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WOENSDAG 27 OKTOBER 2021

LITURGISCHE VIERINGEN
Zondag 31 oktober
Geen Eucharistieviering
Maandag 1 november - ALLERHEILIGEN
11.00 u. – Eucharistieviering
Zondag 7 november
11.00 u. – Eucharistieviering
Zondag 14 november
11.00 u. - Gebedsdienst

ABONNEMENT OP HET PAROCHIEBLAD 2022
Copyright foto hier niet gepubliceerd.
Beste?
U bent een trouwe lezer van “Kerk en leven”. Vandaag is het moment daar om uw
abonnement te vernieuwen.
U krijgt binnenkort een persoonlijke brief in uw bus met een overschrijving, met daarop uw
naam en uw gegevens. Het gebruik van dit overschrijvingsformulier, maakt de betaling
gemakkelijk en is duidelijk voor de medewerkers, Norbert en ik .
Graag vermelden we in de komende parochiebladen nog eens de gegevens, zodat u alsnog uw
abonnement in orde kan maken.
Ook in 2022 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 45 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!
Gelieve zoveel mogelijk via de bank te betalen.
Onze medewerkers gaan dit jaar wel opnieuw op pad. Gelieve de nodige geldende
maatregelen te respecteren zodat we het veilig houden voor iedereen!
Het rekeningnummer is: BE66 8913 8402 6343 (BIC: VDSPBE91)
op naam van “Parochieblad”.
Zoals steeds kan u terecht bij uw contactpersoon : Hildegard Verhegge 09/228.08.25.
Hernieuw spoedig om elke vertraging te vermijden.
Hartelijke dank voor uw medewerking!
Pastoor Johan, Norbert en Hildegard.
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Het gaat om liefde.
In het christendom gaat het om liefde,
om de liefde van God
zoals ze gestalte kreeg in de persoon van Jezus.
In het christendom geloof je niet in een abstracte
waarheid,
in een reeks leerstellingen,
maar in Iemand die van je houdt.
In Jezus zegt God aan mensen hoeveel Hij van hen
houdt.
Voor het christendom ben je in de waarheid
zolang je in de liefde bent, in Jezus.
Het is vreemd, maar erg bemoedigend,
dat je in het christendom
de waarheid niet kunt verliezen door een gebrek aan
kennis,
maar enkel en alleen door een gemis aan liefde.
Geloven in de God van het christendom
is zich in de stroom van het beminnen werpen,
die van Jezus uit
over de wereld gaat.
(bron: Dominicanen Schilde-Bergen; tekst Phil Bosmans)

Verbonden
Copyright foto hier niet gepubliceerd.
In deze novembermaand gaat onze aandacht uit naar mensen die ons in het leven zijn
voorgegaan. We gedenken hen met Allerheiligen en Allerzielen.
Gedenken….
Allerheiligen is veel meer dan een kerkhofdag.
In deze dagen gedenken wij onze geliefde overledenen,
vaak met weemoed, of bedroefd om hun gemis.
Maar in onze hoofden en harten maken we ook plaats voor dankbaarheid.
Hun goedheid , vriendschap en liefde voor ons zijn een geschenk geweest.
Dat geschenk kan niemand ons ontnemen.
Wij mogen het bewaren en koesteren, en verder leven, want het heeft ons mee gemaakt tot de
mens die wij tot nu toe geworden zijn.
Allerheiligen
Allerheiligen spreekt van heiligen,
van ‘heel-gemaakte’, helende mensen,
mensen met naam en vooral zonder naam,
gekend en vooral ongekend,
mensen van vroeger en mensen van nu
in wie onze God - Hij die heet : Ik zal er zijn voor u zich heeft mogen uitleven
omdat zij zich inleefden in Hem.
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Allerheiligen: een dag van verbondenheid
Onze geloofsbelijdenis spreekt van de gemeenschap van de heiligen.
We beleven onze verbondenheid
met mensen van vroeger en nu, van dichtbij en veraf,
met zoveel heiligen die sporen nagelaten hebben in ons leven:
ouders en familieleden, vrienden, bekenden en onbekenden,
lichtende voorbeelden
die elk op hun manier en met vallen en opstaan
iets van God zichtbaar hebben gemaakt.
Mensen om te her-inneren,
een plek te geven in ons diepste binnenste,
een plek waar ze blijven spreken,
waar wij ons voeden aan hun woorden en hun waarden,
aan hun gegrepen zijn door God en mensen.
Neen, wij staan niet op ons eentje in deze grote wereld.
Liefde die verbindt
Als het waar is dat wij getekend zijn
door het kwaad dat voor ons is gebeurd,
is het nog meer waar dat wij gedragen zijn
door alle goedheid die mensen in de wereld gebracht hebben.
Er is nooit tevergeefs bemind.
Familie van God
Wij zijn gemeenschap van heiligen,
en die gaat zoveel dieper dan samen te zijn op eenzelfde plaats,
en op een zelfde uur,
dan het delen van dezelfde belangen en dezelfde sympathieën,
maar die groeit
waar mensen zich door God aangesproken weten
met zijn eigen Naam,
en niet anders kunnen dan die Naam verder te spreken en te doen. En dat maakt ons tot
familie, tot familie van God.
Welkom op één van de vieringen van weekend van Allerheiligen en Allerzielen.

