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WOENSDAG 23 FEBRUARI 2022 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
Zondag 27 februari 

11.00 u. – Eucharistieviering 
Woensdag 2 maart 

19.00 u. – Aswoensdagviering 
Zondag 6 maart 

11.00 u. – Eucharistieviering 
 

Uit de voorraad van ons goed hart 
 

in mijzelf 
meer vermoeden 
dan ik ontdekken kan; 
 

in de ander 
meer vermoeden 
dan ik ontdekken kan; 
 

in de ander 
meer vermoeden 
dan ik bedenken kan; 
 

in dat geloof 
leven. 

(bron: Dominicanen Schilde-Bergen; tekst Paula Copraey) 
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PREEK VAN DE WEEK 
 

ZONDAG 13 FEBRUARI  -  ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR 
(Lc 6, 17. 20-26) 

 Gelukkig zijn in God 
 

1. Ben je gelukkig? 
“Ben je gelukkig?” Interessant is niet of je met “Ja” of “Neen” antwoordt maar veel 
interessanter is welk criteria je overweegt om die vraag met ja of neen te beantwoorden. Wat 
is voor jou belangrijk? Ben je gelukkig als je een huis hebt, of geld, of als je rijk bent? Ben je 
gelukkig wanneer je de zin in jouw leven ziet of een goed werk hebt? 
Waarvan hangt het af wanneer je in jouw leven gelukkig bent? 
 

De vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden als je denkt. Ik ken vele mensen die genoeg 
geld hebben maar doodongelukkig zijn omdat hun relatie in een crisis zit en de echtscheiding 
dreigt. 
 

Ook ken ik, zeker in deze coronatijden, veel mensen die eigenlijk een goed leven hebben maar 
ziek zijn. 
 

Dus, herhaal ik nog een keer mijn vraag: Waarvan hangt het af of je in jouw leven gelukkig 
bent? 
 

2. Zaligprijzingen 
Jezus antwoordt vandaag in het evangelie op deze vraag en het is een antwoord dat vandaag in 
onze cultuur moeilijk ligt. Jezus antwoordt: Het is niet belangrijk in welke situatie je leeft, of 
je arm bent of honger hebt, of de mensen je haten, of wat ook in je leven gebeurt… zolang als 
je een levende relatie met God hebt, kan je jezelf gelukkig noemen. 
 

Het woord “arm” is een mooi voorbeeld hiervoor. Het Hebreeuws woord hiervoor is 
“anavim”. Abraham wordt als anavim beschouwd ook al is hij als leider van een relatief grote 
nomadenstam een rijk man. Ook de tollenaar Mattheüs is anavim alhoewel hij tot één van de 
rijkste mensen in de stad behoorde. Belangrijk is dat je wat je ook bezit of wie je ook bent je 
eigen behoeftes niet in het centrum van je leven staan. 
 

Velen kennen nog het oude gezegde “arm van geest”. Hier werd eigenlijk deze 
anavimarmoede bedoeld maar deze uitspraak is vandaag niet meer gebruikelijk. 
 

De essentie van een christen is: Wat er ook in je leven gebeurt, wees blij dat God altijd bij jou 
is. Dan ben je gelukkig ook in de moeilijke momenten van jouw leven. 
 

De Nederlandse taal kent een heel mooi woord als je echt gelukkig bent: Zalig! Je hebt een 
stuk taart in je hand of een zakje frietjes en denkt “Zalig!”. 
 

Daarom spreekt men ook van ‘zaligprijzingen’ en niet van ‘gelukkigprijzingen’. 
 

Dus, als je een christen bent moet je eigenlijk op de vraag “Waarvan hangt het af of je in jouw 
leven gelukkig bent?” antwoorden: Als mijn relatie met God goed is, ben ik gelukkig. 
 

3. Doop 
Ik zal straks Raf dopen. Ik ben heel blij dat wij dat hier nu tijdens onze gewone zondagsmis 
kunnen doen. Lange tijd was dat vanwege corona niet mogelijk. 
Ik weet niet wat er in de toekomst in het leven van Raf zal gebeuren, gelukkig zijn, treuren, 
moeilijke tijden of goede tijden? Maar ik weet een ding: “Raf, wat er ook in je leven gebeurt, 
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als je God als tochtgenoot hebt, heb je altijd een houvast. Daarvan zijn wij christenen 
overtuigd.” 
 Pater Andreas Krahnen 
 

LIEF EN LEED 
Doopsel 

 

