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WOENSDAG 22 DECEMBER 2021 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
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 

Zondag 9 januari 
10.00 u. – Leerhuis “Leven vanuit de doop” 
11.00 u. – Eucharistieviering 

 

 
De lokale redactie wenst haar lezers een Zalig Kerstfeest. 
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Kerstwens 2021 
 

Goede vrienden, 
 

Als kerk zijn wij onderweg. 
Samen zoeken wij ons geloof te beleven en te vieren. 
Wij getuigen ervan in ons dagelijks leven. 
Met Kerstmis vieren wij dat Christus onder ons is gekomen. 
 

Het is een wonder dat God zich door mensen laat aanraken. 
Herders komen hem aanbidden, 
koningen komen hem bezoeken, 
de oude Simeon mocht hem in zijn armen dragen. 
 

Het wonder is dat God zich laat kennen, 
dat Hij dicht bij ons komt,  
dat Hij met ons bezig is op een gewoon menselijke wijze, 
dat Hij laat “voelen” dat Hij ons graag ziet. 
Er zijn in het evangelie zoveel aanwijzingen 
dat Jezus er op uit was mensen gelukkig te maken. 
 

De menswording gaat verder in het leven van de kerk, 
in het bijzonder in de eucharistie. 
In het Woord en in het Brood 
komt Hij onder ons aanwezig; 
Hij spreekt tot ons, Hij voedt ons. 
 

Menswording gebeurt waar zijn Woord beluisterd wordt, 
in groepen die samen komen, 
in persoonlijke overweging en gebed. 
 

Menswording gebeurt 
bij het ziekenbezoek, 
bij de zorg voor de armen in onze parochies, 
in het beleven van de onderlinge liefde en vriendschap. 
 

Met kerstmis vieren wij  
dat Gods menslievendheid zichtbaar is geworden in Jezus. 
Mag zijn liefde ook zichtbaar zijn in jullie allemaal. 
Dat er vrede mag zijn in de harten van de mensen, 
in de gezinnen en families, 
in onze parochiegemeenschappen. 
Dat de vrede mag groeien  
tussen gemeenschappen en volkeren, wereldwijd. 
 

 Zalig Kerstfeest 
  Johan Goedefroot, pastoor. 
 
       Hier copyrighted photo 354 © Marc De Smet 
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WIJ WAREN ER OOK BIJ 
 

ZONDAG 12 DECEMBER -  DERDE ADVENTSZONDAG 
 

Bij de aanvang van de viering werden bij het lezen van een aangepaste tekst de drie kaarsen op 
de adventskrans aangestoken. 
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PREEK VAN DE WEEK 
 

3DE ADVENTSZONDAG, 12 DECEMBER 2021 (Lc, 10-18) 
"OPKOMEN VOOR DE ANDER VANUIT ONZE VREUGDE” 

 

1. Wat moeten wij doen? 
‘Wat moeten wij doen?’ Dat is de vraag die veel mensen aan Johannes de Doper stellen: 
mensen die niet bij naam genoemd worden, maar ook tollenaars - dus belastingambtenaren - 
en zelfs soldaten. Opvallend is dat Johannes tegen niemand zegt dat hij of zij van beroep moet 
veranderen. Wat ze wel moeten doen is eerlijk zijn, respect hebben voor hun medemensen, 
tevreden zijn met wat ze hebben, hun macht niet misbruiken en hun teveel met anderen delen. 
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‘Wat moeten wij doen?’ is een vraag die wij ook kunnen stellen, en ook tegen ons zal 
Johannes niet zeggen dat we van beroep moeten veranderen. Want wie die vraag ook stelt, of 
dat nu ondernemers, arbeiders, priesters, leraren, politici, gepensioneerden, mannen of 
vrouwen, jongeren of ouderen zijn, Johannes zal antwoorden: ‘Wees eerlijk en tevreden met 
wat je bezit, heb respect voor je medemensen, misbruik je macht niet, deel met anderen.’ 
 

2. Verwachtingen. 
Ik vraag mij af wat voor verwachtingen hadden die mensen eigenlijk toen die naar Johannes 
de Doper aan de rand van de woestijn kwamen? Misschien beschouwden zij hem als een 
profeet die het woord van God spreekt, misschien zal hij een plan van God tonen dat alles 
anders, dat alles beter wordt, zo´n soort goddelijke masterplan voor een revolutie.  
 

Maar dan krijgen zij te horen dat alles blijft zoals het is maar dat zij in hun leven, in hun 
omgeving moeten actief worden. Ik denk voor sommigen was dat een ontgoocheling. God 
komt niet met een leger van engelen en bevrijdt Israël niet van de Romeinen, God laat niet 
zomaar ziekte en armoede verdwijnen. 
 

