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WOENSDAG 6 APRIL 2022

LITURGISCHE VIERINGEN
Zondag 10 april – Palmzondag
11.00 u. – Eucharistieviering – jaarmis voor Frits Schelfhout
Donderdag 14 april – Witte Donderdag
20.00 u. – Witte Donderdagviering
Vrijdag 15 april – Goede Vrijdag
20.00 u. – Goede Vrijdagviering
Zondag 17 april – PASEN
11.00 u. - Paasviering

Bezinning bij de zesde zondag in de veertigdagentijd
Eén takje is ons genoeg,
een groene tak van hoop
ons gelovig aangereikt,
niet als een magische kracht
maar als een krachtig symbool
van nieuwe hoop.
Eén takje is ons genoeg,
een groene twijg van vrede
die vertelt van een goddelijke mens,
Jezus van Nazareth,
en ons uitdaagt
om zijn weg te gaan
van dienende goedheid
en teder nabij-zijn
Eén takje is ons genoeg…

OP WEG NAAR PASEN
Met de Goede Week en Pasen gedenken christenen
het leven, sterven en verrijzen van de Heer;
dat verkondigen en vieren wij.
Het mee beleven van de diensten van de Goede week maakt ons anders.
Geen groter liefde…..
Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat Hij zijn leven geeft voor zijn vrienden (Joh
15,13)
De hele kern van Jezus’ kruisweg wordt in de ene zin samengevat.
Wie deze lessleutel hanteert, wordt van binnen geraakt.
Zijn verhaal wordt ons verhaal.
Dat Jezus het meent wanneer Hij ons zijn vrienden noemt,
maakt Hij concreet in elke stap die hij zet.
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Het meebeleven van de Goede Week
Met de Goede week beleven wij mee
de laatste dagen en uren van Jezus lijden, sterven en opstanding.
Het maakt ons anders.
Ons lijden wordt meegedragen door zijn lijden.
Zijn Pasen is ons Pasen.
Palmzondag
Zoals voor de ark van Noach de groene olijftak
het teken was van God
dat het leven herbegon,
zo mag voor jou de groene palmtak
het teken van God zijn
dat ook voor jou het leven verder gaat.
Je bent welkom op één van de palmvieringen in Sint-Amandsberg:
Zaterdag 3 april om 16.30 u. Kerk Sint-Amandus
Zondag 4 april om 9.30 u. Kerk O.-L.-Vrouw Oude Bareel
Zondag 4 april om 11.00 uur Kerk Sint-Bernadette
Verzoeningsviering
“Bekeer u en geloof in de blijde boodschap”
Maandag 11 april om 19.00 uur in de kerk Sint-Lieven te Ledeberg
Dinsdag 12 april om 19.30 u. in de basiliek van Oostakker-Lourdes
Chrismaviering
Hier copyright Foto 406 © Tony Dupont = Chrisma
“Tot christen gezalfd in Zijn Geest”
Woensdag 13 april om 19.00 u. in de Sint-Baafskathedraal
Witte Donderdag
“Blijf dit doen om aan Mij te denken”
Donderdag 14 april
om 19.00 u. in de kerk van O.-L.-Vrouw Oude Bareel
om 20.00 u. in de kerk van Sint-Bernadette
Goede Vrijdag
Vrijdag 15 april
Om 15.00 u.: Kruisweg in de kerk van Sint-Amandus
Om 20.00 u.: Kruishulde in de kerk van Sint-Bernadette
Paaswake
“Licht breekt door”
Zaterdag 16 april om 20.00 u. in de kerk van Sint-Amandus voor alle kerkgemeenschappen
Pasen
“Zoek Hem bij de doden niet”
Zondag 17 april
Om 9.30 u.: Plechtige Paasviering in de kerk van O.-L.-Vrouw Oude Bareel
Om 11.00 u.: Plechtige Paasviering in de kerk van Sint-Bernadette
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PREEK VAN DE WEEK
ZONDAG 27 MAART - VIERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
Lc 15, 1-3. 11-32 ‘De verloren zoon’

