
Parochieblad                        SINT-BERNADETTE – GENT           ONLINE 

Jaar 2021 Nummer 29, 30, 31    woensdag 20 JULI Pg. 1 / 6 

WOENSDAG 20 JULI 2021 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
 

Zondag 25 juli 
 11.00 u. - Eucharistieviering 
 

Zondag 1 augustus 
11.00 u. – Eucharistieviering 

 

Zondag 8 augustus 
11.00 u. – Eucharistieviering 

 

Zondag 15 augustus – Tenhemelopneming van Maria 
11.00 u. – BEDEVAART 

 

 
 

God, Geef mij een hart. 
 

God, 
geef mij een hart dat vakantie kan nemen, 
zich even uit het gareel van de zorg 
en de verantwoordelijkheid los kan maken, 
de aarde kan proeven en ruiken 
en de lucht en het water en de mensen erbij. 
 

Geef mij een hart, God, 
dat – klein als een kind – de verrassing beleeft 
van elke nieuwe morgen en elke nieuwe horizon, 
dat zich laat drijven op de wolken 
en gaat rusten in een ondergaande zon. 
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Geef mij een hart dat nog kan luisteren naar de vogels 
en kan glimlachen bij de verre geluiden 
van koeien als de morgen begint. 
 
Geef mij een hart dat nog op de uitkijk staat 
naar vreemde mensen en andere dingen 
en gelukkig is om hun anders-zijn. 
 

Geef mij een hart dat nog kan spelen, 
en alles kan vergeten 
bij een bal in het water of een kind in het zand. 
 
Geef mij een hart God, een open hart en open handen 
om naar mensen toe te gaan, 
te luisteren naar hun verhalen 
en te snoepen van hun vriendschap als de avond valt. 
 

Geef mij een hart dat uitnodigt – als een rustbank in de zomer – 
iedere voorbijganger, ieder mens langs de baan. 
 
Geef mij een hart dat zich wil bekeren 
tot de eenvoud en het geluk om kleine dingen, 
een hart dat kan bewonderen, zonder te bezitten, 
en kan bidden zonder woorden, 
een hart dat doorheen de dingen 
kan schouwen naar Uw oneindigheid. 
 

God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen zoals Gij, 
op die zevende dag, 
toen alles weer goed was wat Gij had gemaakt. 
En of ik dan in een vliegtuig zal stappen of mijn fiets zal gebruiken, 
of ik de andere kant van de wereld 
of de andere kant van mijn dorp zal zien, 
of de kracht van mijn lichaam zal meten met de golven, 
of stil van de zetel naar het bed zal gaan, 
geef mij een hart dat vakantie kan nemen … 
en dan is het feest al begonnen. 

 

 Manu Verhulst 

 
 

VAKANTIEREGELING PAROCHIEBLAD 
 

Het volgend parochieblad verschijnt op woensdag 11 augustus en dit is 
terug de start van de wekelijkse edities. 
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PREEK VAN DE WEEK 
 

27 JUNI – DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR (Mc 5, 21-43) 
 

Opwekking van het dochtertje van jaïrus 
 

We staan wel eens voor een hopeloze situatie: 
een ongeneeslijke ziekte van een geliefd iemand, 
een jong iemand van wie we veel te vroeg 
moeten afscheid nemen, 
een kindje dat sterft. 
Er is het verlies, het niet begrijpen, en het 
verdriet. 
 

We doen dan wat we moeten doen: 
vechten tegen de ziekte en het ongeluk, 
elkaar troosten en bemoedigen. 
 

Het is goed dat wij dat doen: 
want God heeft alles geschapen om te leven; 
het kwaad in de wereld is niet zijn werk, 
zo hoorden we in de eerste lezing vandaag. 

Ook dat proberen we te begrijpen. 
 

Ook Jezus werd geconfronteerd met de dood. 
Hij heeft het lijden en de dood nooit ontvlucht. 
Hij ging naar elke mens toe die overspoeld dreigde te geraken 
door wanhoop bij ziekte of dreigende dood. 
Hij raakt de zieke en de dode mens aan 
en brengt hem zo binnen in grotere verbondenheid 
daar waar God is, is liefde zonder grenzen. 
 

