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WOENSDAG 6 OKTOBER 2021 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
 

Zondag 10 oktober – dag van de chronisch zieke mens 
11.00 u. – Samanaviering 

 

Zondag 17 oktober 
11.00 u. – Eucharistieviering 

 

Zondag 24 oktober 
11.00 u. – Eucharistieviering 

 

Zondag 31 oktober 
Geen Eucharistieviering 

 

Maandag 1 november - ALLERHEILIGEN 
11.00 u. – Eucharistieviering 

 

Jongeman, ik wil je iets vragen. 
Hoe kwam jij op het idee om naar Jezus te gaan? 
Je had toch het gevoel, dat je goed leefde. 
Je hield je aan de Thora en dat is toch al heel wat. 
Het lijkt wel of je twijfelde aan je manier van leven. 
Je liep netjes in de pas, maar voor Jezus ging je door de knieën. 
Liet Hij je zien, dat er nog méér was tussen hemel en aarde? 
 

Jongeman, ik vind jouw vraag ook vandaag nog actueel. 
Je weet hoe dat gaat. 
We hebben heel veel. 
We kunnen van alles. 
En toch lijkt ons leven soms leeg, zo doelloos. 
Diep in ons leeft de vraag naar eeuwig leven, 

naar leven volop, nu al. 
Dat leven is niet te koop. 
Er staat niets over in reclamefolders. 
Eigenlijk weten we het wel: 
het levensmodel van Jezus tot het onze maken, daarin ligt toekomst. 
Delen en geven, leven in verbondenheid met God en mens: 
dát is het, we weten het. 
Maar het is zo moeilijk. 
Je weet dat als geen ander. 
Toch blijft jouw vraag, 
ook vandaag nog. 
Bedankt daarvoor! 

 (bron: Dominicanen Schilde-Bergen. Tekst: Wim Holterman osfs) 
 

VANAF 1 OKTOBER GEEN MONDNEUSMASKER MEER 
VERPLICHT TIJDENS EREDIENSTEN, BEHALVE IN BRUSSEL 

 

Het Ministerieel Besluit dat werd gepubliceerd in Het Staatsblad van 28 september bevestigt 
wat eerder in media verscheen: vanaf vrijdag 1 oktober vervalt, behalve voor het Brusselse 
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Gewest, de mondneusmaskerplicht voor erediensten. Eerder was de verplichte social 
distancing al opgeheven. Het ontsmetten van de handen bij het binnenkomen en elkaar niet 
aanraken tijdens de eredienst blijven wel verplicht. Meer in het algemeen blijft 
voorzichtigheid en gezond verstand in alle omstandigheden geboden. Het virus is niet 
helemaal bedwongen. De bisschoppen roepen nogmaals op zich alsnog te laten vaccineren: in 
het belang van de eigen gezondheid én in die van de medemens. 
 

 Persdienst van de Bisschoppenconferentie van België 
Woensdag 29 september 2021 

 

Vormselviering in Sint-Bernadette op zondag 26 september 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONGEZIEN 
 
 
 

 
 

De voorbije maanden kwamen elf vormelingen, samen rond het thema ‘ongezien’. Zij 
luisterden, stonden stil bij wat hen raakte, werkten, praatten, speelden en zongen samen. De 
coronatijd maakte het niet gemakkelijk. Eindelijk was het zo ver en mochten ze samen de 
vormselviering beleven. 
 

Vormheer vicaris Joris Polfliet, pastoor Johan en allen die met ons meevierden werden van 
harte verwelkomd ! 
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Het hoogtepunt was uiteraard het zalven met het heilig oliesel door de vicaris. 
 

Voorafgegaan door dit gebed, voorgelezen door de ouders, peter, meter en alle aanwezigen: 
 

Ik wil naast je staan, je zien en zien dat je goed bent, 
je dragen door de dagen van het leven, 
je opvangen als je ‘t moeilijk hebt, 
je steunen, een hand op je schouder leggen, 
je beschermen, een hand boven je hoofd houden, 
je loslaten, om je eigen weg te gaan. 
 

Ik wil naast je staan en zien hoe jij groeit, 
hoe je leeft, hoe jij gelukkig bent, 
hoe jij van mensen houdt, hoe jij je inzet, hoe jij mens wordt. 
 

Ik wil naast je staan opdat je zou leven, ten volle, leven in overvloed. 
 

Tijdens de viering werden mooie liedjes gezongen, ondersteund door het koor o.l.v. Jan De 
Meester. 
 

Wij danken iedereen die aan dit gebeuren heeft meegeholpen en wensen  
ADEL – ALIXIA – ARAN – ENRIQUE – KIMBERLEY – LIES – LOLA – LUNA – 
NIAMH - TIAN – SENNA van harte proficiat…. 
 

Dat deze dag hen nog lang mag be-geest-eren en aanzetten om geluk, vriendschap en liefde te 
ervaren en met anderen te delen. 
 Catechisten Kathy en Cecile 
 

BERNADETTE IN BLOEI 
 

 

“eind augustus kreeg je in de viering een potje met een zaadje in, 
Wie het goed verzorgde en ook een beetje geluk had, kreeg resultaat! 
Hier zie je hoe het groeit en bloeit in een stadstuin, in de schaduw van de kathedraal! 
Ook in mijn tuin in Sint-Amandsberg heb ik mooie bloemen. 
Lukt het bij jou?” 
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Beste Vrienden, 
Wij hebben er zo naar uitgekeken en eindelijk is het ons gelukt (dankzij de versoepeling van 
de maatregelen) om weer eens bijna normaal samen te komen op de nationale ziekendag: “de 
dag van de Chronisch Zieke Mensen”. Op zondag 10 oktober zijn we verwacht om 11.00 uur 
in de St Bernadette kerk voor de eucharistieviering, aansluitend daarna ook in het 
Novacentrum voor de warme maaltijd. 
 

Programma: om 11.00 uur eucharistieviering, thema; “Eindelijk weer ECHT samen!” 
daarna receptie in  het Novacentrum gevolgd  door een warme maaltijd; preisoep met   
gerookte zalm, hoofdgerecht : konijnfilet met abdijbier, worteltaartje en pommes duchesse, en 
dessert. 
 

We zijn nog niet helemaal van dat lastig virus af en wie deelneemt is verplicht volgende 
regels na te leven : 
- mondmasker opzetten bij binnenkomen en bij verplaatsing onder de mensen, afzetten bij     
neerzitten aan tafel, handgel gebruiken bij binnenkomen (ook aanwezig in de zaal) 
- blijf zeker thuis als je ziek bent 
- we verwachten dat deelnemers volledig gevaccineerd of corona-vrij zijn om veilig te 
kunnen deelnemen aan de vergadering of activiteit of op eer verklaren dat hij/zij geen 
symptomen vertoont en geen kennis heeft van de voorbije 14 dagen in contact gekomen te 
zijn met een besmette persoon. 
- we gaan ervan uit dat Samana-vrijwilligers en deelnemers aan activiteiten voldoende 
verantwoordelijk zijn voor zichzelf en anderen en voldoende burgerzin aan de dag leggen 
wat betreft hun vaccinatiestatus en het corona-vrij zijn. 

 

Het zal voor velen een blij weerzien worden om EINDELIJK WEER ECHT SAMEN de 
nationale ziekendag te kunnen vieren in stijl. 
Wij kijken er ook naar uit om jullie dan te mogen verwelkomen 
 Het kernbestuur 
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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 
 