Alleluja na de parabel.
Jezus vertelt ons inderdaad meer dan een verhaal. Hij spreekt over de droom van God: dat de
mensen; dat wij mensen worden als die vader.
Een vader had twee zonen.
Het waren de eerste woorden .
En op het einde van de parabel is het duidelijk: de vader heeft nog steeds twee zonen.
De thuisbreuk en het liederlijk leven van de jongste; de jaloezie en kwaadheid van de oudste
zoon….; niets weerhoudt de vader om van hen te houden.
In het lied* zingt de jongste zoon bij zijn terugkeer over zijn vader:
“Hij liep naar mij toe en hij zei : ‘Zoon’
… ‘Zoon’ noemde hij mij.”
Hoe het afloopt met de oudste zoon weten we niet.
De deur van de vader staat alleszins open.
Die vader als beeld van God. Een God die houdt van de mens, van alle mensen.
Onvoorwaardelijk. De filosoof Levinas wijdde zijn leven en werk aan de gedachte : ’Gods eer
is de levende mens’
Van voor onze geboorte houdt God van ons.
Ook na onze dood houdt God van ons.
Tussen geboren worden en sterven laat Hij ons los, geeft Hij ons vrijheid, geeft Hij kansen om
te leven en te groeien, om samen te leven op onze manier.
En altijd staat Hij met open armen gereed om ons tegemoet te lopen, moed in te spreken, te
troosten. Wat een blijde boodschap!
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In ons gesprek maandag hadden we het over de vader, de zonen. Zijn er aanknopingspunten in
ons leven?
Herkenning in de oudste zoon? Toch wel. Jaloezie schuilt om de hoek. ‘Het leven is niet eerlijk
verdeeld. Waarom kom ik dat tegen? ’t Is niet te verwonderen. Mocht ik dat doen, ik loop tegen
de lamp. En ik die altijd alles…. ‘
Gedachten soms onder woorden gebracht, soms in stilte bewaard. Een beetje de oudste zoon in
ons.
Herkenning in de jongste zoon? In zijn liederlijk leven waarschijnlijk niet.
Maar hoor je nog die jongste zoon zingen:
“De dag dat ik van huis ging wist ik dat ik zijn hart gebroken had.
Ik vroeg mij af of de dingen ooit nog hetzelfde zouden zijn.”
Ik alvast herken me soms in die jongste zoon. Bv naar aanleiding van kritiek op mensen of bij
een ruzie.
Bij het begin van de kritiek, soms een roddel bedenk ik dan ‘Ik moet stoppen en proberen het
breder plaatje te zien’. Toch doe ik verder, geef er nog een duw bovenop. Tegelijk is er de
gedachte: ‘wat bereik ik hiermee, wie wordt hier beter van?’.
Of als er een ruzie ontstaat. Bijna onmiddellijk voel ik. Hou ermee op, je gaat het alleen maar
erger maken. En toch zet ik die stap niet terug. Integendeel. Oude koeien worden uit de gracht
gehaald. En de weg naar verzoening is moeilijk.
Herkennen wij ons in de vader? Gelukkig regelmatig ja. Je staat op wacht opdat de situatie zou
verbeteren. Het doet deugd te vergeven, vergeving krijgen. Stilte na de storm. Samen opnieuw
harmonie beleven is zalig.
En de liefde van God, Vader is onvoorwaardelijk. Je vijanden liefhebben??
Die navolging is moeilijk. Misschien wel onmogelijk. Na alle verschrikkingen die mensen
aandoen aan kinderen, vrouwen, Congolezen, Palestijnen, Oekraïners, ook aan moeder aarde
toch proberen begrip te tonen, zelfs te vergeven? Een bijna ondraaglijke gedachte. Je moet
meer dan een idealist zijn, meer dan een heilige.
Zo is God.
Jezus is daarom tussen de mensen gekomen: om ons voor te leven hoe God is, om ons -telkens
opnieuw- op te roepen tot goed doen en liefhebben ‘amar e servir’.
Jezus leefde consequent, tot op het kruis. En kijk naar zijn beeld hier in de kerk: Jezus’ armen
en handen spreken het uit naar elk van ons, naar iedereen op onze aarde: “Kom maar, ook voor
jou is er plaats, ik wacht op jou met open armen vanuit een open geest”.
Vergeving geeft kansen tot nieuw leven. Wij hebben er nood aan. Weten dat God ons neemt
zoals we zijn kan ons aanzetten om ook naar de medemensen mild te zijn, om te vergeven.
We zijn allemaal uitgenodigd om -na een lied- een stap te zetten richting Jezus .
We overwegen: Waar heb ik nood aan vergeving? Wie moet ik vergeven?
Wie wil komt naar het Christusbeeld, maakt een kruisteken. Het is een kort gebed van ons
toevertrouwen aan God, Vader, Zoon en Geest.
Jan Demeester
*Het lied ‘When God Ran’ is van Philippe, Craige en Denys.
Je kan het lied beluisteren via https://youtu.be/DGDU2H1tZCI
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LIEF EN LEED
Doopsel

