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WOENSDAG 19 JANUARI 2022

LITURGISCHE VIERINGEN
Zondag 23 januari
11.00 u. - Eucharistieviering
Zondag 30 januari
11.00 u. - Eucharistieviering
Zondag 6 februari - Lichtmis
11.00 u. – Eucharistieviering - gezinsviering
Ik trek mijn schoenen uit – mijn ambities,
ik doe mijn horloge af – mijn planning,
zet mijn bril af – mijn visies,
leg mijn pen neer – mijn werk,
leg mijn sleutels neer – mijn zekerheid,
om alleen te zijn met U,
enige ware God.
Nadat ik met U ben samen geweest
trek ik mijn schoenen aan
om in uw spoor te gaan,
doe ik mijn horloge om
om te leven in uw tijd,
zet ik mijn bril op
om te kijken naar uw wereld,
steek ik mijn pen bij me
om uw gedachten op te schrijven,
pak ik mijn sleutels op
om uw deuren te openen.
Graham Kings

Oecumene
Eenheid onder christenen
In de maand januari wordt de gebedsweek gehouden voor de
eenheid onder de christenen.
De beleidsverantwoordelijken van de christelijke kerken zoeken
elkaar op om gezamenlijk hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid op te nemen.
Het samen bidden voor en werken aan de noden van deze wereld
is een teken van eenheid en verbondenheid.
Kardinaal Jozef De Kesel schrijft…
“Steeds meer beseffen we dat de eenheid van de kerk waarop we hopen en waarvoor we
bidden, een eenheid in verscheidenheid zal zijn. Maar tot hiertoe leidt de verscheidenheid
nog niet tot eenheid. We zijn nog verdeeld.
En toch, in de mate dat we onze verdeeldheid erkennen en daadwerkelijk verlangen naar
eenheid en ervoor bidden, beseffen we alsmaar meer hoe groot de eenheid is die al bestaat.”
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Interkerkelijk beraad: Oecumene in Gent
In Gent bestaat er al een lange traditie dat christenen uit verschillende
geloofsgemeenschappen elkaar ontmoeten: rooms-katholieken, protestanten, Anglicanen en
Orthodoxen.
Bovendien is er de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent (IWG) waar ook andere
religies en levensbeschouwingen deel van uit maken en die samen activiteiten organiseren.
Samen vragen ze soms aandacht voor maatschappelijke problemen en willen ze gezamenlijk
een bijdrage leveren tot een beter samenleven.
Leven vanuit de doop
Het tochtboekje dat het bisdom heeft rondgedeeld besteed in de vierde stap aandacht voor de
gebedsweek voor de eenheid onder de christenen.
Het bezoek aan de orthodoxe Andreaskerk in Gent kan door de huidige coronamaatregelen
niet doorgaan.
Ook de geplande gespreksmomenten zijn afgelast.
We worden wel uitgenodigd om de betekenis van het doopsel te overwegen:
- gedoopt worden is meer dan de geboorte vieren, het is delen in het nieuwe leven ons
aangereikt door Jezus, het is delen in het paasgebeuren
- door het doopsel hebben we deel aan dezelfde geest, we worden broers en zusters van
elkaar.
- door de doop komt Gods Geest in ons wonen.
Verbondenheid
Dit is het thema waarmee wij dit pastoraal werkjaar gestart zijn.
In deze coronatijd, waar iedereen noodgedwongen wat terugplooit op zichzelf,
blijkt dit wel een actueel thema te zijn.
In deze week willen we in de vieringen aandacht besteden aan het thema van eenheid en
verbondenheid.
Johan Goedefroot