Zondag 13 februari is Raf Vandaele in onze kerk gedoopt. 
Hij is de zoon van Pieterjan Vandaele en van Ciska Springael. 
Moge hij opgroeien in een gelukkig gezin. 
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INTERPAROCHIAAL 
 

EEN DOOPKUUR 
Gebedstraject tijdens de 40-dagentijd 
 

 Een gebedstraject, (n)iets voor mij? 
Wanneer je iemand beter wil leren kennen, dan breng je tijd door met elkaar. Tijd 
om naar elkaar te luisteren en met elkaar te spreken. Zo gaat het ook wanneer je 
Jezus beter wil leren kennen. Ook dan komt het erop aan regelmatig tijd uit te 
trekken om naar Hem te luisteren en met Hem te spreken. 
 

De veertigdagentijd is een uitgelezen periode om daar een (nieuw) begin mee te 
maken! Denk niet te vlug: een gebedstraject, dat is toch niets voor mij. Schreef 
paus Franciscus niet in Evangelii Gaudium: 

‘Ik nodig iedere christen uit, waar hij of zij ook is en in welke situatie hij of zij 
zich ook bevindt, vandaag nog zijn/haar persoonlijke ontmoeting met Jezus 
Christus te hernieuwen of minstens de beslissing te nemen zich door Hem te laten 
ontmoeten, Hem elke dag onophoudelijk te zoeken. Er is geen reden waarom 
iemand kan denken dat deze uitnodiging niet voor hem of haar is! 

Jezus ontmoeten en zich door Hem laten ontmoeten: dat gebeurt bij uitstek in momenten van 
stilte en gebed. Waar kunnen we Hem beter ontmoeten dan in het Evangelie? We lezen er wat 
Jezus doet en zegt, hoe Hij met mensen omgaat, hoe Hij God zichtbaar en tastbaar maakt. 
Tegelijk werpt het evangeliewoord een nieuw licht op ons eigen leven. Het verheldert en 
verrijkt ons mens-zijn. Daarom stellen we jou dit gebedstraject voor aan de hand van de 
zondagslezingen van de veertigdagentijd. 
 

 Wat mag ik concreet verwachten? 
In een mooi vormgegeven brochure staan wekelijks twee momenten van persoonlijk gebed. 
Het eerste vertrekt van het evangelie van de zondag, het tweede is een beeldmeditatie die erbij 
aansluit. Hoe je dat aanpakt, bidden met een tekst uit de Bijbel of met een afbeelding, wordt 
op een eerste inleidende avond uit de doeken gedaan. 
 

Hoewel het gebed een persoonlijke bezigheid is, kan het toch verrijkend zijn met tochtgenoten 
te spreken over je ervaringen. Daarom komen we een drietal keer samen met andere 
deelnemers aan het gebedstraject. In dat uitwisselingsgroepje kijken we samen terug op de 
afgelegde weg. Je hoort waar anderen op botsen in het gebed, waar ze vreugde vinden, en je 
deelt jouw ervaringen of vragen met de anderen. 
 

 Praktisch: 
Vrijdag 25 februari: start van het gebedstraject. Je ontvangt de brochure met de impulsen. 
We geven een korte inleiding om je op weg te zetten: hoe begin je eraan? Waar moet je op 
letten? We geven je tips en voorzien tijd voor je vragen. Afspraak om 20.00u in het Sint-
Baafshuis (Biezekapelstraat 2, 9000 Gent). Duur: ongeveer 1 uur. 
 

Vrijdagen 11 maart, 25 maart en 8 april: In een uitwisselingsgroepje kijken we samen 
terug op de afgelegde weg. Afspraak om 20.00u in het Sint-Baafshuis (Biezekapelstraat 2, 
9000 Gent). Duur: ongeveer 1,5 uur. 
Schrijf je tijdig in via dekenaat.gent@bisdomgent.be 
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FAIR TRADE ÉN LOKAAL: EEN GESLAAGDE MAALTIJDBOX! 
 

 
 

Ook dit jaar zal Oxfam wereldwinkel Oostakker-
Sint-Amandsberg geen “krok mesjeu”-avond 
organiseren in zaal Nova. We willen toch nog 
wat voorzichtig zijn. 
 

Ons alternatief van vorig jaar nl. de verkoop van 
maaltijdboxen in samenwerking met De Kromme 
Boom was een succes. Daarom hernemen we dit 
initiatief met veel plezier en hopen dat jullie even 
enthousiast bestellen! 
 