Op 26 maart werd Hades Ode Van De Rostyne gedoopt. Zij is het dochtertje van Kevin Van
De Rostyne en Laura De Pauw uit Gent.
Moge zij opgroeien in een gelukkig gezin.
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BUURTWERK BEDANKT BIJ HET AFSCHEID.

Op 15/3/2022 was er onze jaarlijkse Statutaire Vergadering in de Kring van zaal Nova. Wies
had al maanden op voorhand aangekondigd dat ze op dit moment wou stoppen met haar
medewerking en ook van 5 andere medewerk(st)ers hebben we afscheid genomen. Op de foto
herkennen we van links naar rechts: Wies Vogelaere, Marguerite Braeckman, Annie Van
Herreweghe en Yvonne Den Hert. Carine Hebbelinck en Etienne Kockx waren niet aanwezig,
maar hun geschenk werd wel meegegeven aan hun respectievelijke echtgenoten Patrick en
Annie. De dames werden bedacht met een orchidee en Etienne kreeg een doos pralines.
Elk van hen heeft zich gedurende vele jaren trouw ingezet voor de maandelijkse
voedselbedeling.
Marguerite en Annie sorteerden bovendien achter de schermen de kleding die ons werd
bezorgd zodat die netjes in stapeltjes lag in onze kledingkar.
Yvonne bediende in de namiddag de binnenkomende mensen van koffie met een koekje erbij
en zorgde voor het opruimen van die koffietafel.
Etienne reed jarenlang met zijn camionette over en weer naar Eke en verbaasde ons met zijn
kracht bij het uitladen van al die voedingswaren.
Wies nam dit engagement 30 jaar geleden op zich en deed het met hart en ziel tot op de laatste
dag. Haar voorzitterschap gaf blijk van een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. Ze was een
duizendpoot en telde de vele uren niet: vergaderingen bijwonen, administratie regelen,
contacten onderhouden met officiële instanties, boodschappen doen, mails versturen, luisteren
naar het verhaal van de mensen, over en weer rijden naar de Voedselbank Oost-Vlaanderen
(in die vele jaren achtereenvolgens in Laarne, Wondelgem, Destelbergen en Eke), het lokaal
in orde brengen tegen de volgende bedeling, maatregelen nemen om muizen te bestrijden, als
eindverantwoordelijke zorgen voor het welslagen van onze geldacties (ontbijten op
Moederdag, adventsmarkt)... Deze lijst is onvolledig, maar geeft een beeld van haar
onbaatzuchtige inzet. Proficiat Wies ! Aan jou en de andere afscheidnemende
medewerk(st)ers: bedankt in naam van vele mensen.
Nadine
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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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FIETSENSTALLING

Zoals je kunt zien op de foto is de nieuwe fietsenstalling een mooie aanwinst.
Iedere zondag staan er steeds meer fietsen. Wellicht worden ze ook wel gebruikt op
weekdagen door “busreizigers”.
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INTERPAROCHIAAL
PAROCHIE HEILIGE FRANCISCUS VAN ASSISI

© Frank Bahnmüller
Verrijzenis, leven na de dood
Je nam afscheid van een geliefd familielid of vriend. Misschien dacht je gedurende de tijd van
afscheid nemen en loslaten over de dood of over wat ons te wachten staat.
We nodigen daarom bisschop Lode van Hecke uit om te komen spreken over verrijzenis,
leven na de dood.
Waar en wanneer?
Donderdag 21 april 2022 om 19.30u
Het Kouterhof, Gentbruggekouter 8a, 9050 Gentbrugge
Uiterste inschrijvingsdatum: 14 april 2022
Inschrijven via www.franciscusgentoost.be
Of via de plaatselijke secretariaten van de geloofsgemeenschappen.
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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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