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WOENSDAG 2 MAART 2022

LITURGISCHE VIERINGEN
Woensdag 2 maart
19.00 u. – Aswoensdagviering
Zondag 6 maart
11.00 u. – Eucharistieviering
Zondag 13 maart
11.00 u. – Eucharistieviering

BEZINNING
Steeds opnieuw
groeien wij vast
aan welvaart, voorrecht of gelijk.
We bouwen ons
een burcht van zekerheden
waarin de ziel
geen adem krijgt.
Zalig wie zulke muren sloopt
en tegen beter weten in
een weg aanlegt
door chaos en woestijn.
Zalig wie onrecht recht trekt,
klein wordt,
groot maakt,
hoop geeft,
brood deelt,
omziet naar verschoppelingen.
Zalig
wie zich omkeert van meer naar genoeg,
en mens durft te zijn
met lege handen.
(Bron: Dominicanen Schilde-Bergen; tekst: Kris Gelaude)
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ONZE PATROONHEILIGE

Op ons kerkplein sta je nooit alleen! Vanop een sokkel kijkt de kleine Bernadette ons
minzaam aan. Bernadette is één van ons, zoveel is zeker.
Bernadette Soubirous is nochtans geen heldin! Haar verhaal is gekend.
Haar jeugd was bepaald geen succesverhaal: armoede, ziekte, tegenslagen, vernedering,
verlatenheid…
In haar geloof vond ze wel houvast, maar alles samen leek ze een meisje van niks, een heel
kwetsbaar meisje! Maar op een dag komt er een doorbraak. Wanneer ze op zoek gaat naar
wat brandhout, krijgt ze bij een grot een heel bijzondere mystieke geloofservaring. Dat
kwetsbaar meisje ontvangt kracht.
‘Een Dame in het licht’ verschijnt haar en geeft haar een zending.
Maar niemand gelooft haar, ook de bisschop niet!
Men denkt dat ze labiel is, ‘eentje met een hoekje af, zoals men zegt.
Daarna volgen nog verschijningen. Opnieuw onbegrip en weerstand.
Bernadette trekt zich terug in het klooster van Nevers als zuster Marie-Bernard.
In 1875, als ze 35 jaar is, sterft ze… In 1925 wordt ze heilig verklaard.
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En uitgerekend dàt ‘meisje van niks’ is onze patroonheilige! Toch zijn we blij dat we onder
haar hoede staan. Een grote, sterke heilige zou zich hier niet op zijn gemak voelen in onze
parochie.
Bij de voorbereiding van deze viering maandagavond, vroegen we ons af of hier in onze
parochie ‘iets Bernadetachtig’ te bespeuren valt. Of er met andere woorden raakpunten zijn
tussen haar en onze parochie? We dachten van wel. Daarvoor kijken we best eens naar wat
Bernadette in Lourdes te weeg gebracht heeft.
In dit heiligdom gaat het eigenlijk niet om Bernadette. Ze stond toen niet, maar ook nu niet in
het middelpunt. Ze trekt de aandacht niet op haar persoon. Lourdes verwijst naar Maria en
naar Jezus.
Het Bernadettebeeldje op ons kerkplein eist niet alle aandacht. Ons Bernadetje, wenkt ons
naar de kerkdeur, naar Jezus, haar en onze Heer.
We mogen er ook fier op zijn dat onze patroonheilige een vrouw is. Vele, vele jaren geleden
gaf Dries de micro door aan de vrouwen in onze kerk. Onvoorstelbaar dat vandaag de dag ons
kerkinstituut het nog steeds moeilijk heeft om vrouwen hun terechte plaats te erkennen.
In Lourdes word je getroffen door de verbondenheid van de vele pelgrims. Bernadette smeedt
mensen tot gemeenschap. We blijven best bescheiden, maar als er iets is waar we in onze
parochie op willen inzetten, is dit het versterken van de verbondenheid tussen de
kerkgangers. Bernadette brengt ons samen.
Opvallend ook: bij Bernadette gaat het ook nooit om rituele of morele regels. Ze verbiedt niks.
Ook op dat punt voelen we ons thuis bij onze heilige. Onze parochie gelooft dat godsdienst
mensen vrij moet maken in plaats van ze op te roepen onderdanig te zijn aan geboden en
verboden.
Er valt nog zoveel te vertellen… Het leven van Bernadette Soubirous is doordrongen van
kwetsbaarheid en kracht. Misschien is dit de roeping van onze parochie: kwetsbare mensen
bij elkaar brengen in de hoop dat ze in die (biddende) gemeenschap kracht zouden vinden.
Wie weet -maar dit gebeurt enkel op de hoogdagen van ons leven!- kunnen kerkgangers ook
hier tijdens een of andere viering hun eigen verschijning meemaken: de ervaring van een
Licht dat hen zalft, troost en sterk maakt?
Jaak Van Vooren

