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WOENSDAG 9 MAART 2022 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
Zondag 13 maart 

11.00 u. – Eucharistieviering 
Zondag 20 maart 

11.00 u. - Eucharistieviering 
 

Bij de tweede zondag in de 40-dagentijd 
 

 
 

Gedaanteverandering van de Heer 
Jezus ging zijn levensweg niet alleen. 
Hij zocht aanhangers, tochtgenoten. 
Samen deelden ze goede en kwade dagen. 
Maar Hij bleef hun grote Voorganger. 
Zijn vrienden waren zijn leerlingen. 
Op zijn tocht, richting Jeruzalem, 
ziet Hij, dat lijden en dood zijn deel is. 
Hij zal door een diep dal moeten. 
In dat geloven ging Hij de berg op, 
samen met enkele uitverkorenen. 
Biddend weet Hij zich daar in een visioen 
samen met de grootsten van zijn volk: Mozes en Elia. 
Ook zij eindigden hun levensloop 
anders dan ze zich hadden voorgesteld. 
Maar ze wisten zich desondanks 
levend in Gods hand. 
Op de berg – samen met deze profeten – 
ziet Hij, dat zijn kruisweg een levensweg is. 
Dat geeft Hem de kracht 
om – bergafwaarts – zijn tocht te vervolgen. 
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WIJ WAREN ER OOK BIJ 
 

ZONDAG 27 FEBRUARI  -  VORMSELCATECHESE IN LOURDES 
 

 
 

Deze keer was het een speciale keer want we gingen namelijk niet meteen naar de kerk maar 
we spraken af bij het Lourdesbos. Iedereen kwam aan op de parking van het Hotel de Lourdes. 
We wandelden naar het Lourdesbos waar we begonnen met de geloofstocht. Tijdens de 
geloofstocht keken we naar verschillende houten hokjes over een bepaald onderwerp zoals: 
Genade. Na de tocht gingen we kijken naar de grot van Maria. Elk kind mocht een kaars 
aansteken voor iemand en we baden nog vijf minuten. Tot slot maakten we nog een wandeling 
langs de bedankingsplaatjes voor Maria en we wandelden terug naar de Sint-Bernadettekerk 
waar we afsloten met een mooie misviering. 
              Zita 
 

PREEK VAN DE WEEK 
 

ZONDAG 27 FEBRUARI  -  ACHTSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 
(Lc 6, 39-45)     Een boom kent men aan zijn vruchten 

 We hebben allemaal dromen die we in ons leven willen waarmaken,  kleine en grote doelen 
waar we naar toe leven. Wie willen we zijn? En voor de een zal dat zijn: ik wil een goede 
vriend zijn, voor de ander ik wil mensen helpen, voor nog anderen ik wil sportief zijn.  Goede 
doelen, mooie dromen. Ook voor ons ouderen geldt dit nog: ik wil een goede papa of oma zijn, 
ik wil mij inzetten voor de minder bedeelden in de maatschappij, ik wil de relatie met mijn 
familie herstellen,  ik wil iets doen in de kerk. In ons hart is er zoveel goedheid (een schat van 
goedheid). 
 

 En als dat een echt doel is in ons leven, als dat echt in ons hart leeft, dan kunnen we daar ook 
niet over zwijgen, dan vertellen we daar graag over: hoe leuk het was in de voetbal of op kamp, 
of hoe blij oma wel niet was als je bij haar in het rusthuis was, of hoe leuk je het vind als de 
kleinkinderen op woensdag  komen, hoeveel deugd je had aan een goed gesprek met een zieke 
buur. Als je hart er vol van is daar loopt de mond van over, zegt Jezus. 
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 Je kunt natuurlijk wel zeggen dat je iets belangrijk vindt in je leven, je moet het ook doen. De 
mensen moeten dus niet alleen horen wat in je hart leeft, ze moeten het ook kunnen zien. Die 
bewijzen noemt Jezus de vruchten. De vruchten moet je kunnen zien. Als je vindt dat mensen 
helpen een belangrijk doel is in je leven, dan doe je in je studies er ook alles aan om 
verpleegster of therapeut te worden en oefen je je beroep uit met een grote liefde. Patiënten 
zien en voelen dat ook: zo correct en meevoelend, dat is nu een keer een goede verpleger. Dit 
zijn de vruchten (ervoor studeren, tevreden patiënten), en aan de vruchten kent men de boom 
(een goede verpleger met hart op de juiste plaats). t‘ zou zonde zijn mocht die geen verpleger 
zijn geworden, hij of zij zou zijn doel mislopen. 
 

