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WOENSDAG 1 SEPTEMBER 2021 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
 

Zondag 5 september 
11.00 u. – Eucharistieviering 

 

Zondag 12 september 
11.00 u. – Eucharistieviering 

 

Zondag 19 september 

11.00 u. – Eucharistieviering 
 

Bezinningstekst: 
  ‘Vat moed, vreest niet en ga open!’ 

 

De school gaat weer open. 
Winkels, de horeca, de terrasjes... ze zijn weer open 
na een lange en taaie periode van schrik voor 
besmetting, overvolle ziekenhuizen, overlijdens. 
 

Misschien komen we nog schuchter uit onze hoek, 
hebben we het verleerd spontaan met elkaar om te gaan. 
We waren zo lang geremd, 
de mond gesnoerd, verlamd in onze activiteiten. 
 

Vandaag klinkt het ook in de lezingen 
'Vat moed en vreest niet!'  'Effeta! Ga open' 
Ieder die met stomheid geslagen is, 
mag weer vrijuit leven en rondspringen. 
 

Maar het is niet zomaar 'alle remmen los!  
We hebben te lang de teugels gevierd, 
buitenissig geleefd, 
tomeloos gereisd, 
geconsumeerd, met alle gevolgen van dien. 
Dat is de les die de corona ons moet geleerd hebben. 
 

En ja, we zijn nog niet die 'open' samenleving, waar Jezus voor opkwam. 



Parochieblad                        SINT-BERNADETTE – GENT           ONLINE 

Jaar 2021 Nummer 35    woensdag 1 SEPTEMBER Pg. 2 / 11 

Hij ging naar de grensgebieden in Dekapolis om geïsoleerde mensen te bevrijden. 
Het Dekapolis van vandaag is heel onze diverse maatschappij, 
die grondig dooreen geschud is, talen en volkeren gemengd. 
Vooral de onderste lagen zijn al eeuwen lang miskend, 
de allerarmsten, de meest kwetsbaren. 
 

En nu we in de Scheppingsperiode zijn aanbeland, 
zullen we het deze en komende zondagen hebben over hoe de aarde kreunt 
en dreigt een dorre woestijn te worden. 
Toch is er de belofte, die ons stuwt, de profetische stem die zegt : 
'in de steppe zullen beken ontspringen, rivieren in de woestijn.' (Jes 35,7) 
We willen op die belofte ons gedrag afstemmen! 

 

Scheppingszondag 
De Scheppingsperiode loopt dit jaar van 1 september tot 4 
oktober. 
Paus Franciscus riep 1 september uit tot dag van de 
Schepping. 
Wij vieren dit de eerste zondag van september, dit jaar 5 
september. 
 

Op 24 mei 2015 publiceerde paus Franciscus zijn 
spraakmakende encycliek Laudato Si’, die stelt dat ecologie, 
rechtvaardigheid en vrede één geheel vormen. ‘Integrale 
ecologie’ is de sleutel voor een wereld met toekomst. 
 

In Vlaanderen neemt Ecokerk het voortouw in de aandacht voor het milieu 
Ze roepen de gelovigen op tijdens de scheppingsperiode om na te denken over een ecologisch 
burgerschap en roepen op tot een ecologisch verantwoorde levensstijl. 
Op verschillende plaatsen hebben parochies en religieuze gemeenschappen vorig jaar een 
‘Laudato si”-boompje geplant, een oproep aan allen om een bijdrage te leveren aan een 
duurzame toekomst voor eenieder. 
 

 Scheppingszondag 
In deze tijd van het jaar nodigt paus Franciscus ons uit om te bidden voor de hele schepping, 
want zij heeft onze aandacht en zorg hard nodig. Als christenen delen wij immers in de 
verantwoordelijkheid over ons ‘gemeenschappelijk huis’. 
In de eucharistievieringen van zaterdag 4 en zondag 5 september wordt aandacht besteed aan 
dit thema. 
 

 Wat een zomer 
Deze zomer is nu weer zo’n uitgesproken voorbeeld van wat ons te wachten staat in de nabije 
toekomst: meer overstromingen, meer bosbranden, meer extreme temperaturen. 
Meer dan een jaar is de aandacht gefocust geweest op de covid-19 pandemie. Dit is heel 
begrijpelijk, maar ondertussen gaan de klimaatproblemen niet over. Dat zegt ook Ecokerk, in 
de nieuwste campagnetekst “Met een 7-sprong naar integrale ecologie”, te vinden op 
www.Ecokerk.be. 
 

 Ecokerk 
“Een 7-sprong naar integrale ecologie” 
De slogan verwijst naar het Laudato Si’ Actieplatform. 
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 De zeven ‘Laudato Si’-doelen 
Een antwoord op de "schreeuw van de Aarde" 
Een antwoord op de "schreeuw van de armen" 
Ecologische economie 
Een eenvoudige levensstijl 
Ecologische opvoeding 
Ecospiritualiteit 
Betrokkenheid van de gemeenschap en participatieve actie. 
 

Op 7 jaar tijd volledig duurzaam worden, in de geest van Laudato Si’ 
Het is een oproep om de hoognodige diepgaande veranderingen jaar na jaar daadwerkelijk te 
realiseren. Die periode van 7 jaar is sterk symbolisch geladen. Het verwijst naar het Bijbelse 
sabbatjaar, waar elke 7 jaar de aarde rust werd gegund. Het houdt de belofte in van bevrijding 
voor de planeet en voor al wat erop leeft. 
 

