is een godsgeschenk dat we de andere mogen en kunnen helpen richting echt 
leven, en dat we zo verder werken aan de schepping.  
 

Er kwam nog niet ter sprake hoe we moeten liefhebben.  
Jezus geeft in Mattheus drie onafscheidelijke eigenschappen van die liefde.  
Het moet zijn met uw verstand met uw hart en met uw ziel. Dus: 
1 Het moet overwogen zijn, denk er maar over na.  
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2 Het moet met gevoel zijn, wees zeker empathisch.  
En 3 het moet komen vanuit uw diepste zijn, uw persoonskern, de plaats waar je je met allen 
en alles verbonden weet, ook met God: je ziel. 
(Ziel geen eenvoudig woord maar komt wat dichterbij vanuit begrippen als ‘zielsveel 
houden van’, zielsgelukkig, zielsverbonden, bezield) 
De andere evangelisten voegen er nog aan toe liefhebben ‘met al uw krachten’. Liefde opent 
de poort en zet je in beweging in woord en daad.   
 

Is dat allemaal wel te doen? Het is niet gemakkelijk en zeker niet als het leven zelf tegenzit, 
persoonlijk, in je gezin, bij vrienden. Maar we weten dat hier, dat thuis, mensen bezorgd zijn 
om ons, dat er solidariteit is, dat mensen bidden, dat God beloofd heeft ‘Ik zal er zijn voor 
U’.  
 

We hadden het nog over mensenrechten en euthanasie; over Dr Mercks van Amada die niet-
godgelovig zo’n mooi beeld was van Gods liefde voor de mensen; over de vervreemding die 
in elk van ons schuilt:  vervreemding van onszelf, van de mensen rond ons en van God. 
Telkens kan liefde de weg tonen.  
 

Wij hebben het geluk om die liefde ‘God’ te noemen en rechtstreeks te kunnen aanspreken 
in gebed, in onze liturgie, in bewondering om zoveel moois in de wereld.  
Laat ons er een kort lied over neuriën: 

Boven woorden boven beelden  
boven water boven licht 
krijgt Gods liefde een gezicht  
In de liefde onder mensen. 
 

Jan Demeester 
 
 

 

PRIJZENLIJST VAN DE SOLIDARITEITSACTIE  2020  
Loten verkocht Parochie Sint-Bernadette Gent 
Trekking van 23 oktober 2020 
 

NATIONALE TREKKING;  
Prijzen voor gewone loten ( blauwe kleur) 

  

Winnen een aankoopcheque Sodexo ter waarde van € 250  
 In alle series het nummer 111296 
 

Winnen een aankoopcheque Sodexo ter waarde van € 50  
 In alle series het nummer eindigend op 730 
  

Winnen een aankoopcheque Sodexo ter waarde van € 25  
 In alle series het nummer eindigend op 244 
 In alle series het nummer eindigend op 324 
 In alle series het nummer eindigend op 651 
 In alle series het nummer eindigend op       913 
Personen die in het bezit zijn van een winnend nummer worden verzocht dit onder gesloten 
omslag op te sturen aan: 
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Samana, dienst Tombola,Haachtsesteenweg, 579, 1031 Brussel,  
met vermelding van de volledige naam en adres, zoals voorzien op de rugzijde van de 
tombolaloten. Op de briefomslag met winnend lot dient eveneens naam en adres vermeld te 
worden. De prijzen worden na controle aan de prijswinnaars verzonden. 
 

PLAATSELIJKE TREKKING: 
 voor gewone loten (blauwe kleur)  

Winnen een aankoopbon ter waarde € 15 
 Nummers   E 110 005 
  E 110 065  
      E 110 510 
  E 110 815 
  E 111 200 
 

Deze 5 aankoopbonnen zijn te besteden bij onze plaatselijke winkeliers. 
Gelieve het winnend lot te bezorgen in een gesloten omslag aan 
  

Marie-Paule Ryckaert  Waterstraat  15,  9040 Sint-Amandsberg 
met vermelding van de volledige naam en adres, zoals voorzien op de rugzijde van de 
tombolaloten. Op de briefomslag met winnend lot dient eveneens naam en adres vermeld te 
worden. De prijzen worden na controle aan de prijswinnaars bezorgd 
 

DANK VOOR UW FINANCIELE STEUN 
 

Abonnement op het parochieblad 2021 
 

Foto’s met copyright worden hier niet gepubliceerd. 
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! 
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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. 

 
 

INTERPAROCHIAAL 
 

DEKENAAT GENT 
 

 
 

OECUMENISCHE GEBEDSWAKE 
                    dinsdag 10 november 2020, 19.30 u. 
                    Sint-Baafskathedraal Gent 
 

Vele mensen, bij ons en elders in de wereld, werden de afgelopen maanden zwaar beproefd 
door de gevolgen van het corona-virus, door zinloos geweld of door rampspoed. 
Verbonden met hen willen we samenkomen om te bidden: te zoeken naar God, te luisteren 
naar zijn Woord en ons te laten bewegen door zijn Geest tot een dienstbaar leven. 
Op 10 november verzamelen daarom protestantse, anglicaanse, orthodoxe en katholieke 
christenen, met hun voorgangers, in de Gentse kathedraal voor een eenvoudige wake rond de 
Schrift. 
 

Ook jij bent welkom. 
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We houden die avond een collecte voor de armenwerkingen van de verschillende kerken. 
Een initiatief van bisschop Lode Van Hecke en het Interkerkelijk beraad Gent 
Info bij dieter.van.belle@ccv.be - 0486 75 63 50 
 
 
 
 

 
 

OKRA ACADEMIE GENT 
 

Drones: wat als ze zelfstandig schieten? – dinsdag 10 november 2020 
Robin Vanderborght, UA, namens Pax Christi 

 

Drones zijn een stuk van ons leven geworden en worden voor diverse doeleinden gebruikt: 
door reporters als camera in de lucht, door natuurorganisaties om afgelegen gebieden in 
kaart te brengen, Maar drones zijn in hoofdzaak ontwikkeld voor militaire doeleinden, zoals 
verkenningsvluchten en spionage. Met bewapende drones kunnen aanvallen uitgevoerd 
worden, zonder dat de militair die deze bestuurt enig risico loopt. Maar wat zijn de gevolgen 
van deze technologie voor oorlogsvoering? Zijn er hierdoor minder slachtoffers? Is het 
resultaat een zogenaamd ‘schonere oorlog’? En wat met de volgende stap, de zogenaamde 
‘killer robots’: drones die zonder tussenkomst van een mens schieten? 
 

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

Locatie: Clemenspoort, zaal ‘De Parel’, Overwale 3, 9000 Gent, nabij station Gent Sint-
Pieters (Voskenslaan), 14.30 uur - 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 


