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WOENSDAG 1 DECEMBER 2021

LITURGISCHE VIERINGEN
Zondag 5 december
11.00 u. – Eucharistieviering.
Zondag 12 december
11.00 u. – Eucharistieviering
Zondag 19 december
11.00 u. - Gebedsdienst

Respect en aandacht
Copyrighted foto hier (Ola Wiberg)
Advent is
net als ‘blij verwachten’
dolgelukkig juichen
dat je ‘nieuw leven’ wordt beloofd.
Geloven, zeker weten, tekens zien
en je geroepen voelen samen
dankbaar zorg te dragen
voor dit beloofde Godsgeschenk.
Advent is
net als ‘blij verwachten’
liefdevol omgeving scheppen,
warmte en geborgenheid.
Heel je wereld voorbereiden
op je mens geworden mens
terwijl de kiem zich deelt en deelt
en steeds meer mededeelt
tot op de langverwachte dag
waarop je droom het wachten breekt
en je aan ieder die ’t wil horen
juichend schrijft of mailt
nieuw leven is geboren
kind
van God en mens.
Advent
net als ‘blij verwachten’,
dat kan je niet alleen.
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WIJ WAREN ER OOK BIJ
ZONDAG 21 NOVEMBER – VORMSELCATECHESE
Thuis voelen in de kerk met pater andreas.

Deze catechese ging over u thuis voelen in de kerk.
Elke vormeling maakte een figuur of plaats dat voor hen thuis betekent.
Het was een hele muzikale samenkomst.
We leerden een lied over Gods liefde in gebarentaal.
Daarna namen we met z’n allen deel aan de mis.
Waarbij we ons moesten voorstellen aan de parochianen maar dat was
wel heel even spannend.
We kijken al uit naar volgende week, hopelijk kan de adventsmarkt
door gaan.
Groetjes Emma en Louise
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PREEK VAN DE WEEK
ZONDAG 21 NOVEMBER – 34ste ZONDAG DOOR HET JAAR
Christus, Koning van het heelal (Joh 18, 33b-37)
De homilie hebben we niet schriftelijk, maar wel op de audio file van Pater Andreas.
U kunt de preek beluisteren op volgende blog: https://andreaskrahnen.blog

LIEF EN LEED
Doopsel

Op 21 november is Stella Mvogo in onze kerk gedoopt – zij is de dochter van
Bertrand Ananis Mvogo en van Dot Moortgat uit Evergem.
Moge zij opgroeien in een gelukkig gezin.

Biddend uit handen gegeven
Anna Mys
Op woensdag 17 november 2021 was er in de kerk van Sint-Bernadette de uitvaartdienst van
Anna Mys.
Anna is geboren in 1925 in Sint-Amandsberg, opgegroeid in een gezin met 5 kinderen.
Ze huwde met August Van de Wiele en ze gingen wonen in de Frans Masereelstraat.
Ze werd de moeder van 3 kinderen, drie zonen Theo, Jozef en Johan.
Ze stond in voor het huishouden en de opvoeding van de kinderen.
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Ze was eerder stil van karakter, maar was graag onder de mensen. Ze was lid van verschillende
parochiale verenigingen.
Ze is de oma geworden van 5 kleinkinderen.
Ze heeft het in het leven niet altijd gemakkelijk gehad.
Tweemaal werd ze ernstig ziek, maar ze genas en herstelde goed.
Haar man kreeg een hersenbloeding en had meer zorgen nodig.
Ze heeft hem verzorgd en bijgestaan. In 1996 is hij overleden.
In 2010 heeft ze de beslissing genomen te verhuizen naar het WZC Heiveld.
Vier jaar geleden stierf haar oudste zoon.
De laatste jaren verzwakte de gezondheid en ze stierf op 9 november 2021.