ZONDAGSVIERING
Zaterdag 30 oktober
16.30 u. Sint-Amanduskerk
Zondag 31 oktober
09.30 u. Kerk O.L.Vrouw Oude Bareel
ALLERHEILIGEN
Zondag 31 oktober
16.30 u. Sint-Amanduskerk. Eucharistie van Allerheiligen.
ALLERHEILIGEN met nagedachtenis van de overledenen
maandag 1 november
…:…
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09.30 u. Eucharistieviering in de kerk O.L.Vrouw Oude Bareel
met gedachtenis van de overledenen van het voorbije jaar
11.00 u. Eucharistieviering in Sint-Bernadette
met gedachtenis van de overledenen van het voorbije jaar
In de namiddag van Allerheiligen op 1 november
16.30 u. Gebedsdienst voor de overledenen in de kerk van Sint-Amandus
Johan Goedefroot.

WIJ WAREN ER OOK BIJ
ZONDAG 17 OKTOBER – VIERING DOOR DE PAROCHIEPLOEG

Het is een jaarlijkse traditie geworden; in september zet de PP, of de parochieploeg, zich
samen om de viering voor te bereiden. Door de vreemde periode werd het nu oktober. De
teksten worden goed bekeken en aangepast. Dit jaar is het een moeilijke opgave maar we
komen eruit. Jaak giet onze ideeën en suggesties in een goede tekst. We zijn vooral blij voor
de vele mensen die in stilte of met groot lawaai (Jo) meewerken in onze parochie. Met dank
aan Dries Morel, bereiden we ons steeds meer en meer voor, op een parochie die vooral door
leken wordt geleid. Vandaag hebben we het geluk dat Johan Goedefroot ons nog steeds kan
bijstaan. Dank! Elk lid van de PP doet in deze viering een gebed, of deelt de communie of
maakt muziek.
We zijn hoopvol. We zijn met een mooie groep en we voelen ons gesteund door de vele
aanwezigen! “we gaan weer verder, vol van hoop, de ongebaande wegen” Moge de goede
God ons daarin bijstaan.
Hildegard
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PREEK VAN DE WEEK
ZONDAG 17 OKOBER – 29ste ZONDAG DOOR HET JAAR (Mc 10, 35-45)
Het evangelie vertelt ons over de leerlingen die hem geruime volgden en met hem
meewerkten, ze waren ongeveer met 12, die eerste parochieploeg van Jezus.
Blijkbaar hadden de leerlingen van Jezus een ander beeld van het Rijk Gods.
Dachten zij misschien aan en bepaald politiek regime waarin zij wel enkele belangrijke
postjes zouden bekleden.
Jezus hart gaat uit naar hen die dienstbaar in het leven staan.
Hij nodigt elkeen uit de weg van de dienende liefde te gaan.
En daarin gaat Jezus ver.
De Jezus’ gemeenschap is anders, iets speciaals.
Of zoals iemand op de voorbereiding zei:
christenen die authentiek evangelisch leven, dat is iets speciaals,
Het klopt niet volgens de geldende normen van redelijkheid en efficiëntie.
Synodaliteit
Deze viering werd voorbereid door de leden van de parochieploeg.
Het zijn de mensen die de trekkers zijn om te kijken hoe we de christelijke
gemeenschapsopbouw gestalte kunnen geven en ruimte maken voor een authentieke
geloofsbeleving.
Samen ontdekken wat het evangelie en de boodschap van het rijk Gods voor ons kan
betekenen.
Samen overleggen , luisteren en spreken, plannen en uitwerken.
Het is tot een cultuur van synodaliteit waartoe paus Franciscus ook de gehele kerk oproept.
Syn-odos: samen op weg gaan en zoeken om het evangelie te ontdekken en gestalte te geven.
Iedereen is welkom om mee die weg te gaan.
