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WOENSDAG 20 APRIL 2022 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
Zondag 24 april 

11.00 u. - Gebedsdienst 
Zondag 1 mei 

11.00 u. - Eucharistieviering 

Zondag 8 mei 
11.00 u. - Eucharistieviering 

 

Thomas 
 
Ik was er niet, toen Jezus bij hen kwam 
en hun de tekens toonde in zijn handen, 
toen Hij hun uitgedoofde vuur deed branden 
en ieder uit zijn handen ’t brood aannam. 
Ik wilde niet, zo volgzaam als een lam 
mij bij de kudde trouwe schapen voegen 
die van de herder alles maar verdroegen. 
Ik wilde zelf bepalen of ik kwam. 
Ik wilde zien en voelen of ik niet 
met dromen mij in slaap zou laten wiegen, 
of mij door schone schijn laten bedriegen. 
Dat konden zij misschien doen, maar ik niet. 
Toen zag ik Hem – en ik had geen verweer 
maar kon slechts stamelen: “Mijn God, mijn Heer!” 
 

(bron: Dominicanen Schilde-Bergen, 
            tekst: Nel Benschop) 

 

Paasgroet 
De beleving van de Goede week en het feest van Pasen  
zijn voor ons heel belangrijke momenten. 

Samen vieren 
Het doet deugd na drie jaar terug de Goede week en Pasen te kunnen vieren in onze kerken en 
gemeenschappen. 
Er waren de vieringen van de zondagen in de veertigdagentijd, de goedeweekdiensten en de 
paasvieringen. Zij werden goed bijgewoond en mee beleefd. 
Geregeld hebben we gebeden, hopend, om vrede voor Oekraïne. 
We leven mee met het lot van de slachtoffers, de vluchtelingen. 
Onze aandacht ging ook uit naar Broederlijk Delen. 

Delen doet goed 
In verschillende kerken stond er de verdeelkast.  
Tijdens de eucharistie werd het Bijbelboek eruit gehaald, 
bedoeling om het woord van de Heer met elkaar te delen 
en ook offergaven: brood en wijn om met elkaar te delen. 
Broederlijk Delen blijft op onze steun rekenen. 
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Pastoraal van initiatiesacramenten 
De pastorale werkgroepen rond eerste communie en het vormsel  
zijn nu na de paasvakantie druk in de weer voor de voorbereiding  
van de communie- en vormselvieringen. 
Ouders en kinderen worden betrokken in de voorbereiding. 

Gemeenschap vormen. 
De parochiekoren kunnen opnieuw hun taak opnemen in de liturgie. 
Daar zijn we blij om.   
Samen zingen doet beter vieren en het leert ons de vreugde van het geloven te ontdekken. 
Het sterkt ons gemeenschapsgevoel. 
Op zaterdagavond zijn er de gemeenschapsvieringen  
in Sint-Amandus Sint-Amandsberg en Sint-Lieven Ledeberg. 
In O.-L.-Vrouw Oude Bareel , Sint-Bernadette, Sint-Simon Taddeüs en Sint-Eligius op 
zondag 
De getrouwen komen er graag voor de viering van de liturgie. 
Er waren de verzorgde palmvieringen, de goedeweekdiensten en Pasen. 
Verzorgde vieringen die goed werden meebeleefd. 

Aandacht voor zieken en ouderen. 
Op Ledeberg, en ook op Sint-Amandsberg en Gentbrugge,  
kunnen de mensen van Samana weer samenkomen voor de paasvieringen,  
gepaard gaande met ontmoetingsmomenten.  
De ziekenzorgkernen nemen ook verder de taak op om thuisgebonden zieken en ouderen te 
bezoeken. 
De mensen bezoeken, hen een palmtakje bezorgen, of een paaskaartje met een wens.  
De zorg om mensen blijft ons ter harte gaan.. 

Parochiale bedevaart naar Oostakker-Lourdes 
Op woensdag 18 mei 2022 voorzien we een parochiale bedevaart naar Oostakker-Lourdes, 
met een rondgang en gebedsmoment aan de grot (18.30 uur) en een eucharistieviering in de 
basiliek (19.00 uur). 
Alle parochianen zijn uitgenodigd. 

