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WOENSDAG 10 NOVEMBER 2021

LITURGISCHE VIERINGEN
Zondag 14 november
11.00 u. - Gebedsdienst
Zondag 21 november
11.00 u. – Eucharistieviering met Te Deum voor de Oud Strijders en
naamopgave van de vormelingen.
Zondag 28 november
11.00 u. – Eucharistieviering voor Henri Brusselle en Johanna Bauwens.
En voor overleden ouders Vermeulen en voor Arthur Scheunders,
Joke Vermeulen, Ely De Ryck en Jef Rosiers

NOODMAATREGEL IN ONS PAROCHIEBLAD!
Dag lieve lezer,
We merken opnieuw overal dat het Coronavirus weer toeslaat. Velen zijn besmet of lopen een
hoog risico. Dit heeft ook invloed op uw parochieblad. Bij uitgeverij Halewijn, die het
parochieblad maakt, zijn er heel veel zieken. Daardoor kunnen wij slechts één pagina
gebruiken voor eigen nieuws.
Wij hebben alle begrip voor deze tijdelijke maatregel en zullen u dan over enkele weken al
het nieuws van de voorbije weken brengen.
Voor de redactieploeg, Hildegard

IK ZOU…

Zou ik als dorre vijgenboom
het voorteken kunnen zijn van een naderende herfst
en van de winter van het leven,
onheil voorspellend?
Zou ik de voorbode kunnen zijn
van een wereld in verval,
van hel op aarde?
Ja, ik zou…
Maar zou ik ook als uitbottende vijgenboom
het groeiend voorteken van een nieuwe zomer kunnen zijn,
tegen alle doemdenken in,
heil en zegen verkondigend?
Zou ik in deze wereld in verval
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voorbode kunnen zijn
van hoop en toekomst,
van stralend nieuw begin?
Zou ik met takken van geloof kunnen reiken naar de hemel toe?
Zouden al mijn bloesems en bladeren
tekens kunnen zijn van nieuwe hoop?
Zouden de vruchten die ik draag
vruchten van liefde kunnen zijn?
Zou ik een boom kunnen zijn
die er toe doet en aan zijn vruchten wordt gekend en geacht?
Ja, ik zou…

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN.
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In de parochie Sint-Bernadette gaan de viering van Allerheiligen en Allerzielen al een tijdje
samen in één viering, ook dit jaar doen we het zo.
De viering was in 2020 voorbereid, maar kon net niet doorgaan. We hadden dus het geluk dat
er niet veel voorbereiding nodig was. Een tijdje geleden zaten pastoor Johan, Riet, Lieve en ik
samen en kwamen al gauw tot een mooie viering.
Op één november scheen de zon volop en waren we intijds bij de kerk. Marc en Albert
hadden ondertussen al het dak beklommen om de bladeren te verwijderen. Teveel bladeren op
het dak geeft opstopping en water sijpelt dan binnen in de kerk. Ze stonden amper op de
grond of Marc kreeg de vraag of hij het koor en het volk kon dirigeren. Oei. Jan is ziek.
Ondertussen verloopt de voorbereiding in de kerk vlot. We staan er weer allen met dat masker
op. Pff. Lastig. Ook vervelend om te zingen.
De verrijzeniskaarsjes staan centraal vooraan, zie de foto, en worden aangestoken bij het
noemen van de naam van de overledene.
We zijn met velen samen in een warme kerk. Verschillende families komen samen om hun
geliefde te gedenken. Kijk naar de stroom is het thema. De teksten maken ons stil. Gepaste
liederen met een uitgedund, (Corona) maar sterk koor. De mensen zijn dankbaar en hier en
daar pinkt men een traan weg.
Bij het buitengaan krijgt iedereen een gedenkkaart mee. Het was een intense viering.
Hildegard
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LIEF EN LEED
Doopsel

Op 31 oktober 2021 werd Ozanne Merre in onze kerk gedoopt.
Zij is het dochtertje van Jeroen Merre en Katrien De Muynck uit Oostakker.
Moge zij opgroeien in een gelukkig gezin.
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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
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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