3. De krachtbron. 
Maar wat blijft er dan? Wat is de krachtbron volgens Johannes? De krachtbron is niet dat 
Johannes de mensen bang maakt zoals dat vandaag vaak gebeurt. Wij zijn bang voor de 
toekomst dat door onze milieuveranderingen, ons samenleven moeilijk wordt, wij zijn bang 
dat vluchtelingen en immigratie ons overspoelen, wij zijn bang… 
 

Maar Johannes de Doper is niet bang. Hij verwacht dat God komt omdat hij van zijn volk 
houdt. Daarom moeten wij ons voor de anderen engageren. God wil door ons zijn rijk op deze 
wereld brengen. Dat lukt ons wanneer wij, vanuit de vreugde dat God in ons leven komt, ons 
voor de andere engageren en niet vanuit de angst. 
 

Opkomen voor de ander vanuit onze vreugde – dat is wat ons christenen onderscheidt van de 
anderen. En het is passend dat vandaag te zeggen. De derde adventszondag is traditioneel de 
adventszondag van de vreugde, in het Latijns “Gaudete” genoemd. 
 

4. Welzijnszorg. 
En wat is Welzijnszorg anders dan de zorg voor het welzijn van de anderen. Wij willen helpen 
omdat wij ervan overtuigd zijn dat God zo zijn rijk in deze wereld zal realiseren. Ook dit jaar 
gaat de aandacht daarbij uit naar de onleefbaarheid van vreselijk veel woningen. Al zoveel 
jaren beloven de regeringen massaal veel betaalbare sociale woningen te bouwen, maar de 
werkelijkheid is anders: tienduizenden mensen hokken in woningen die naam onwaardig, 
maar ze kunnen zich niets beters veroorloven, want ze zijn arm. Dat is trouwens het eeuwige 
probleem, ook in het rijke Vlaanderen: armoede. Meer dan 600.000 Vlamingen leven onder 
de armoedegrens, en daar verandert al tientallen jaren niets aan, ondanks de dure beloften van 
zoveel politici. Precies voor die vele armen zet Welzijnszorg zich in, zodat ook zij ten minste 
een leefbare woning zouden hebben. 
Wellicht wonen wij allen die hier samen zijn in zo een leefbare woning. Misschien kunnen we 
ons zelfs niet eens voorstellen wat onleefbaar inhoudt, want dat is heel veel. Kapotte daken, 
afbrokkelende, vochtige en beschimmelde muren, onveilige elektriciteit, wankele zelfs 
gevaarlijke trappen, lekkende waterleiding en waterafvoer, ramen vol windgaten, onmogelijk 
te verwarmen plaatsen. Kortom, een onleefbaar krot, waarvoor heel dikwijls toch veel huur 
moet betaald worden. 
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5. Identiteit 
Door onze identiteit als christen hoort dus niet alleen dat wij mensen helpen, dat doen niet-
christenen en atheïsten ook. Door onze identiteit als christen hoort dat wij anderen helpen 
omdat wij geloven dat wij zo de liefde van God, dat hij gekomen is en nog altijd naar ons 
komt, omdat hij van ons houdt, in deze wereld kunnen tonen. Amen. 
 

Deze preek kan je ook beluisteren in de Preek Potcast van Pater Andreas: 
https://andreaskrahnen.blog 
 

LIEF EN LEED 
Overlijden 

 

"Wij ontvingen het bericht dat in beperkte kring de afscheidsplechtigheid van Willy Lefevre 
heeft plaats gegrepen. Hij was de echtgenoot van Monique Block. Willy werd 81 jaar. De 
parochie Sint-Bernadette biedt zijn familie onze oprechte deelneming aan." 
Willy en zijn vrouw waren trouwe kerkgangers in Sint-Bernadette. 
 

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 
 

KERSTWEEKEND IN DE BASILIEK VAN OOSTAKKER-LOURDES 
 

Vrijdag 24 december: 
00.00 uur: Middernachtmis met het Afrikaans koor Coeur 
Immaculé de Marie 
 

Zaterdag 25 december: Kerstmis 
09.45 uur en 11.00 uur: Eucharistieviering voor Kerstmis 
 

15.30 uur: Plechtig Lof 
 

Zondag 26 december: Feest van de heilige Familie 
07.30 uur, 9.45 uur en 11.00 uur: Eucharistieviering 
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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 (Euro 1;50/min.) 
 

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 maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen) 
tel. 09 259 84 97 E-Mail: ps.bernadette@skynet.be 
rekening nr. BE93 8906 1413 9767 
 

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 parochieassistente.gentoost@gmail.com 

 

ABONNEMENTEN 
 Hildegard Verhegge 

 gsm 0498 21 98 48 (in de voormiddag) 
 hildegard.verhegge@telenet.be 

  Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343 
 

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 
 


