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WOENSDAG 25 AUGUSTUS 2021 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
 

Zondag 29 augustus 
11.00 u. – Eucharistieviering – jaarmis voor Katrien Van de Velde 

 

Zondag 5 september 
11.00 u. – Eucharistieviering 

 

Zondag 12 september 
11.00 u. – Eucharistieviering 

 

In mijn diepste binnenste weet ik 
dat Iemand zoals niemand anders 
van mij houdt. 
En ik hoop dat je dit ziet aan alles wat ik doe. 
 

In mijn diepste binnenste is er vrede 
die niemand mij kan afnemen. 
En ik hoop dat je dit ervaart in mijn strijd. 
 

In mijn diepste binnenste vind ik 
rust en stille vreugde. 
En ik hoop dat je dit ook voelt 
in mijn drukke bezigheden. 
 

In mijn diepste binnenste speur ik een Bron, 
een Kracht die mij bezielt en die meer is dan 
mensenwerk. 
En ik hoop dat ik diezelfde Bron 
bij jou mag vinden. 
 

(bron: dominicanen Schilde-Bergen; tekst: ’De Bron’) 
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WIJ WAREN ER OOK BIJ 
 

VIJFTIEN AUGUSTUS 
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Feestdag van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, of in het kort de Feestdag van Maria. 
Traditioneel is dit vaak een zonnige dag in augustus en trekt de parochie op bedevaart. 
Corona was vorig jaar spelbreker en dit jaar viert men in Oostakker het jubileum van de 
bedevaarten naar Lourdes in Frankrijk. Er is een viering aan de grot met de bisschop dus is 
er geen kans voor de Bernadetteparochie om hier apart een viering te voorzien. Dus blijven 
we braaf in onze eigen kerk en houden hier een Mariaviering. 
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De zon is dit weekend gelukkig nog eens van de partij en in mijn zomerkleedje fiets ik naar 
de kerk. We zijn mooi op tijd. Het is al gezellig druk en er worden al stoelen bijgezet. Ria 
heet ons welkom en Kathy en Lieve zijn van dienst. Het beeld vooraan van Maria en 
Bernadetje is mooi versierd met een enorme bloementuil. In de viering krijgen we de kans 
om een kaarsje aan te steken voor onze intenties, en kan elk zijn kaarsje plaatsen bij Maria 
en Bernadetje. Net zoals we dit aan de grot zouden doen. Het blijft een mooie daad. Mensen 
schuiven rustig aan bij het beeld van Maria. 
 

We mogen onze gebeden, onze gedachten en bezorgdheden aan haar toevertrouwen. Zij is er 
steeds voor ons, in mooie en in slechte dagen. En daarom zingen we als tussenlied; 
Magnificat, jubelt allen in de Heer! 
 

We eindigen met een korte communiedienst en nemen vandaag ruim de tijd voor een 
babbeltje op het zonnige Dries Morelpleintje. En omdat vandaag de zon zo mooi schijnt 
zetten we de zondag verder met een barbecue. 

Hildegard 
 

PREEK VAN DE WEEK 
 

8 AUGUSTUS -  19DE ZONDAG DOOR HET JAAR (Joh 6, 41-51) 
 

Ja, opnieuw een evangelielezing over brood. 
 

Veertien dagen geleden wilden de mensen Jezus nog op handen dragen na de 
broodvermenigvuldiging. Vorige week haakten mensen af omdat Jezus zei dat hij geen 
tovenaar bakker was en dat ze het teken van die broodvermenigvuldiging niet verstonden. 
Vandaag in het evangelie zijn de overblijvenden kritisch. Hoe kan een man - waarvan ze de 
ouders kenden - zeggen dat hij uit de hemel is neergedaald. Dat hij het brood is dat uit de 
hemel is neergedaald. 
Jaak en Karel hielpen ons reeds naar een beter begrijpen. Vandaag een verdere poging. 
Hiervoor kwamen we met Mia en Lieve samen. Ook voor ons is de tekst niet zomaar 
verstaanbaar. Sommige woorden wel en daarover enkele bedenkingen. 
 

