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WOENSDAG 23 MAART 2022 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
Zondag 27 maart 

11.00 u. – Gebedsdienst 
  – Jaarmis voor René Debruyne en Marie-Louise de Snoeck 

Zondag 3 april 
11.00 u. – Eucharistieviering 

Zondag 10 april 
11.00 u. – Eucharistieviering – jaarmis voor Frits Schelfhout 

 

Bezinning bij de vierde zondag in de veertigdagentijd 
 

 
 

Opnieuw aanvaarden 
 

Wilt U mij opnieuw aanvaarden? 
Wilt U mij opnieuw bevestigen? 
Wilt U mij opnieuw bemoedigen? 
 

In de nacht kom ik tot U, 
U die mijn onrust kent, 
U die mijn tekortkomen kent, 
U die anders kunt kijken. 
 

Wilt U mij opnieuw geboren laten worden? 
Wilt U mij opnieuw dopen in uw Geest? 
Wilt U mij aanvaarden in uw Licht? 
U die zich verheugt om ieder die U zoekt. 
(Johannes 3, 1-8) 
 

(bron: gebedskalender 2022; tekst: Marinus van den Berg) 
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Het thema van onze vastencampagne luidt: 

DELEN DOET GOED! 
 

 
 

We delen ons hele leven op sociale media. We delen auto’s, fietsen, tuinen, gereedschappen, 
huizen en speelstraten. Het besef groeit dat ‘elk voor zich’ niet werkt. We hebben elkaar 
nodig. Maar we delen niet alleen wat goed of leuk is. Wereldwijd delen we een 
lotsverbondenheid met alle leven. Zo delen we ook de risico’s en de gevolgen van een door 
klimaatverandering en milieuvernietiging bedreigde wereld. Delen zit in ons. Wij mensen zijn 
geboren delers. 
 

Delen is een werkwoord, iets om te doen. In onze samenleving is het een heel concrete 
nieuwe uiting van een aloude cultuur die nooit echt weg was: het delen zonder er iets voor in 
de plaats te krijgen. En ook het kunnen ontvangen, zelfs zonder er iets voor in de plaats te 
geven. 
 

Bij de ingang van de kerk staat een vitrinekast met open deuren. Op de legplanken kunnen 
kerkgangers iets achterlaten dat ze willen ‘delen’ met anderen. Indien hun naam erop 
genoteerd staat, betekent dit dat ze het graag terugkrijgen na de uitleenbeurt. Indien er geen 
naam op staat, mag diegene die het ‘deelt’ meenemen en voor zich houden. In onze deelkast 
kan men iets leggen wat men zelf gemaakt heeft of niet meer nodig heeft: een extra potje 
confituur, een wollen muts of sjaal, een leuk boek dat niet meer gelezen wordt, … en waar je 
iets mag uitnemen wat je kunt gebruiken of leuk vindt. Een eenvoudige manier dus om op 
kleine schaal dingen met elkaar te delen, door te geven, te ruilen, te gebruiken, enzovoort. 
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ONTBIJT TEN VOORDELE VAN BROEDERLIJK DELEN 
 

 
 

Het mag en kan weer; samen tafelen. Naar goede gewoonte organiseert Oxfam wereldwinkel 
Gent-Oost, samen met de parochie St.-Bernadette, dus terug een solidariteitsontbijt. De 
opbrengst hiervan gaat integraal naar Broederlijk Delen. Diegenen die er vorige edities bij 
waren kunnen bevestigen dat het heel gezellig en lekker is. Met dit (h)eerlijk ontbijt steun je 
zowel de producenten van de wereldwinkelproducten die we aanbieden als ons project van 
Broederlijk Delen. 
 