 Hetgeen in je hart leeft, hetgeen je zegt, hetgeen je doet, het moet allemaal in dezelfde lijn 
liggen, het moet zo de rode draad zijn in je leven. Authentiek zijn. 
 

 Soms zie je dat die rode draad in het leven geen mooie rechte lijn is of onderbroken is. Je zegt 
wel dat je respect belangrijk vindt, maar om toch maar stoer over te komen of er bij een groep 
te willen horen, stuur je allemaal foute en gemene, kwetsende, opruiende berichten over iemand 
op facebook of twitter. Slechte vruchten zijn het, niet te vreten. Het respect moet het afleggen 
voor het eigen ik, ten alle prijze bij een fout groepje willen horen, stoer willen zijn. Let op, niet 
alleen bij jongeren. Je zou eens de roddel en achterklap moeten horen bij volwassenen, op het 
werk, op twitter, in rustoorden, zelfs in de kerk. Rotte vruchten die anderen aansteken en 
mensen en gemeenschappen onderuit halen. 
 

 Sommigen denken in hun hart enkel aan de eigen glorie en ontzien niemand. Op de olympische 
winterspelen was er een jong meisje, dat doping werd toegediend door haar trainster om hoger 
te kunnen springen in het kunstschaatsen, en omdat ze gevallen was enkel negatieve 
opmerkingen kreeg, zelfs geen troostend woordje. Waarom? Omdat de trainster niet kon 
zeggen: kijk eens, ik ben de beste trainster, mijn leerlingen zijn allemaal kampioenen. Het 
meisje zelf was niet belangrijk. Ontgoochelde meisjes, sporters die stoppen omwille van 
kwetsende woorden aan hen gericht: de vruchten vallen voortijdig op de grond, geen goede 
boom dus. 
 

 Maar Jezus maant ons aan ook naar onszelf te kijken: we zeggen soms vaak: kijk eens naar die 
anderen en hun bla bla bla. Ze zien niet scherp en hebben splinters in hun oog. Maar we mogen 
ook niet vergeten dat ook wij bla bla bla verkopen, dat onze rode draad ook niet altijd een 
rechte lijn vormt omdat we balken of balkjes in ons oog hebben. 
 

 We pochen over de kwaliteit van onze school. Maar soms gaan we tegenover de wat zwakkere 
leerling zitten met onze rode pen en zeggen hem of haar enkel wat niet goed is in plaats van 
naast hem te gaan zitten, en zeggen wat wel goed is, en waar en hoe hij of zij kan verbeteren. 
Leveren we humane mensen af, of is het aantal geslaagde universiteitsstudenten het criterium 
waarmee een school uitpakt?? Balkjes in ons eigen oog. 
 

 Overweegt de positie in het bedrijf en de tijd die je eraan besteedt tegenover de tijd die je 
besteedt aan je gezin? Ook balkjes in ons oog? Je mag als ouder dan nog spreken over het 
belang van familie, vriendschap en respect, wat je toont aan je kinderen ziet er anders uit. 
 

 Wordt het geldgewin belangrijker dan als arts mensen te helpen? Balkjes in ons eigen oog? 
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 Wijzen we in de kerk vooral naar wat mensen niet mogen doen en vergeten we nog die 
vreugdevolle bevrijdende boodschap van Jezus te brengen? Balkjes in ons eigen oog.  

 De vasten is een mooie tijd om op zoek te gaan naar de balken of balkjes in ons eigen oog. 
 

 Er bestaat een mooi gezegde in het Engels: to walk the talk. Ga de weg die je zegt te gaan. 
Voeg de daad bij het woord. Wees authentiek. 
 

 Als je de weg van vrede wilt gaan, dan ga je niet met je stok de andere slaan. Je neemt de 
vrijheid van de ander niet af omdat je zelf niet in staat bent vrij te zijn. 
 Johan Reintens 
 
 
 

INTERPAROCHIAAL 
 

JAN BALLIAUW KOMT NAAR OOSTAKKER 
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  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 
 