“Is dat niet de zoon van Maria en Jozef?” 
Ook vandaag moeten we mensen kansen geven en hen niet zomaar opzij zetten omwille van 
hun afkomst of hun woorden. Door ons hart open te stellen, oprecht te zoeken naar wat 
anderen bezielt kunnen we naderbij komen en misschien vriendschap sluiten en 
samenwerken. Hierover getuigen verandert de wereld al een beetje. 
 

Een beetje verder zegt Jezus dat niemand tot Hem kan komen als de Vader hem niet trekt. 
Het is inderdaad een godsgeschenk om Jezus te mogen kennen. Ingaan op de uitnodiging 
brengt ons in het voetspoor van Jezus. 
 

En dan is er ‘Voorwaar, voorwaar ik zeg u’. De evangelisten leggen die inleiding 
verschillende keren in de mond van Jezus bij een belangrijke boodschap. In nieuwere 
vertalingen staat : ‘naar waarheid zeg ik u’. 
En dan zegt Jezus: ‘Wie in mij gelooft heeft eeuwig leven’. Niet enkel in de toekomst maar 
ook nu al. 
“Wie in mij gelooft” betekent : wie mij ten volle vertrouwt; wie met verstand en met hart en 
ziel probeert mijn weg tot de zijne te maken die heeft nu al eeuwig leven. Geloven is 
trachten Jezus te verinnerlijken, een beetje Jezus worden en dat met kleine stappen, vallen en 
opstaan. 
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Daarom komen we hier wekelijks samen, luisteren we hoe we kunnen leven. We danken en 
bidden om zoveel. We weten ons verbonden in dezelfde zoektocht naar voedsel dat ons meer 
mens maakt. 
 

Mia zei in de voorbereiding: “Sinds het begin van de lockdown kwam ik nog niet te 
communie tot vorige zondag Karel Cottenie vroeg om na te denken over dat teken.” 
Dat stukje brood betekent zo veel meer dan enkel geplet graan, gist, water en zout in de oven 
gebakken. Het is samen met ons luisteren, bidden en zingen een teken van geloof en diepe 
verbondenheid met Jezus en de mensen en de schepping. 
“Wie in mij gelooft heeft eeuwig leven” 
Ik mocht het jaren geleden meemaken. Een priester die een terminale patiënt en haar familie 
goed kende kwam de ziekenzalving toedienen. Heel bewust leefde iedereen mee, er waren 
tranen en er was een glimlach. De priester had ook de communie mee voor de kleine kring 
mensen die aanwezig was. Zelden was er zo’n intens moment van verbondenheid, van echt 
geloven. Op dat ogenblik beleefden we allemaal een beetje eeuwig leven. Wat een vreugde 
op de drempel van het afscheid. 
 

Hopelijk maken we allen af en toe een glimp van eeuwigheid mee. Kleine wonderen op weg 
naar die dat onbegrijpelijk ‘verrijzen’ en ‘eeuwig leven’. 
 

Vorige week stond er in de krant een quote: “Wat mij in deze tijden het meest verwondert is 
dat er mensen zijn die goed doen voor mensen die ze niet kennen”. 
De man in het interview had het over mensen die bewust of onbewust de weg van Jezus 
gaan. 
Straks bidden we onder andere voor die mensen. 
 

En bij de communie - voedsel ten leven -  worden we uitgenodigd om te herdenken dat we 
door God getrokken worden om ook zulke wegen te begaan. 

Jan Demeester 
 

15 AUGUSTUS   -   TENHEMELOPNEMING VAN MARIA 
 

MEDIDATIE BIJ HET BEELD VAN MARIA  ( vrij naar tekst bisschop Lode) 
 

Velen van ons voelen zich in deze dagen 
machteloos. Het leven - het onze en dat van onze 
geliefden - lijkt zo kwetsbaar, bijna niets. 
 