Consequenties
Het evangelie had het ook over het lijden dat gepaard gaat met een gelovige keuze.
Wat moeten we daar van denken?
We moeten het lijden niet opzoeken omwille van het lijden.
Maar we weten wel:
Elke keuze heeft zijn consequenties.
Elk engagement vraagt een inspanning.
Ik zou het aan de vaders en moeders hier kunnen vragen, jullie die zich inzetten voor jullie
gezin, voor de goede gang van zaken en de familiale verbondenheid.
Elk engagement vraagt inzet, opoffering, en soms je zelf wat wegcijferen.
We kunnen het ook leren.
Scouts heinneren zich de leuze “Elke dag een goede daad”. Het is een goede pedagogie om
zich de cultuur van de dienstbaarheid eigen te maken.
En misschien moeten we ook elkaar wat bemoedigen in de evangelische levenshouding.
Dienstbaarheid:
Handelen ten goede om te verbinden heeft zijn consequenties.
Een keuze maken om zo te leven en dat vast te houden is een hele opgave.
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Ik weet het;
Er is het dagelijks geploeter in ons leven.
Dat is de werkelijkheid. Vallen en opstaan.
Maar er is ook het verhaal van het evangelie.
Je daarin laten onderdompelen, het je eigen maken en consequent leven heeft zijn prijs.
De weg van Jezus gaan, hem volgen is geen imitatie.
Het is op een creatieve manier omgaan met deze wereld, handelen ten goede om te verbinden.
Het gaat niet om macht en eer, maar om dienstbaarheid en tot leven wekken, wat God met
deze wereld heeft bedoeld.
Het vraag duurzaamheid, met en door de kracht van Gods Geest.
Pastoor Johan

ADVENTSMARKT 2021
ZONDAG 28 NOVEMBER VAN 10.00 u tot 13.00 u.
De Advent en Kerstmis staan alweer voor de deur. En daarmee ook onze jaarlijkse
adventsmarkt op het kerkplein met verscheidene standhouders. Allen vrijwilligers voor
het goede doel! Al deze ijveraars, voor heel concrete solidariteit, zijn allemaal onze steun
waard! WELKOM! De adventsmarkt vindt (afhankelijk van het weer uiteraard) zowel
binnen als buiten plaats.

BUURTWERKING ST-BERNADETTE
Vele gezinnen rekenen nog steeds op onze steun bij de maandelijkse voedselbedeling. Het
zijn mensen met een heel klein pensioen, gezinnen die het moeten stellen met een leefloon (of
soms minder dan dat, in geval er een schuldenafbetalingsplan gevolgd wordt),
éénoudergezinnen die het financieel moeilijk hebben en gezinnen die met moeite de eindjes
aan elkaar knopen wegens hoogoplopende ziekenhuisrekeningen en vele doktersonkosten.
Dank bij voorbaat voor uw solidariteit met deze mensen die in onze eigen buurt wonen.
Buurtwerk biedt o.a. soep, confituur, vlaai en jenever(soorten) aan.

EDUGO-BASISSCHOOL SINT-BERNADETTE
Met onze school EDUGO Sint-Bernadette verkopen we adventskransen, zakdoekdozen en
pannenkoeken. Dit uiteraard ten voordele van alle lieve kinderen op onze school.

Oxfam Wereldwinkel
Aan onze stand koop je producten die werden aangekocht bij meestal kleine boeren of
ambachtslui in het zuiden. Door die producenten een eerlijke prijs te betalen, geven we ze de
kans om te groeien en maken we ze onafhankelijk van (nood)hulp.
Kortom we staan voor "Fair Trade, no aid"! Je kan bij ons terecht voor cava en/of glühwein,
fruitsapjes en artikelen uit onze wereldwinkel.