Het evangelieverhaal stelt ons Jezus voor 
als iemand met een levenskrachtige boodschap, 
als iemand die de dood overwint. 
 

Het verhaal van de dodenopwekking van het dochtertje van Jaïrus 
heeft niets spectaculairs. 
Het gebeurt in het verborgene, binnenskamers 
met weinig woorden en gebaren. 
Hij raakt het meisje aan en zegt:   
“Talita koemi”: Ik zeg je, sta op. 
Ogenschijnlijk doet Jezus niets anders 
dan het slapende meisje wakker te maken 
en de familie vragen haar eten te geven. 
 

Dit verhaal is een geloofsverhaal 
Het wekt op om te geloven en te vertrouwen op God die liefde is, ……… 
 

Het verhaal maakt duidelijk dat Jezus ons, 
ook midden in onze ziekte, ook midden in onze dood, 
een nieuw soort leven aanbiedt, 
namelijk een vriendschapsverbondenheid met Hem, 
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en dat die vriendschap onze onvermijdelijke, uiterlijke dood, overleeft. 
Vanuit dit geloof mogen wij onze geliefde doden blijven koesteren. 
 

Jaïrus en ook wij worden uitgenodigd te geloven  
in de liefdeskracht die Jezus ons aanbiedt. 
 

Regelmatig zien we begrafenisstoeten  
mensen die een geliefde dode ten grave dragen, 
mensen in zwarte rouwkledij, 
mensen met een stil verdriet. 
Dikwijls komen ze aan de kerk aankloppen, 
en vragen om een gebed, een zegen, een goede boodschap. 
 
In de kerk is er licht, er klinkt een paasboodschap: 
de dood heeft niet het laatste woord, 
elke mens is een kind van God en blijft een kind van God…. 
Er zijn vaak de witte gewaden 
De rouwstoet wordt een witte mars… 
De gestorven mens wordt in het graf en in Gods handen gelegd. 
 

Het verhaal roept op tot geloof en vertrouwen 
en tot verzet tegen al wat kwaad aanricht en tot de dood leidt. 
Ik zeg je sta op. 
Leef. 
 

Welke boodschap heeft dit verhaal voor ons vandaag? 
In de voorbereidingsgroep voor deze viering  
hadden wij daarover een goed gesprek. 
 

De boodschap was duidelijk:  
Niet God heeft de dood gemaakt of gewild. 
Het kwade, de dood overkomt ons. 
God heeft ons geschapen om te leven. 
 

Tot dat geloof en vertrouwen worden wij opgeroepen. 
De dood ervaar je in vele momenten: 
als je gehuld bent in moedeloosheid, zwaarmoedigheid, uitzichtloosheid 
Vele mensen dragen de dood in zich. 
Hoe kunnen wij aanwezig zijn op een levenwekkende manier? 
Een opwekkend woord doet wonderen. 
Zijn we mensen die ruimte maken voor het leven? 
We leven in een samenleving waar veel mensen verloren lopen,  
vaak ook jongeren. 
Bieden wij een toekomstperspektief aan  
dat kansen biedt om een menswaardig leven uit te bouwen. 
 

Geef haar te eten, zei Jezus tot Jaïrus. 
Herneem het gewone leven. 
Koester haar verder, blijf verder haar naam noemen. 
Dood ben je pas als je bent vergeten. 
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Niet God heeft de dood gemaakt 
en Hij schept geen behagen in de ondergang van de levenden. 
Hij heeft alles geschapen om te leven. 
Laten wij daarin geloven. 
Laten wij vanuit dit geloof leven. 

Pastoor Johan Goedefroot 
 
 
 
 

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 
 

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  1733 
 

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 
 

PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER 
E.H. Johan Goedefroot,  pastoor 

tel.  09 251 00 03  johan.goedefroot@skynet.be 
Marijke De Vogeleer, parochieassistente 
 tel. 09 231 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 99 57 03   andreas.krahnen@gmail.com 
 E.H. Karel Cottenie             Tel. 09 335 55 06       Karel.cottenie@telenet.be 
 