We verwelkomen je dan ook graag in de kring van het Novacentrum op zondag 10 april 
vanaf 9.00 u. tot 10.45 u. Inschrijven kan telefonisch op nr.09/251 50 52,  via mail;  
verlet.hugo@scarlet.be of door onderstaand inschrijvingsstrookje te bezorgen aan Greet 
Verlet-Van de Putte, Hogeweg, 33 te 9000 Gent of aan het parochiesecretariaat. Inschrijven 
kan tot en met donderdag 7 april. Op voorhand betalen hoeft niet, uw bijdrage wordt de dag 
zelf in dank aanvaard. 
 
 

Naam……………………………………………………………………………………  
komt met …………………………..personen 
naar het solidariteitsontbijt op zondag 10 april in de kring van het Novacentrum. 
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Beste Vrienden, 
Reeds 2 jaar lang worden we door het 
coronavirus en zijn varianten gepest, mede 
ook door de strenge overheidsmaatregelen 
zijn de meeste van onze (met zoveel zorg en 
geduld voorbereide) activiteiten in duigen 
gevallen en dit tot onze allergrootste 

teleurstelling! Maar genoeg getreurd, er is beterschap op komst! Wij verheugen ons al om 
binnenkort in alle vrijheid ons paasfeest te kunnen en mogen vieren ! 
 

Vooreerst, en dit als eerste bijeenkomst van dit kalenderjaar, nodigen wij U uit op zaterdag 
26 maart om 14.30 u. in het Novacentrum voor een voordracht van Dirk Musschoot 
(schrijver en journalist) over zijn boek “Toen geluk nog heel gewoon was” of “hoe het 
Vlaamse gezin in honderd jaar helemaal veranderde”. Velen zullen zich hierin herkennen, wij 
zijn immers de generatie die de grootste evolutie aller tijden heeft meegemaakt ! Het wordt 
zeker boeiend ! 
 

Dagorde op zaterdag 26 maart 
14.30 u.: ontvangst met koffie en koekje, voordracht, broodjes 
 en om 17.30 u. veilig thuis 
bijdrage per persoon:   5,00 euro 
 

Hou alvast deze data vrij voor onze volgende activiteiten : 
- Paasmaandag 18 april : 14.00 uur eucharistieviering in de feestzaal van het Novacentrum, 
met ziekenzalving, gevolgd door muzikaal entertainment met Noel Fack, en paasetentje 
- Zaterdag 14 mei : busreis naar de Oude Kaasmakerij in Passendale, met bezoek aan de 
Britse militaire begraafplaats Tyne Cot Cemetery . Vertrek aan het Novacentrum om 9.00 uur 
- Zaterdag 11 juni : 14.00 uur bedevaart naar Oostakker-Lourdes. 
 

Graag tot ziens 
 het Samana team 
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INTERPAROCHIAAL 
 
VERRIJZENIS, LEVEN NA DE DOOD 
 

 

Foto: Frank Bahnmüller 
 

De groep rouwzorg van de parochie H. Franciscus van Assisi in Gent-Oost nodigt bisschop 
Lode Van Hecke uit om te spreken over ‘Verrijzenis, leven na de dood’. 
 

Wanneer? Donderdag 21 april om 19.30u. 
Waar? Het Kouterhof, Gentbruggekouter 8a, 9050 Gentbrugge 
Deelname: vrije bijdrage 
Inschrijven via www.franciscusgentoost.be  
 

Inschrijven kan ook via:  
1. Algemeen secretariaat Sint-Amandsberg, Visitatiestraat 7,9040 Sint-Amandsberg 
    sintamandus.sintamandsberg@kerknet.be, tel. 09 251 00 03 
2. Marie-Anne Ryckbosch, Hollenaarstraat 121, 9040 Oostakker  
    marie-anne.r@skynet.be, GSM 0485 34 67 85 
3. Secretariaat Sint-Bernadette, Sint-Bernadettestraat 247, 9000 Gent 
    secretariaat@parochiesintbernadettegent.be, 09 251 00 03 
Uiterste inschrijvingsdatum: 14 april 2022 
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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 
 