De wereld vecht tegen een virus, soms met 
ongelijke wapens, met een tekort aan middelen. 
 

Ook Maria ervaarde wat het betekent niet op te 
kunnen tegen overmacht. 
Ze zag haar zoon ten onder gaan en kon niets doen. 
Maar ze bleef hem altijd nabij want een moeder 
verlaat haar kind niet. 
 

Wetenschappers en zorgverleners kunnen veel. We 
zijn hen heel dankbaar voor hun inzet en 
onvermoeide strijd. Sommigen zijn eraan ten onder 
gegaan. Anderen geven de moed niet op en blijven 
geloven dat het goed komt. 
 

Ook Maria leefde haar realiteit. Het leven, haar leven zoals het haar gegeven was. 
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Ze moest veel dromen loslaten. 
En zo, liet ze zichzelf los om open te blijven en haar zoon nabij te kunnen zijn. 
Hem te volgen, te beschouwen, in het geloof dat ze in Hem Gods liefde werkzaam zag. Dat 
kunnen wij ook, in haar spoor. 
 

En sinds Jezus uit de dood is opgestaan, staan we met Hem op. 
We zien zijn kracht opwaarts in vele mensen rondom ons: 
moedige mensen, lichtende mensen die nog blij kunnen zijn ook als het moeilijk is. 
Zij zijn als een zon die iets van God afstraalt. 
iets van de Vader die liefde is, 
iets van de Zoon die gegeven is 
iets van de Geest die leven geeft. 
 

Er is een gemeenschap met alle heiligen, ook met hen die God niet kennen, maar in zijn 
barmhartigheid bestaan. 
Er is solidariteit op aarde, in de hemel, rondom ons en in ons. 
 

Maria dacht wellicht niet aan dat alles. Zij leefde in de eenvoud van haar bestaan. 
De ogen op Jezus gericht. En nu … op ons. 
 

En wij zoeken God, de ogen op Jezus gericht, met Maria die met ons meekijkt en onze ogen 
in de goede richting houdt. 
 

Eeuwenlang hebben mensen in onze streken, in dorpen en steden gebeden in tijden van 
nood. Ze schuilden onder de mantel van Maria. 
Velen doen het ook vandaag. Ze bidden, vaak zonder het aan anderen te zeggen. Maar 
mensen doen het. En daar gaat het om. 
 
 
 

 

Beste Vrienden, 
 

Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, kunnen we nu toch al eens met meer mensen 
samenkomen en zijn we verheugd dat we een bijeenkomst hebben kunnen realiseren op 
zaterdag 4 september in de Novazaal om 14.30 u. We houden ons daar strikt aan de 
corona voorschriften en komen binnen met mondmasker, handen ontsmetten is voorzien in 
de zaal; eens we zitten mag het mondmaster af. 
 

Het is geleden van 1 februari 2020 dat we mekaar nog ontmoet hebben en dit op het 
pannenkoekenfestijn van Lichtmis, velen zullen blij zijn elkander terug te zien en wat bij te 
praten. Onze geplande bijeenkomst zal ook zoet zijn en in het teken van gezelligheid! 
 

Programma : start om 14.30 u. met koffie/thee en allerhande verpakte koekjes, einde om 
16u30; het wordt een echte koffieklets voor de prijs van 5 euro per persoon. 
 

Inschrijvingsstrook binnenbrengen tegen zondag 22 augustus bij: 
- Martine De Jaeger, Sint Bernadettestraat 624 (naast restaurant Ter Toren) 
- Lieve Volckaert, Frans Masereelstraat 32   09/251.39.90 ( liefst na 19.00 u.) 
e-mail:    godelieve.volckaert@gmail.com 
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Naam………………………………………………………………………….………… 
Adres………………………………………………………………………………………… 
Ik kom naar de bijeenkomst op zaterdag. 4 september in de Nova       ja – neen 
 - ik wens daarvoor thuis te worden afgehaald                                          ja – neen 
 Schrappen wat niet van toepassing is. 
 