PREEK VAN DE WEEK
ZONDAG 8 JANUARI - DOOP VAN DE HEER
Waar draait het om als je christen bent?
Tekst van pater Timothy Radcliffe,
Engelsman en van 1992 tot 2001 de jongste magister-generaal van de dominicanen.
Hij is een diepgelovig katholiek, maar ook diepmenselijk.
Als je christen bent dan draait het om God. Om Hem draait alles!
Maar dat moet dan ook te merken zijn aan de manier waarop wij leven.
Als religie alleen maar nuttig is, dan is zij niet meer dan een consumptieartikel.
Christenen zijn niet beter dan de anderen, maar uit hun leven moet hoop blijken, vrijheid,
geluk, moed en waarheid.
Waar draait het om als je nu in 2009 christen wil zijn? Enkele belangrijke stellingen.
- De kern van het christendom is gemeenschap; wij worden door de Heer samengebracht
rond het altaar.
- Het goede zoeken heeft niet allereerst te maken met regels en geboden.
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- Voorhouden dat je de volle waarheid hebt brengt geweld voor en intolerantie!
- Voor het christendom is het duidelijk een uitdaging om in contact te blijven met de
miljoenen die God zoeken, maar niet naar de kerk komen.
- Wat kan de kerk doen? Als ze blijft hameren op haar morele standpunten, dan zal het
gezien worden als een veroordeling van de overgrote meerderheid van de Europeanen.
Wij moeten altijd in staat zijn ons hart en geest open te stellen voor andere visies in de wereld
en daar eerlijk ons christelijk leven naast kunnen en durven stellen.
Het is nu zo’n jaar of 25 geleden dat een tiener als reactie op een preek tijdens een van de
Pinksterkampen die ik organiseerde opmerkte: “Pater Andreas, je kritiek en de analyse die je
op de Kerk hebt, dat minder en minder mensen naar de kerk gaan, enzovoorts, dat alles is
juist. Maar, pater Andreas, dat alles weten wij. Wij zijn daarmee opgegroeid. Onze pastoor
preekt voortdurend daarover. Wij willen eindelijk van iemand horen, waarom hij vreugde in
de Kerk heeft. Wat maakt hem of haar blij? Waar draait het eigenlijk om als je christen
bent?”
Het is dezelfde vraag die ook Timothy Radcliffe in zijn tekst stelt? Waar draait het eigenlijk
om als je christen bent?
Ook vanuit ons bisdom wordt ons vandaag deze vraag gesteld. Onze Bisschop Lode heeft
daarom het catecheseproject “Leven vanuit de doop” gelanceerd. In november hebben wij
allen deze boekjes gekregen. Vandaag bij het feest van de doop van de Heer worden wij
opgeroepen om na te denken wat de doop in ons leven betekent of met de woorden van
Timothy Radcliffe: Waar draait het eigenlijk om als je christen bent?
1.
Dopen.
Hier in Sint-Bernadette hebben wij in het afgelopen jaar 2021 veel kinderen tot christen
gedoopt. De doopkaarsjes die hier staan getuigen hiervan. Door de coronalockdown in 2020
mochten we maandenlang niet dopen. Waar draait het eigenlijk om als je christen wordt of als
je je kinderen laat dopen?
Het draait om God en het is eigenlijk een statement: God wordt in de doop je vriend. Hij
wordt onze tochtgenoot. En dat moet dan ook te merken zijn aan de manier waarop wij leven.
Pater Radcliffe is juist.
2.
Overtuigen wij door onze manier van leven
Maar de reactie van de jonge man tijdens het Pinksterkamp maakt mij heel onzeker. Kunnen
jonge mensen aan onze manier van leven zien dat wij tochtgenoten van God zijn? Kunnen zij
voelen dat wij blij zijn als wij zondags in gemeenschap de mis vieren?
Natuurlijk is een goede analyse en een constructieve kritiek aan de situatie van onze Kerk
belangrijk. Maar daarmee overtuig ik geen ander mens dat God onze tochtgenoot is.
De concrete punten van pater Radcliffe kunnen ons bij onze persoonlijke overwegingen
helpen:

Wat is mijn inzet voor de gemeenschap? Ben ik werkelijk deel van de gemeenschap
van gelovigen?