Sogeha
Sogeha is een vrijwilligersvereniging die vakantiekampen inricht voor kansarme jeugd. Om
deze kampen te helpen bekostigen zijn wij blij ieder jaar te mogen deelnemen aan de
adventsmarkt, als onderdeel van onze Sinterklaasactie. Wij verkopen allerlei zoetigheden
zoals speculaas, chocolade en marsepein, dit alles in het bijzonder in het kader van
Sinterklaas. Wie er reeds eerder van proefde weet hoe lekker dit alles is. Uw interesse en
steun zijn voor ons een bemoediging.
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ARTHUR VERMEULEN
Na het overlijden van Arthur zijn er nog fotokaarten en kaarsen te koop als steun voor de
parochie.

HANDWERKBEURS
Wekelijks komen verscheidene mensen samen om in groep allerhande artikelen te maken.
Ook dit jaar zijn de dames (en heren) van de handwerkbeurs aanwezig om hun zelfgemaakte
items aan de kooplustigen te verkopen. Je kan kiezen uit (o.a.): kaartjeshouders, bedsokken,
bloemstukjes, kerstdecoratie, pieten (zwarte) mutsen enz.
Wij heten jullie met een milde gift voor de verschillende organisaties van harte welkom.
En laat jouw warme hart spreken om die verschillende groeperingen te steunen.
Namens de organisator,

Frank De Grauwe

INTERPAROCHIAAL
TONEEL IN HET NOVA CENTRUM:
- THEATER DE BALSEMBLOMME VZW SPEELT:
RARE MENSEN
Een volkse komedie van Frank Van Laecke
REGIE: Patrick Pevenage
SPEL: Mieke De Decker, Rosa Duchateau, Sara Geens, Frederik Gulinck, Koenraad
Pauwelyn, Wim Van Doorsselaere, Nicole Vanhoucke en Liane Vermeulen
SPEELDATA 12-13-19-20 november 2021 om 20.00 u. en 14 november 2021 om 15.00 u.
LOCATIE Zaal Nova, St-Bernadettestraat, 9000 Gent
Rare mensen is een (h)eerlijke volkse komedie van Frank Van Laecke. Het is feest ten huize
van de familie Lachaert. Niet zomaar een feest, wel het 107de verjaardagspartijtje van Tante
Celestien. In aanwezigheid van een aantal prominente figuren belooft het een heus evenement
te worden vol verrassingen. Tante Celestien zelf heeft er echt geen zin in. Ze is potdoof, niet
meer goed te been en een beetje weg van de wereld, zo lijkt het. Maar dat zal de pret niet
bederven! Iedereen van de familie Lachaert en aangetrouwden vertoont wel één of ander
scherp kantje en er is minstens één hoekje af. Ook de figuren die op bezoek komen blijken
ietwat zonderlinge kwieten te zijn. Een verzameling “rare mensen” dus.
TICKETS 12,-€ - 11,-€ (Leden Opendoek, senioren en studenten)
RESERVATIE 09 228 51 25 - reservatie@balsemblomme.be
- IVERIGE JONCKHEYT SPEELT:
DE OOGST VAN DE LEUGEN
op vrijdag 26 november om 20.00 u, zaterdag 27 november om 20.00 u, zondag 28 november
om 15.00 u, vrijdag 3 december om 20.00 u en zaterdag 4 december om 20.00 u. Prijs 12.50
euro reservatie : www.iverigejonckheyt.be of tel 0486 – 67 12 80
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Inhoud van de voorstelling: “ tijdens een oorlog leven een verpleegster en 5 psychiatrische
patiënten verdoken in een verlaten gebouw. Terwijl de verpleegster zich bekommert om haar
patiënten, voorziet een landbouwer het nodige voedsel. Ondanks ieders persoonlijke noden en
spanningen lijken zij stand te houden, tot een noodlottige wending de oorlog verstoort….”

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
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
E.H. Karel Cottenie

Gsm: 0476 99 57 03 andreas.krahnen@gmail.com
Tel. 09 335 55 06
Karel.cottenie@telenet.be

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
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