 5 concrete maatregelen 
De christelijke klimaatbeweging lanceerde een petitie, met de vraag aan de wereldleiders om 5 
concrete maatregelen te nemen: 
 

1) stop met het financieren van fossiele brandstof projecten; 
2) hou het objectief vast om te gaan voor een maximale opwarming van 1,5 °C; 
3) beperk het verdere verlies aan biodiversiteit; 
4) betrek de lokale bevolkingen, die extra kwetsbaar zijn, bij de besprekingen;  
5) voorzie financieringshulp voor de ontwikkelingslanden, die de impact van de 
 klimaatverandering nu al ondergaan. 
 

 Wat doen wij? 
Met de gebeurtenissen deze zomer, in eigen land en elders, is de klimaatproblematiek niet 
langer een ver-van-mijn-bed-show. 
Het nodigt ons allen uit om bewuster te leven en te consumeren. Komt mijn fruit van de andere 
kant van de wereld of uit Limburg? Koop ik nog een nieuwe wagen? En wordt het dan een 
elektrische of tenminste toch een hybride? Kunnen wij ons huis nog beter isoleren? 
Hergebruiken wij hemelwater, dat gratis op ons dat valt? 
Kortom er is voor ieder van ons mogelijkheid om een klein steentje bij te dragen. Ook in ons 
gebed, door de slachtoffers te gedenken die er vandaag al zijn door de klimaatverandering. 
 

Verder info vind je op: 
www.ecokerk.be 

Pastoor Johan 
 

PREEK VAN DE WEEK 
 

22 AUGUSTUS - 21STE ZONDAG DOOR HET JAAR (Joh 6, 60-69) 
1. Is de doop een keuze voor het leven? 
Ik ben als baby gedoopt zoals waarschijnlijk de meesten die hier zitten. Bij mij was het nog 
erger. Omdat de artsen dachten dat ik zou sterven, ben ik een paar minuten na mijn geboorte, 
nog in het ziekenhuis, gedoopt. 
 

Wanneer je als baby werd gedoopt, hebben de ouders de beslissing om christen te worden 
voor jou genomen. Eén van de belangrijkste keuzes in je leven, namelijk in welke God je 
gelooft en welke religie je in je leven volgt, is niet van jouzelf. Daarom beklemtoon ik bij elke 
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catechese met vormelingen dat het vormsel de handtekening onder je eigen doopsel is. Van 
een 12-jarige kan je wel verwachten dat hij een eigen keuze voor zijn leven maakt. 
 

Maar wij allen weten dat elke keuze voor het leven vóór de puberteit moeilijk is. Te veel kan 
in de jaren van de puberteit nog veranderen. 
 

Ik vraag mij zelfs af: Wanneer je in een christelijke cultuur en maatschappij bent opgegroeid, 
kan je er ooit van uitgaan dat je vrij zonder beïnvloedingen voor je geloof kunt kiezen? 
 

2. De Sichem bond 
Zo'n keuze vinden wij in onze eerste lezing van vandaag. Het geloof in Jahwe was in de 
geschiedenis van het volk Israël relatief nieuw. Vele Israëlieten geloofden nog in de lokale 
godheden of de goden van hun nomadisch verleden. 
 

En zo stelt Jozua de Joden voor de keuze: Wil je de Heer dienen, Jahwe, die je uit de hand van 
de Farao heeft verlost? En zij antwoordden met: “Ja! ” 
 

Jozua bereikte daarmee nog iets: Tot nu toe was het volk Israël een los verbond van 
onafhankelijke stammen. Nu met de bevestiging dat Jahwe de Heer is, werden zij één volk. 
 

3. De keuze van Jezus 
Ook Jezus geeft aan zijn toehoorders een keuze: Als je in mij gelooft, geloof je in mijn Vader, 
in God. Dan ben je gered. 
 

Maar het was niet gemakkelijk. De zoon van God die zijn vlees en eten geeft, die sterven moet 
en dan uit de doden zal opstaan … dat alles was voor een gelovige Jood onmogelijk te 
geloven. 
 

Voor de mensen die naar de preek van Jezus luisterden was er werkelijk een echte keuze. 
Jezus zei: “Hier begint iets totaal nieuws met mij. Geloof je dat of wil je ook weggaan? ” 
 

4. Wat nu met ons? 
Wat nu met ons? Hebben wij eigenlijk een echte keuze? Zoals wij bij het doopsel als baby 
hebben gezien, hebben wij de keuze eigenlijk niet, tenminste niet in die zin dat wij voor het 
christendom als iets nieuws kunnen kiezen. 
 

Maar wij hebben wel een andere keuze. Wij kunnen er bewust voor kiezen het geloof 
waarmee wij zijn opgegroeid, het geloof in Jezus Christus als onze keuze voor het leven te 
maken. 
 

Daarom vraag ik iedereen hier: Was er in jouw leven een moment, misschien bij het vormsel 
of bij jouw huwelijk of bij het overlijden van jouw ouders of een bewust moment in een stille 
kapel tijdens het gebed,… zo'n moment waar je zeker was: Dit geloof in Jezus Christus waar 
mijn ouders voor gekozen hebben, dit geloof is werkelijk de rots in de branding van mijn 
leven, het fundament van mijn leven? 

Pater Andreas 
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INTERPAROCHIAAL 
 

SANDALEN GEZOCHT ! 
 

 
 

 
 

Voor een tentoonstelling ´Sint-Franciscus-in-de-stad. Eeuwenoud. Springlevend.´ begin 
oktober in de St. Lievenkerk zoeken we gebruikte sandalen. Zijn je sandalen eind van de 
zomer versleten, je kunt er ons een plezier mee doen. 
Breng je sandalen mee naar één van de kerken of geef een seintje aan Miguel en hij komt ze 
ophalen. 0487.270.163 
Heel veel dank. 
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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. 
 

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. 
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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.  
 

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 
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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 
 

 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 
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 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 
 