 

INTERPAROCHIAAL 
 

MARIALE OMMEGANG IN NAZARETH OP WOENSDAG 8 SEPTEMBER 2021 
 

De verering rond het beeld van Onze Lieve Vrouw moet 
omstreeks 1240 begonnen zijn. Het staat vast dat er rond die tijd 
reeds een Mariabeeldje aan een boom hing in de bossen van 
Nazareth. Datzelfde Mariabeeld wordt nu nog steeds ieder jaar 
opnieuw op 8 september rondgedragen in Nazareth. 
 

Praktisch 
8.00 u.: Plechtige hoogmis – uitstallen van het miraculeus 
Mariabeeld 
14.30 u.: Plechtige ommegang 
Gelijktijdig aan de Ommegang vindt in de kerk een 
gebedsviering plaats voor de mensen die de Ommegang niet 
meer kunnen meestappen. 
 

Na de plechtigheid is iedereen welkom in Het Centrum achter 
de kerk voor een gezellige babbel en gratis koffie en éclair. 
Wegens de huidige coronamaatregelingen en om praktische redenen wordt er gevraagd om 
vooraf in te schrijven via marc.perseyn@mariale-ommegang-nazareth.be of 
dewildepeil@skynet.be 
Alle info: Website: www.mariale-ommegang-nazareth.be 
 

VORMINGSINITIATIEVEN BISDOM GENT 
 

 Colloquium: Waarom is God mens geworden? 
 

Waarom is God mens geworden? 
Wanneer: 16-18 juni 2022 
Waar? Abdij Drongen 
 

Waarom is God mens geworden? Het mysterie van de menswording maakt het hart uit van 
het christelijk geloof. Maar wat is de reikwijdte ervan? Het antwoord op die vraag zoeken 
we onder meer bij Ireneüs van Lyon en bij vroegchristelijke Syrische auteurs. In een tweede 
beweging tichten we ons op de Kerk. Zij is geroepen om in de wereld het heil van Godwege 
aan te bieden en te bemiddelen. Dat doet ze via de sacramenten en via het gebed en de 
diaconie. Sprekers uit binnen- en buitenland, uit de rooms-katholieke en de orthodoxe Kerk 
belichten deze thema's. 
 

Het colloquium wil geloofsverdieping bevorderen in een biddende en broederlijke sfeer. 
Inschrijven kan vanaf januari 2022 via de onderstaande website. 
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Sprekers zijn: V. John Behr (Verenigd Koninkrijk), fr. Sabino Chialà (Italië), p. Philippe 
Vanderheyden (Chevetogne, B) en Joris Van Ael, Pieter Van Petegem en V. Dominique 
Verbeke (Leerhuis van de kerkvaders). 
 

Een gedetailleerd verloop en meer info over kostprijs, verblijf enz. is te vinden vanaf 
oktober 2020  op de webpagina van www.kerkvaders.be. 
Info: CCV in het bisdom Gent dieter.van.belle@ccv.be , tel. 09 235 78 52. 
 

Op zoek naar de bronnen van het geloof dat wij vieren. 
In september 2021 start een nieuwe cyclus 
van het Leerhuis van de Kerkvaders. De 
eerste twee lesjaren 2021-2023 biedt het 
leerhuis een historisch overzicht van de 
grote tijd van de kerkvaders, met aandacht 
voor de grote figuren en hun bijdrage aan 
de opbouw van de kerk op theologisch, 

spiritueel en organisatorisch gebied. 
 

Een cursusjaar bestaat uit negen bijeenkomsten van telkens vier lesuren (september-mei). 
Men kan kiezen om deel te nemen: 
Op vrijdag van 14.00 u. tot 18.00 u. 
Op zaterdag van 10.00 u. tot 15.00 u. 
 

