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LITURGISCHE VIERINGEN
Zondag 19 december
11.00 u. – Gebedsdienst
Vrijdag 24 december
23.30 u. – Koor zingt Kerstliederen in de kerk
24.00 u. – Middernachtmis
Zaterdag 25 december – KERSTMIS
10.45 u. - Koor zingt Kerstliederen in de kerk
11.00 u. – Kerstviering
Zondag 26 december
11.00 u. – Geen eucharistieviering
Zondag 2 januari
11.00 u. - Eucharistieviering

Mag het Kind dit jaar?
Mag het Kind van liefde dit jaar
echt aan elke tafel om te voeden,
of zijn wij zelf onverzadigbaar?
Mag het Kind van liefde dit jaar
echt verwacht worden zonder
verbinding
en zonder het gelag te betalen?
Mag het Kind van liefde dit jaar
alle huizen open vinden om elkaar
weer te begroeten, nieuw leven?
Mag het Kind van liefde dit jaar
overal geboren worden omdat het
zeker is van een toekomst?
Mag het Kind van liefde dit jaar
en ook volgend jaar, voorgoed,
huizen vinden van warmte?
Mag het Kind van liefde dit jaar
inderdaad gelukkig zijn, omdat wij
‘ons’ huis openen op weg naar een ander?
(bron: advent kalender 2021, tekst Luc Vandenabeele)
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Kerstmis vieren
Copyrighted foto hier ( © Leo Coulier)
Wat vorig jaar niet gelukt is hopen wij dit jaar wel te kunnen doen: Kerstmis vieren.
We deden dat vorig jaar in beperkte huiselijke kring.
Dit jaar zullen wij dit kunnen doen in onze geloofsgemeenschappen, in onze kerken.
God wil wonen onder de mensen.
Zijn liefde is zichtbaar geworden in Jezus Christus.
Zijn liefde wil als een licht schijnen in elk van ons.
Laten wij hem verwelkomen in ons leven, in deze wereld.
Iedereen, jong en oud is uitgenodigd om met onze geloofsgemeenschappen het
kerstfeest te vieren.
De kerstboodschap zal weerklinken, in woord en lied.
We zullen die boodschap tot ons laten doordringen en hem ook uitdragen.
Dat er voor ieder mens plaats mag zijn om te wonen en te leven.
Vrede voor alle mensen van goede wil.
Kerstavondviering
In de vroege avond is er gelegenheid tot vieren van het kerstfeest met andere
gelovigen.
Een viering voor kinderen, jongeren en ouderen.
Nadien wordt het kerstfeest verder gezet in familie- of vriendenkring.
Vrijdag 24 december 2021
om 16.30 u. in Sint-Amandus te Sint-Amandsberg
om 17.00 u. in Sint-Lieven te Ledeberg
Kerstnachtviering
In de avond komen gezinnen en families samen om het kerstfeest te vieren.
Midden in de nacht verlaat men de huiselijke kring om op zoek te gaan naar een ster.
Midden de duistere nacht klinkt een heldere boodschap voor eenvoudigen, voor
mensen uit de buurt: Vrede en alle goeds. Komt allen tesamen, jubelend van vreugde.
Vrijdag 24 december 2021
om 24.00 u. in de kerk Sint-Bernadette te Gent
met het Sint-Bernadettekoor
Viering op Kerstdag
Het feest van Kerstmis wordt gevierd op deze hoogdag.
Het Kind wordt in de kribbe gelegd: “Heden is ons een Heiland geboren: Jezus de
Heer”
Komt allen tesamen, jubelend van vreugde, zo klinkt het.
We vieren de kerstliturgie met lezingen, gebeden en kerstgezangen door koren of in
samenzang.
Zaterdag 25 december 2021
om 9.30 u. in O.-L.-Vrouw Oude Bareel te Sint-Amandsberg
om 9.30 u. in Sint-Simon te Gentbrugge
om 11.00 u. in Sint-Bernadette te Gent
om 11.00 u. in Sint-Eligius te Gentbrugge
Pastoor Johan Goedefroot
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WIJ WAREN ER OOK BIJ
ADVENT

We starten de viering met een lied; “geef licht” van Stef Bos.
En daarna verzamelen we rond de adventskrans. elke week steken we een kaarsje meer aan om
te tonen dat we op weg zijn naar Kerstmis. Dit is wel een heel sterke symboliek. De advent; een
tijd van verwachten. We zien hoopvol uit naar het Kerstekind Jezus.
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Eerste adventzondag – Kimberly steekt de eerste kaars aan.