Regels en geboden helpen een gemeenschap maar zij zijn niet de essentie van
gemeenschap. Wat is voor mij de essentie van parochie, Kerk, geloof…?

Wat doe ik om de Kerk aantrekkelijker te maken voor de miljoenen die God zoeken,
maar niet naar de kerk komen?
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De Kerk zit in een tweestrijd tussen bewaring van haar identiteit en open te staan voor
nieuwe visies in onze maatschappij. Wat doe ik om open te zijn voor mensen met andere
visies en gedachten?
In de doop in de Jordaan getuigde God zelf dat Jezus zijn geliefde Zoon is. Ik ben ervan
overtuigd dat zijn manier van leven ook vandaag mensen uitnodigt de weg van God te gaan.
De vraag blijft: Kunnen mensen aan mijn manier van leven zien dat ik een tochtgenoot van
God ben?
Pater Andreas
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EEN VRAAG VAN BUURTWERK SINT-BERNADETTE
Omdat drie medewerkers na tientallen jaren dienst willen stoppen met hun engagement bij
Buurtwerk, zijn we op zoek naar nieuwe helpers.
Elke eerste donderdag van de maand rijden 5 tot 7 medewerkers met hun eigen auto en een
gehuurde bestelwagen naar de hangars van de Voedselbank Oost-Vlaanderen in Eke om
voedingswaren af te halen. Die worden uit de grote verpakkingen gehaald en mooi gestapeld
in de rekken of in de bakken in het lokaal in de Sleutelbloemstraat. Diezelfde voormiddag
worden ook al een aantal pakketten samengesteld en aan huis bezorgd (van mensen die
zelf niet tot bij ons geraken). Ook in de namiddag zijn er drie tot 4 medewerkers in het
lokaal bezig om pakketten te maken zodat een andere medewerker die thuis bij sommigen
mensen kan afleveren. De volgende dag, vrijdag dus, zijn drie tot 4 mensen nodig in het
lokaal om de bedeling te organiseren. Die dag komen de mensen op een vooraf afgesproken
tijdstip hun pakket afhalen.
Het is belangrijk om over voldoende medewerkers te beschikken. Op die manier kan het
werk verdeeld worden. Bovendien is niet iedereen altijd vrij op de dagen van de bedeling.
De redenen kunnen heel uiteenlopend zijn: ziekte, kinderoppas bij kleinkinderen, vakantie,
een begrafenis die iemand wil bijwonen enz.. Tussen de bedelingen door wordt het lokaal
opgeruimd en gepoetst.
In niet-coronatijden organiseren we elk jaar enkele acties om onze kas te spijzen. Het is dus
logisch dat we graag enkele nieuwe medewerkers willen verwelkomen. Kom gerust een
kijkje nemen bij de volgende bedeling (6 en 7/1/2022).
Wie nog meer inlichtingen wil of wie graag meehelpt, kan contact opnemen met Wies
Vogelaere (tel. 09/251.47.32), Nadine Van Beneden (tel.09/251.39.86) of met het
parochiesecretariaat.
Nadine

INTERPAROCHIAAL
WEBSITE OVER RIJK KERKELIJK PATRIMONIUM IN SINT-AMANDSBERG
In Sint-Amandsberg bevinden zich verschillende unieke parochiekerken waarvan sommige
recent een andere bestemming kregen. Daarnaast is er ook het Groot-Begijnhof, de bekende
begraafplaats Campo Santo, het klooster O.L.V. Visitatie in de Visitatiestraat, enz...
Voor het vak 'Publieksgeschiedenis' bracht student Geschiedenis Stijn Steens informatie over
het rijke kerkelijke patrimonium in Sint-Amandsberg samen op de website
www.patrimoniumsintamandsberg.be. Naast een overzicht van de verschillende uitgelichte
plaatsen biedt de website ook een kaart met de locaties. Neem gerust een kijkje. De website
zal nog verder aangevuld worden en suggesties zijn altijd welkom. (stijn.steens@gmail.com)
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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
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
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 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
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