De kostprijs per cursusjaar bedraagt €300 voor werkenden en €250 voor werkzoekenden en 
studenten. Als de kostprijs een belemmering zou zijn, neem dan contact op. 
 

Inschrijvingen via www.kerkvaders.be i.sm. CCV in het bisdom Gent 
 

Bach en Bijbel 

 

In deze vierde jaargang van Bach & Bijbel staan we stil bij wat het betekent door het 
doopsel met Jezus verbonden te zijn en Hem toe te behoren. Zo sluiten we aan bij de brede 
bezinning op het doopsel die dit werkjaar in het bisdom Gent loopt. Vijf cantates doen ons 
stilstaan bij vijf facetten van het leven als christen. 
 

We nemen telkens eerst de tekst van de cantate onder de loep en proberen de diepere 
spirituele betekenislagen ervan aan de oppervlakte te brengen. Rond de vleugelpiano 
geschaard ontrafelen we vervolgens de muzikale opbouw van de cantate. Het unieke 
samenspel van tekst en muziek zet ons op het spoor van de onwankelbare geloofskern van 
Bachs cantates.  
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We ronden de avond af met een integrale beluistering van de cantate in een biddende sfeer. 
Met een korte homilie van een gastpredikant knopen we opnieuw aan bij het liturgische 
kader waarin de cantates helemaal tot hun recht komen. 
 

 Waar en Wanneer? 
Telkens op woensdagavond stipt om 20.00u tot 21.45u (onthaal vanaf 19.45u) 
Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat2, 9000 Gent 
 

22 september 2021: 
Naar U gaat mijn verlangen, Heer – Nach Dir, Herr, verlanget mich (BWV 150) 
 

17 november 2021:  
Zie, de Bruidegom komt! – Wachet auf, ruft uns die Stimme (BWV 140) 
 

12 januari 2022:  
Het doopsel van de Heer – Christ unser Herr zum Jordan kam (BWV 7) 
 

16 maart 2022:  
Door Zijn striemen zijn wij genezen – Jesu, der du meine Seele (BWV 78) 
 

11 mei 2022:  
Jezus blijft mijn vreugde – Herz und Mund und Tat und Leben (BWV 147) 
 

Begeleiding: 
Jan Christiaens, musicoloog en educatief medewerker van CCV in het bisdom Gent.  
 

Kostprijs: € 10 per avond (ter plaatse te betalen). Info: jan.christiaens@ccv.be  
Inschrijven: vorming.gent@ccv.be 
 

Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut programma 2021-2022 
 

 Spiritualiteit: Christelijke spiritualiteit (Dirk Boone) 
‘Spiritueel of geestelijk leven’ voor een christen is leven in de kracht 
van de Geest. Volgens het getuigenis van de Bijbel is Gods Geest zijn 
Liefde, die de mens innerlijk vrij maakt, zo vrij dat kwaad en zonde, ja 
zelfs de dood hem niet meer in hun greep kunnen houden. Wat 
menselijk gezien onmogelijk lijkt, maakt Hij waar. Geestelijk leven is 
in die zin echt léven, wat de Vaders "het levende leven” noemen. 
Is dat mogelijk? Realistisch? En hoe dan? We zoeken het uit en gaan in 

de leer bij enkele grootmeesters van de christelijke spiritualiteit. 
 Data: Zaterdagen, telkens van 9.00 u. tot 10.40 u. 
04/09/21- 11/09/21 - 18/09/21 - 25/09/21 - 02/10/21 - 09/10/21 - 16/10/21 - 23/10/21 
 