Tweede adventzondag – de tweede kaars wordt aangestoken.
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DRIES MOREL EN BUURTWERK SINT-BERNADETTE ANNO
2021

Al iets meer dan een half jaar krijgen we ongewenst bezoek in onze lokalen van Buurtwerk:
muizen. Het gevolg hiervan is: schade aan onze voorraad van voedingsmiddelen van de
Europese Gemeenschap (bestemd voor de maandelijkse voedselbedelingen) en extra poets- en
opruimwerk. Alle klassieke muizenbestrijdingsmiddelen werden ingezet, maar toch ging het
van kwaad naar erger. Zó kon het niet verder. Misschien was het een oplossing om onze
voorraad in gesloten bakken te bewaren? Daar hing uiteraard een serieus prijskaartje aan vast.
Het probleem werd voorgelegd aan de mensen die het fonds van Dries Morel beheren. Tot onze
grote vreugde stemden ze ermee in om vanuit dit fonds de factuur van de aankoop van 90
bakken en deksels, geschikt voor het bewaren van levensmiddelen, te betalen. Een heel
genereuze bijdrage dus. Sinds enkele weken zitten de brikken melk en soep, pakjes tarwebloem
en spaghetti, in deze gesloten bakken en mét resultaat. In dit lokaal vinden we geen sporen
meer van muizen die er huishouden. Hoopgevend!
Buurtwerk is de beheerders van het fonds van Dries Morel heel dankbaar voor de concrete
ondersteuning. We ervaren deze gulle gift eveneens als een aanmoediging en een vorm van
waardering voor onze werking voor de kansarmen in onze buurt.
Nadine (in naam van allen die betrokken zijn bij Buurtwerk)
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STELLA MARIS, HET ‘ZEEMANSHUIS’
Stella Maris, het ‘Zeemanshuis’ in de Hogeweg 71 is op
zoek naar vrijwilligers voor het winkeltje.
Aangezien de meeste zeelieden Engels praten is een beetje
kennis van het Engels belangrijk.
Het engagement: het winkeltje openhouden één avond in de
week van 18.45 u. tot 21.00 u.
Daarnaast is er een acute vraag naar warme mannenkledij
voor de zeelieden (die uit tropische gebieden komen, zonder
warme kledij).
Je kan kledij afgeven in het Zeemanshuis dagelijks open van
17:30 tot 21:30.
Meer inlichtingen bij André Quintelier 0496 10 38 86 of
Jan Demeester 0473 95 77 78

INTERPAROCHIAAL
GEZINSPASTORAAL
Zondag 21 november stond er een activiteit gepland met onze jonge gezinnen. We keken er
allemaal naar uit om onze gezinnen weer te zien. De samenkomst stond in het teken van de
advent. Op het programma: een verhaal uit de Schrift (vertelt via Godly Play), het maken van
een adventskrans, zingen van een adventslied en eindigen met en wafelbak.
Plannen in coronatijd is altijd spannend. Zal de activiteit kunnen doorgaan? En ja, de cijfers
werden weer slechter. Het overlegcomité legde opnieuw strengere maatregelingen op. Voor
ieders veiligheid werd de activiteit geannuleerd.
Maar, we lieten onze gezinnen niet in de kou staan. Ze kregen van ons elk een pakket om de
adventskrans thuis zelf te maken. Marijke knipte in de tuin van Andy takken van een
zilverspar, Marie-Anne zorgde voor de versieringen én voor het samenstellen van de
pakketten en diaken Johan was de chauffeur van dienst om de pakketten af te leveren.
Iedereen was enthousiast over het initiatief. Wij waren benieuwd naar de resultaten. Een
aantal gezinnen bezorgden ons foto’s. Waarvoor dank! De resultaten van de adventskransen
kunnen jullie bewonderen in dit parochieblad.
Marijke De Vogeleer

Jaar 2021

parochieassistente

Nummer 50 woensdag 15 DECEMBER

Pg. 6 / 10

Parochieblad

SINT-BERNADETTE – GENT

ONLINE

familie De Baets-Dierens

familie Nuytinck-De Haene

familie Deforche-Lecomte
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familie Ooghe-Carton

familie Ooghe-Carton

familie Reyntens
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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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