WIJ WAREN ER OOK BIJ
ZONDAG 20 FEBRUARI
De viering was gewijd aan onze patroonheilige Sint-Bernadette.
Bij deze gelegenheid konden we nog eens luisteren naar het koor.
Alle koorleden zetten hun beste beentje voor en onder begeleiding van Jan wilden de
kerkgangers toch niet onder doen.
We werden uitgenodigd om en kaarsje aan te steken voor het beeld van Maria en Bernadette.
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PREEK VAN DE WEEK
ZONDAG 20 FEBRUARI - ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Lc. 6, 27-28
Mag het een beetje meer zijn?
Bemin uw vijanden
doe wel aan die u haten
zegen hen die u vervloeken
bid voor hen die u mishandelen…
Geef maar toe: dit ‘komt binnen’ zoals men
dat tegenwoordig zegt.
En spontaan denken nu velen onder ons: ‘ja,
we moeten de bijbel niet té letterlijk nemen, hé, want eigenlijk is wat Jezus van ons vraagt ‘niet
te doen!’
Doe wel aan wie u kwaad berokken!
Je mag er niet aan denken dat iemand die je kinderen kwaad heeft gedaan, dat je die zou
moeten vergeven. Je kunt het je niet voorstellen dat iemand die je diep gekwetst heeft of je in
erge moeilijkheden gebracht, dat je die op straat hartelijk zou begroeten.
Let wel, wij zijn van goede wil. We kunnen achter de ‘gewone’ levensregel staan:
Houden van diegenen die van ons houden. Goed doen aan wie ons goed doen. Lenen aan
diegenen waarvan wij weten dat zij ook aan ons zullen lenen als wij het vragen. Voor wat,
hoort wat!
Wederkerige rechtvaardigheid, akkoord, dat kan ieder moreel denkende mens aanvaarden. En
als wij dat allemaal zouden doen, dan zou het al heel goed zijn.
En soms gaan we nog verder in onze liefde. Je kunt je wel even ‘laten doen’ door
gelijkgezinden, omdat je weet dat ook zij vroeg of laat geduld zullen hebben met jou, als je
over de schreef gaat. Ook van je kleine en grotere kinderen kun je heel veel verdragen… ook
als ze erg fout reageren. Maar er zijn altijd grenzen!
Neen, echt kwaad met goed vergelden -dat kon misschien wel in Jezus’ tijd- maar vandaag de
dag houdt dit té veel risico’s in.
We waarschuwen ook onze kinderen: ‘je moet de mensen graag zien, ja, maar laat je niet doen
door hen, laat niet met jouw sollen!’
Allemaal menselijk natuurlijk. En toch…
‘Mag het een beetje meer zijn?’ hoor je wel eens bij de slager.
Ook Jezus vraagt het vandaag: ‘mag het een beetje meer zijn?’
Hij vraagt duidelijk meer van zijn leerlingen, dan de gewone naastenliefde. Hij vraagt een
buitengewone, een overdadige liefde.
Hij verwijst daarbij naar Gods barmhartigheid. Wees barmhartig zoals je hemelse Vader
barmhartig is voor jou. Gods liefde kent geen grenzen voor elk van ons en ook voor onze
vijanden.
Om dit evangelie te begrijpen hebben we die ervaring nodig: God houdt van mij, zonder
voorwaarden… Misschien hebben we op sterke momenten van ons leven zelf ervaren dat we in
kleinheid en zwakheid, gevoeld hebben dat God op ons stond te wachten en ons niet
veroordeelde. Wie dit beseft, is er klaar voor om de barm-hartigheid van God in zich te laten
groeien.
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En vanzelfsprekend eist Jezus niet van ons dat we een soort morele acrobaten zijn. Hij wenkt
ons naar dat beetje meer, naar wat meer vergeving in plaats van vergelding, naar het besef dat
ook onze vijanden kinderen Gods zijn…
Men hoort wel eens: ‘Het maakt niet uit welk geloof je belijdt, ook de andere godsdiensten
roepen op om menslievend te zijn’.
Dat lijkt ook zo, tenminste, als we de christelijke boodschap presenteren als een homeopathisch
middel, ik bedoel heel erg verdund.
Het evangelie van vandaag opent onze ogen: van wie de weg van Jezus gaat, wordt meer
verwacht, een surplus aan inzet, liefde en vergeving die geen grenzen kent,…
Misschien, misschien… maakt dit wel het christelijk geloof absoluut uniek!
Jaak Van Vooren

ZONDAG 6 FEBRUARI - collecte
De speciale collecte voor het Diocesaan Noodfonds bracht 99,67 euro op.
Dank aan allen.

INTERPAROCHIAAL
ASWOENSDAG IN DE BASILIEK VAN OOSTAKKER
Op woensdag 2 maart vieren wij in de basiliek van Oostakker Aswoensdag.
Er zal geen viering zijn om 11.00 uur, maar er is wel een gezongen eucharistieviering om
18.00 uur met wijding en oplegging van de as.
Iedereen is welkom.

FAIR TRADE ÉN LOKAAL: EEN GESLAAGDE MAALTIJDBOX!
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Ook dit jaar zal Oxfam wereldwinkel OostakkerSint-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.
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.
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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.

OKRA ACADEMIE GENT
Op dinsdag 8 maart 2022 zal actrice LEEN PERSIJN ons verrassen met de voorstelling
“HOLA ZOMAAR OMA…”
Zij geeft gestalte aan een vrouw die plots verneemt dat ze oma wordt. Het nieuws overrompelt
haar, en ze kan niet de blije reactie geven die dochter en schoonzoon hadden verwacht. Ze
heeft tijd nodig om zich in die nieuwe rol te vinden, kortom een toekomstige oma die zich een
weg zoekt in de overgang tussen de tweede en de derde leeftijd. Het wordt een
confronterende, vaak grappige, maar ook ontroerende zoektocht, gegoten in spel, tekst en
liederen.
Welkom op onze vertrouwde locatie:
Clemenspoort – zaal De Parel , Overwale 3 te 9000 Gent
De voorstelling is voorzien van 14.30 u. tot 17.00 u.
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Inschrijven is niet nodig.
Inkomgeld € 6,00 voor leden en € 8,00 voor niet-leden
Het corona beleid vraagt aan iedereen om het mondmasker te dragen bij het binnentreden van
het gebouw èn in de zaal.
Bij het binnengaan in de zaal wordt het Covid-certificaat gecontroleerd.
Volg steeds de officiële richtlijnen op en informeer u zo nodig bij
Lut Bekaert GSM 0475 85 19 96.

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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