Geert Roels
Op dinsdag 23 november 2021 was er de uitvaart van Geert Roels.
Geert is geboren in 1931 te Lokeren. Daar is hij opgegroeid en liep hij school. Hij volgde de
opleiding industrieel ingenieur.
In 1955 huwde hij met Hedwig Veldeman.
Hij werd leraar in het middelbaar onderwijs.
Drie jaar lang verbleef hij ook met zijn gezin in Congo om er les te gaan geven in een school in
Stanleyville.
In 1960 keerde hij terug naar België. Hij en zijn vrouw gingen wonen in de Sint-Dorotheastraat
en hij werd leraar aan het Glorieuxinstituut, het huidige Edugo.
Hij was een goed leraar, hij kon de jongeren heel wat bijbrengen.
Hij werd de vader van 4 kinderen, 4 dochters: Marleen, Hilde, Liefke en Griet.
Hij probeerde een goede vader te zijn voor hen.
In zijn vrije tijd was er tennis en later ook het kaarten. Hij werd graag gezien in zijn
vriendenkring.
Met de jaren werd hij ouder en minder mobiel. Velen zaken kon hij niet meer doen. Het viel
hem lastig.
Steeds kon hij rekenen op de steun en de aandacht van zijn vrouw en zijn kinderen.
Recent werd hij ziek en hij is gestorven op woensdag 17 november.

Beste Vrienden,
In deze donkere dagen van december verlangen we naar het licht van Kerstmis, we denken dan
ook spontaan aan mensen die het minder goed hebben. Elk jaar met Kerstmis wil onze
Samanagroep zijn steentje bijdragen voor een goed doel. Onze steun gaat ook dit jaar naar het
project Kishor Nagar (jongensstad, gelegen in de stad Ranchi, dicht bij Calcutta India).
Onze contactpersoon is Pol Vogelaere, die nauw verbonden is met het project en er ook reeds
verbleef. Zo komt uw financiële steun integraal ter plaatse en wordt het met dank aanvaard
voor het welzijn van deze groep jongens, die het moeten doen met weinig middelen!
Wij nodigen jullie van harte uit om samen met ons kerstmis te vieren op zondag 19 december
om 14.00 uur in de NOVA-zaal. Het belooft een gezellige namiddag te worden want als
animatie staat er een optreden op het programma van dansgroep Ruh, ze zullen ons vergasten
op een kleurrijke dansvoorstelling in authentieke klederdrachten, doen ons reizen van Marokko
tot en met Iran met Arabische en Berberdansen, Turkse en Perzische dansen, zowel klassieke
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als populaire dansen uit Noord Afrika als uit het Midden Oosten. Boeiend om te zien omwille
van de verscheidenheid en de rijkdom aan dansstijlen en een plezier voor het oog.
Programma op zondag 19 december 2021
14.00
15.00
15.30
17.00
18.15
Prijs

: kersteucharistieviering in de Novazaal
: heerlijk aperitiefje
: optreden dansgroep RUH
: koekenfestijn met aansluitend tombola
: Wel thuis !!
: 10 euro per persoon te voegen bij uw inschrijving
!!! ATTENTIE !!!

Wie deelneemt aan het kerstfeest zal zich moeten houden aan de dan geldende
coronamaatregelen:
Je zal moeten binnenkomen met mondmasker en voorzien van Corona Safe Ticket en
identiteitskaart. Wij verwachten dat alle aanwezigen COVID VRIJ zijn.
Mensen die een geschenk willen geven voor onze tombola (waarvoor wij u ook zeer dankbaar
zijn) kunnen dit afgeven tegen ten laatste vrijdag 17 december bij :
Lieve Volckaert-Claeys  09/251 39 90 Frans Masereelstraat 32 St. Amandsberg
Iets nieuws bij Samana : de Samana TV
Elke eerste zondag van de maand om 14.00 uur, nadien herhaling de daaropvolgende maandag
om 19.00 uur, dinsdag om 22.00 uur en vrijdag om 13.25 uur.
Te zien op de digitale zender ECLIPS TV : Telenet kanaal 51 of 86 / Proximus kanaal 90 /
Orange kanaal 39/ TV Vlaanderen kanaal 28.
Meer info volgt nog in de januaribrief.
Wij verwachten jullie stellig op dit kerstfeest en hopen dat Corona ons deze keer niet
dwarsboomt!
Graag tot ziens op 19 december.
Het kernbestuur
Uw noodzakelijke inschrijvingen + de betaling van 10 euro per persoon worden verwacht
tegen woensdag 15 december bij :
- Martine De Jaeger, sint Bernadettestraat 624 (naast restaurant Ter Toren)
- Lieve Volckaert, Frans Masereelstraat 32 09/251.39.90 (na 19.00 u)
e-mail : godelieve.volckaert@gmail.com
Je kan ook betalen met een overschrijving op de bankrekening van Lieve Volckaert-Claeys, het
nummer is :BE40 0630 7151 1263 ( die betaling dient ook binnen te zijn tegen 15 december)
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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

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
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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