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WOENSDAG 24 NOVEMBER 2021 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
 

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. 

Zondag 5 december 
11.00 u. – Eucharistieviering. 

 

HERABONNERING OP HET PAROCHIEBLAD. 
 Copyrighted foto hier (Frank Bahnmüller) 
 

Beste lezer, 
 

Velen onder jullie hebben al betaald voor het parochieblad voor 2022, maar van enkele vaste 
leden mochten wij nog geen bijdrage ontvangen. Misschien ligt uw betaling klaar en bent u 
het vergeten? Of moet u nog even tijd maken om aan uw computer te zitten en de betaling 
snel even doen? 
Kan u alsnog uw betaling spoedig uitvoeren? Dan garanderen wij u voor 2022 een goed 
gevuld, levendig parochieblad. 
De prijs is 45€, en een gift van 50€ is zeker welkom. 
Rekening nummer: BE66 8913 8402 6343 
Bedankt aan onze trouwe lezers, 

Norbert, Manu, Hildegard en Pastoor Johan 
 

Ik zoek een plek 
 Copyrighted foto hier (Eveline Coppin) 
Altijd onderweg, nergens thuis,  
zoek ik een plek, 
waar ik mezelf mag zijn, 
waar mijn dromen wortel mogen schieten, 
waar ik beschutting vinden mag voor de nacht, 
voor mijn diepste angsten, 
voor mijn diepste liefdes, 
voor mijn ja’s en voor mijn nee’s, 
voor mijn ongeduld en twijfel, 
voor mijn creativiteit en kracht. 
Altijd onderweg, nergens thuis, 
heen en weer geslingerd 
tussen agenda’s, mensenvragen, 
tussen moeten en niet kunnen, 
tussen gisteren en morgen, 
tussen weg van één en bij elkaar. 
Altijd onderweg en nergens thuis, 
onderweg naar ’t land van belofte, 
weg uit Ur op weg naar Babylon, 
van ’t land van Moab naar de Sinaï, 
van Nazareth naar Bethlehem, 
van Jeruzalem naar Jericho. 
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Land van vlucht en van ellende 
land van zorg en land van voorspoed 
land van honger, onderdrukking , 
land van recht en land van evenwaardigheid. 
Ik  - zoek  –  een  –  plek! 
We doen of we alléén  
die plek wel zullen vinden. 
Ik twijfel. 
Hebben we mekaar niet nodig, 
herders, éénvoudigen, 
die verhalen vertellen als wegwijzers? 
Zelfs in de nacht zien ze helder. 
Ik zoek een plek. 

(Bron: Kris Buckinx, uit 'Op het andere been', uitgave Halewijn) 
 

Advent vieren en beleven 
 

We zijn uitgenodigd om deze advent mee te beleven; 
door deelname aan de adventsvieringen in de kerk, 
samen met onze geloofsgemeenschap 
of van thuis uit aan de hand van het tochtboekje 
“Leven vanuit de doop” 
met een bezinning over ons gedoopt zijn 
en de Geest die we dan ontvangen hebben. 
 

Advent vieren 
Zondag begint de advent, meteen ook het begin van een nieuw liturgisch jaar,  
waarin we lezen uit het evangelie volgens het getuigenis van Lucas. 
 

Met de advent beginnen we een weg van donker naar licht. 
We vragen dat God met ons meegaat, ons hart verwarmt en ons pad verlicht. 
 

De advent is een tijd van ‘hoop’ en ‘verwachting’, 
van uitzien naar Immanuel, God met ons. 
We ontsteken zondag de eerste kaars. 
 

 



Parochieblad                        SINT-BERNADETTE – GENT           ONLINE 

Jaar 2021 Nummer 47    woensdag 24 NOVEMBER Pg. 3 / 10 

Advent beleven 
De advent is ook een tijd van omzien naar mensen,  
vooral naar mensen die leven in armoede. 
Het is een tijd van waakzaamheid en aandacht, een tijd van zorgen voor elkaar. 
We zoeken naar bouwstenen van gerechtigheid en vrede voor elkeen. 
 

Met Welzijnszorg en onder het thema “Wonen: Onbetaalbaar? Onaanvaardbaar”, 
richten we onze blik op goed en veilig wonen. 
Je ergens thuis voelen, kunnen thuiskomen is een onbetaalbaar goed. 
Maar helaas ook onbetaalbaar voor veel mensen in armoede. 
 

Een gebed 
Goede God, 
Wij danken u om het nieuwe leven 
dat Gij ons in Jezus hebt gegeven. 
Wij danken u om uw Geest van liefde 
waarin Gij ons laat delen. 
 