 Pastoraaltheologie: Geloof, Kerk en dienstbaarheid 
   (Katrien Van Vaerenbergh) 
De Bijbelse God heeft zich laten kennen als een God van kleinen en zwakken. In de zorg 
voor de geschonden mens en in de inzet voor een menswaardige samenleving klopt dan ook 
het hart van de Kerk. Met haar dienstbaarheid metterdaad getuigt zij aansprekend van het 
evangelie. Hoe kan de geloofsgemeenschap vandaag haar diaconale opdracht waarmaken? 
Data: Zaterdagen, telkens van 11.00 u. tot 12.40 u. 
04/09/21- 11/09/21 - 18/09/21 - 25/09/21 - 02/10/21 - 09/10/21 - 16/10/21 - 23/10/21 
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 Bijbel: Het Oude Testament 
   (Hans Debel) 
Als joden stonden Jezus en de eerste christenen in een levendige traditie. Door de eeuwen 
heen had het Oude Israël de sporen van Gods aanwezigheid ontwaard in zijn lotgevallen. De 
boeken van het Oude Testament vertellen hun dynamische geloofsverhaal. Aan de hand van 
enkele leessleutels dringen we dieper door in deze veelzijdige bibliotheek die ons een 
spiegel voor ons eigen leven voorhoudt. 
Data: Zaterdagen, telkens van 9u00 tot 10u40 - 13/11/21 - 20/11/21 - 27/11/21 - 04/12/21  
11/12/21- 18/12/21 - 15/01/22 - 22/01/22 
 

 Sacramenten en liturgie: bouwstenen van de liturgie 
   (Joris Polfliet) 
Het geloof in God is geen loutere verstandszaak. Het is een ervaring van ontmoeting, die 
heel je persoon raakt, tot in je lichaam. Dat gebeurt in goede liturgie. Die vernieuwt wie 
open staat voor haar werking. We verkennen de eigen logica die de liturgie daarbij volgt en 
ook de bouwstenen die haar opbouwen. 
Data: Zaterdagen, telkens van 11u00 tot 12u40 - 13/11/21 - 20/11/21 - 27/11/21 - 04/12/21  
11/12/21- 18/12/21 - 15/01/22 - 22/01/22 
 

 Christelijke ethiek: relaties, huwelijk en gezin 
   (Peter Malfliet) 
In alle tijden en culturen zijn mensen getekend door relaties. Gelovige ogen ontwaren hier 
contouren van God. Mensen zijn geen vrucht van een grillig noodlot. Ze zijn door God ten 
leven geroepen. Ze zijn gericht op een verbond, net als Hij. Biedt dit geen originele 
inspiratie voor het huwelijk en voor andere vormen van vriendschap en relatie vandaag? 
Data: Zaterdagen, telkens van 9u00 tot 10u40- 12/02/22- 19/02/22 - 26/02/22 -12/03/22 - 
19/03/22 -26/03/22 - 02/04/22 - 23/04/22 
 

 Geloofsleer: Jezus de Christus 
   (Dieter Van Belle) 
Wat te antwoorden op Jezus’ vraag: ‘Wie zeggen jullie dat ik ben?’ (Mc 8,29)? De 
geschiedenis van het christendom toont dat in deze vraag veel, zo niet alles op het spel staat. 
Jezus was een mens van vlees en bloed. Maar in zijn uiterste humaniteit is God zelf onder 
ons gekomen. Hoe kun je dit geloven? Die uitdaging is vandaag niet minder groot 
geworden… Data: Zaterdagen, telkens van 11u00 tot 12u40- 12/02/22- 19/02/22 - 26/02/22 
12/03/22 - 19/03/2-2 -26/03/22 - 02/04/22 - 23/04/22 
 

 Bijbelseminarie: ‘Gedreven door de Geest’ de Handelingen van de Apostelen 
   Data: Zaterdagen, 30/04/22 - 07/05/22 - 14/05/22 -  21/05/22 
 

Alle lessen gaan door in het Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent. 
Kostprijsprijs per vak: €50, drukwerk inbegrepen 
Info: Kathleen Martens :  hdgi@kerknet.be 
Website: www.kerknet.be/organisatie/hoger-diocesaan-godsdienstinstituut 
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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 
 

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 
 