Doe het zelf-maaltijdpakket. 
We bieden onze sympathisanten de keuze tussen 
twee menu’s aan. Elk menu bevat een 
aperitiefhapje, een hoofdgerecht en een dessert. 
In het pakket zitten de ingrediënten en de 

bereidingswijze, zodat je meteen aan de slag kan, om een originele maaltijd op tafel te toveren. 
 

De lekkere gerechten bevatten ingrediënten die zoveel mogelijk uit eerlijke handel en lokale 
handel komen en ecologisch zijn. Zo werken we samen met De Kromme Boom en 
Voedselteams. 
Menu één bestaat uit palmhartendip, pasta met verse spinazie, kikkererwten en kokosmelk en 
chocolade-speculoosmousse. 
Menu twee bestaat uit wortellinzensoepje, solidaire couscous met bio-oesterzwammen en 
rijstpap als dessert. 
De recepten en ingrediënten vind je ook op de webpagina van onze winkel mocht je vooraf iets 
moeten checken i.v.m. allergieën. 
 

Prijs. 
Er wordt een pakket voor vier en een pakket voor twee personen aangeboden en je betaalt 
daarvoor respectievelijk 43 en 28 euro. 
Aangezien we de ingrediënten zoveel mogelijk in de originele verpakking afleveren, zal het 
tweepersoonspakket meer restjes hebben voor een volgende maaltijd. 
Als je dat wil, kan je nog een passende wijn bij bestellen. 
 

Liefst afhalen. 
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De maaltijdpakketten worden afgehaald op zaterdag 19 maart tussen 10.00 en 12.00 uur of 
tussen 13.00 en 15.00 uur in de cafetaria van bloemenwinkel het Groenhof, op de hoek van de 
Gentstraat met Slotendries. 
 

Lukt afhalen echt niet, dan brengen we aan huis mits betalen van 5 euro extra. 
We brengen enkel aan huis in de buurt van de Lourdesstraat en in de omgeving met 
postnummer 9040 en 9041. 
 

Maak er een leuk familiemomentje van om samen te kokerellen en te eten terwijl je luistert naar 
de spotifylist met wereldmuziek die de vrijwilligers voor jou samenstelden. 
 

Hoe bestellen? 
Bestellen kan via een bestelformulier op onze webpagina Haal de wereld in huis-maaltijdbox | 
Oxfam-Wereldwinkels vanaf 5 februari tot 4 maart. 
In de agenda staat een link naar het bestelformulier. 
Heb je moeite met online bestellen, dan kan het ook in de winkel tijdens de openingsuren. 
We vragen om je bestelling vooraf te betalen. 
 

Onze wereldwinkel is open op zaterdag en zondag van 9.30 tot 12.00 uur, op dinsdag van 10.00 
tot 12.00 uur en op woensdag van 14.30 tot 17.30 uur. 

Adres: Lourdesstraat 55, 9041 Oostakker 
Contact: gent-oost@oww.be 

 

Dank aan alle sympathisanten die de wereldwinkel willen steunen door een maaltijdpakket te 
bestellen. 
De vrijwilligers van Oxfam Wereldwinkel Gent-Oost. 
 

OKRA SPORT 
LIJNDANS 55+ voor BEGINNERS 
Dat ‘sport en beweging’ belangrijk is voor 
zowel de fysieke als mentale gezondheid en 
daarbij nog eens zorgt voor aangename sociale 
contacten is algemeen geweten. Dit geldt zeker 
voor 55-plussers. 
LIJNDANS is één van de bewegingsactiviteiten 
die we in OKRA aanbieden. Iedereen kan 
meedoen en je hebt geen danspartner nodig. 

OKRA beschikt over eigen opgeleide lesgevers. Zin om een initiatiereeks mee te volgen? Je 
bent meer dan welkom! 
 

Data: 11–18–25 maart/1–22–29 april/6–13–20 mei/3 juni 2022. 
Start om 14.00 uur. 
 

Locatie: Sivikring (naast kerk), Maïsstraat, Gent (gratis parking). 
 

Deelnameprijs: € 30 voor 10 lessen, lidmaatschap OKRA en OKRA SPORT+ is vereist i.f.v. 
verzekering. Betaling via trefpunt Gent of Wondelgem. 
 

Info en inschrijving: Rita Hoekman, tel. 09/226 31 58, e-mail rita.hoekman@belgacom.net of 
Bernadette Van Ballenberghe, 
tel. 09/227 43 27, e-mail bernadette.vanballenberghe@hotmail.com. 
 

Dit initiatief van OKRA Gent-centrum en Wondelgem staat ook open voor leden van andere 
Gentse trefpunten. 
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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 
 