Wij vragen U, 
maak ons hart opnieuw ontvankelijk voor uw Geest, 
breng ons opnieuw dichter bij uw geliefde Zoon, 
doe ons opnieuw ontdekken 
dat Gij ons in de doop hebt aangenomen 
als uw geliefde kinderen, 
als de broers en de zussen 
van Jezus Christus, onze Heer. 
 

Zending 
Advent zal nog nooit zo advent geweest zijn als in deze tijden. 
Ons dagelijks leven is brozer, fragieler en kwetsbaarder geworden. 
Het doet ons ook nadenken over onze ongebreidelde manier van leven en samenleven. 
‘Wees waakzaam’, zo klinkt bij het begin van de advent,  
beoefen met vreugde gerechtigheid. 
In de Bijbelse traditie is ‘doen’ het criterium voor echtheid in de verbinding tussen mens en God. 

Moge God ons zegenen om waakzaam te zijn en te blijven. 
 

Advent zichtbaar maken 
Is er bij jou thuis ook een adventshoekje, een krans wat groen, een kaars… 
In de open kerken vind je gebedskaartjes, adventskalenders. Haal ze af, gebruik ze. 
Heb aandacht voor elkaar, en draag zorg voor wie in nood is…. 
 

Johan Goedefroot 
pastoor 
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PREEK VAN DE WEEK 
 

ZONDAG 14 NOVEMBER – 33STE ZONDAG DOOR HET JAAR (MC 13, 24-32) 
 

Handen “geraakt en aangeraakt worden” 
 

 
 

De homilie was een tekst en beeldmeditatie… met aangepaste pianomuziek. 
Toch een stukje tekst dat op het einde werd gelezen door Jan Demeester: 
 

 (uit de viering van Dries’ gouden priesterjubileum in 1999) 
 

Welke handdruk zal ik achterlaten op de huid van de wereld? 
Een aarzelende besluiteloze hand, die de weg niet vindt naar de ploeg? 
Een koesterende hand, die de mensen omvat maar toch de ruimte geeft om te groeien? 
Een strelende, zalvende, liefkozende? 
Een hand die wegen wijst, toekomst schept? 
Zich uitstrekt om vrede te brengen? 
Zal het een hand zijn om een hoofd dat treurt en smeekt en bidt? 
Ach ik heb geen andere handen dan die Hij aan mij toevertrouwt. 
Moge er dan iets van zijn liefde in te bespeuren zijn. 
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LIEF EN LEED 
Overlijden 

 

Jeanne Dhoore, weduwe van Omer Van Bossuyt, 
geboren te Sint-Laureins op 2 januari 1936  
en overleden te Gent op 20 oktober 2021. 

 

Als ik doodga,  
en ik naast mijn lichaam sta 
zal ik rustig blijven wachten  
tot ze me komen halen,  
de goede geesten van het licht  
want zij zullen me leiden  
naar de eeuwig groene weiden. 
 

Als ik doodga,  
zal ik helemaal niet bang zijn,  
‘k zal zelfs heel tevreden zijn  
want ik heb vertrouwen  
in wat er komen zal.  
Niemand loopt verloren  
als hij op weg is naar ‘t heelal.  

 

Als ik doodga,  
dan zal God me vragen  
wat ik met al die mooie dagen  
van mijn leven heb gedaan.  
Hij zal vragen waar ik zat  
of ik aan Hem wel heb gedacht  
toen ik Hem niet nodig had.  
 

Als ik doodga, 
en ik naast mijn lichaam sta  
begint alles van tevoren  
want ik word opnieuw geboren  
eer alles is voltooid  
zal ik nog dikwijls moeten sterven  
maar echt doodgaan doe ik nooit. 

 

SAMANA  -  PRIJZENLIJST VAN DE SOLIDARITEITSACTIE  2021 
Loten verkocht Parochie Sint-Bernadette Gent 

Trekking van 29 oktober 2021 
 

NATIONALE TREKKING;  
Prijzen voor gewone loten (blauwe kleur) 
 

Winnen een aankoopcheque Sodexo ter waarde van € 125  
In alle series het nummer op    4356 
 

Winnen een aankoopcheque Sodexo ter waarde van € 50  
In alle series het nummer eindigend op  599 
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Winnen een aankoopcheque Sodexo ter waarde van € 25  
In alle series het nummer eindigend op 023 
In alle series het nummer eindigend op 447 
In alle series het nummer eindigend op 654 
In alle series het nummer eindigend op 822 
 

Prijzen voor gratis omslaglot (gele kleur) 
In alle series het nummer eindigend op  752 
 

Personen die in het bezit zijn van een winnend nummer worden verzocht dit onder gesloten 
omslag op te sturen aan: 
 Samana, dienst Tombola,Haachtsesteenweg, 579, 1031 Brussel,  
met vermelding van de volledige naam en adres, zoals voorzien op de rugzijde van de 
tombolaloten. Op de briefomslag met winnend lot dient eveneens naam en adres vermeld te 
worden. De prijzen worden na controle aan de prijswinnaars verzonden. 
 

PLAATSELIJKE TREKKING: voor gewone loten (blauwe kleur)  
Winnen een aankoop-bon ter waarde € 15 of € 10 
Nummers:    D124 006     D124 122     D124 442     D124 504     D124 630     D124 995 
D125 010      D125 100     D125 324     D172 687     D172 761     D172872  
 

Deze 12 aankoopbonnen zijn te besteden bij onze plaatselijke winkeliers. 
De Korf – Oxfam- Bakkerij Fré- Apotheek Lloyds- Kruidenier Marnix-   Slagerij Van Tomme 
Gelieve het winnend lot te bezorgen in een gesloten omslag aan 
Marie-Paule Ryckaert  Waterstraat  15,  9040 Sint-Amandsberg. 
met vermelding van de volledige naam en adres, zoals voorzien op de rugzijde van de 
tombolaloten. Op de briefomslag met winnend lot dient eveneens naam en adres vermeld te 
worden. De prijzen worden na controle aan de prijswinnaars bezorgd. 
 

Samana dankt iedereen van harte die ons heeft gesteund. 

 

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 20.00u en 14 november 2021 om 15.00u 
 

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 
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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 
 

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… “ 
 

INTERPAROCHIAAL 
 

CAMPAGNE KERKOPBOUW GENT 2021-2022 
 

SAMEN KERK OPBOUWEN VANUIT ONS DOOPSEL 
In de maand november start de nieuwe campagne voor de vzw 
Kerkopbouw bisdom Gent. In het weekend van het feest van Christus 
Koning (dit jaar op 20 en 21 november) vindt de collecte plaats voor 
dit fonds. 
 

In ons bisdom start een tweejarig pastoraal project Leven vanuit de doop. Dit project start bij 
de aanvang van de advent op 28 november. Twee weken vooraf wordt er in de kerk al info 
gegeven over het project en de bedoeling ervan. Het is een project van herbronning dat wil 
nadenken over de fundamenten en de betekenis van het doopsel. Wat betekent het te leven als 
gedoopte? Welke zending heeft het doopsel mij gegeven en hoe beleef ik die?  
Het doopproject valt samen met de start van het synodale proces waartoe paus Franciscus 
oproept. Hij wil dat we stappen zetten om samen de Kerk op te bouwen.  
Bisschop Lode: “De herbronning rond ons doopsel zal ons nieuwe moed schenken om met de 
dynamiek en de vreugde van de Geest samen de Kerk op te bouwen. Het zal ons leven en dat 
van anderen vruchtbaar maken.”  
Kerkopbouw gaat niet over de bouw van kerken, maar wel over mensen die samen de kerk 
opbouwen in onze huidige samenleving. Daarom vragen we opnieuw uw steun om dit 
initiatief, en zoveel andere initiatieven die het fonds Kerkopbouw vandaag mogelijk 
maken. Dit maakt het mogelijk om mensen – vandaag en ook morgen – echt nabij te zijn. 
 

Steun het FONDS KERKOPBOUW dat investeert in mensen en initiatieven door: 

    bijdragen te storten, eenmalig of met bestendige opdracht, op het  
nieuwe rekeningnummer IBAN  BE19 0689 3325 4912  BIC GKCC BEBB 

    giften of legaten over te maken aan de vzw Kerkopbouw bisdom Gent.  
Inlichtingen:  
Vicaris Albert Van De Kerkhove, albert.vandekerkhove@bisdomgent.be  
Tel. 09 225 16 26 – www.kerkopbouw.be 
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DE POPKONING 
 

Herneming van de Gentse feestenshow 2021. Het beste vaccin op de markt, HET 
LACHVACCIN. Humor, cabaret en muziek in een show waarbij oudgedienden Zuster 
Vaseline en wijsneus Nicootje samen met andere typetjes een prominente rol spelen. Speciale 
gast en zangtalent: Jan Wuytens. 
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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 
 