Johan Goedefroot 
 

REDACTIE PAROCHIEBLAD 
 

De redactieploeg zoekt iemand die kan meehelpen om de binnengekomen teksten te ordenen 
en door te sturen naar Halewijn (drukkerij). 
Aangezien er elke week een parochieblad verschijnt dient dit wekelijks te gebeuren. 
De hulp zou alleen nodig zijn bij ziekte of afwezigheid van de huidige tekstinzender. 
Ook “reporters” die over een of andere gebeurtenis in de parochie een artikel willen schrijven 
zijn steeds welkom. 
Je kan contact opnemen met Patrick De Mey via mail: c.p.demey@gmail.com of telefonisch: 
09.251.26.94 
Namens de redactieploeg. 

Hildegard en Patrick 
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WIJ WAREN ER OOK BIJ 
 

SOLIDARITEITSONTBIJT BROEDERLIJK DELEN 
 

 
 

Zondag 10 april; om 8.00 u. verzamelen enkele wereldwinkeliers aan de kring. Terwijl de 
tafels gedekt worden, rijdt iemand naar de bakker om de verse pistolets en sandwiches af te 
halen. Alles wordt mooi gepresenteerd: koffie, thee, sinaasappelsap, appelsap en allerlei zoet 
beleg van de wereldwinkel, daarnaast ook nog kaas en gekookte eitjes. Het is nog net geen 
9.00 u. wanneer de eerste ontbijters al aankomen. Algauw raken alle plaatsen bezet en heerst 
er een gezellige sfeer. Rond 10.30 u. helpt iedereen spontaan opruimen zodat de afwas- en 
opkuisploeg reeds een uurtje later naar huis kan. Er waren 39 inschrijvingen maar 2 corona-
positieven moesten spijtig genoeg afzeggen. Na aftrek van alle kosten wordt er 475 euro 
overgemaakt aan Broederlijk Delen. Met dank aan iedereen die erbij was. 

Greet 
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PALMZONDAG  SINT-BERNADETTE 
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Velen van ons keken ernaar uit om een frisgroene palmtak te hebben na 2 jaar van afstand. 
Dank aan Daniël bij wie de buxusmot (nog) niet heeft toegeslagen! 
 

Het was een zonnige zondag voor de blijde intrede na de traditionele ceremonie op het 
kerkplein. 
 

Het ‘lang evangelie’ werd ons gebracht als een boeiende roman in een frisse versie. 
In wie herkennen wij ons: Petrus, Judas, Pilatus, Herodes… of misschien in de vrouwen of in 
wie niet bij name genoemd werd? 
Het deed ons nadenken! 
 

We konden huiswaarts keren met een goed gevoel van binnen en een palmtak bezorgen aan 
wie er niet kon bij zijn… 
 

De ‘goede week’ staat voor de deur met zicht op de verrijzenis! 
Riet 

 

BROEDERLIJK DELEN 
Eerste omhaling broederlijk delen: 118,64 € 
Tweede omhaling; 290,74 € + stortingen ter waarde van 765,00 € 
Ontbijtactie broederlijk delen: 475,00 € 
Dat is een totale som van 1.649,38 €. 
 

18° O N T B IJ T A C T I E 
Buurtwerk Sint-Bernadette organiseert (na 2 jaar coronastilte) opnieuw een ontbijtactie ten 
voordele van de kansarmen. 
Verwen je vader, je partner, je ouders, je kinderen, je vriend, je buur, jouw vriend(in) op 
zondag 8 mei 2022 door hem of haar of hen een heerlijk ontbijt te bezorgen. 
Met Buurtwerk Sint-Bernadette staan wij dan paraat om de gewenste pakketten af te leveren 
op het gevraagde adres. 
U kan bestellen tot uiterlijk vrijdag 29 april 2022 op één van de onderstaande adressen, maar 
u dient wel te betalen bij de bestelling. 
Een ontbijt voor volwassenen kost 10 euro per persoon. 
Een ontbijt voor kinderen kost 5 euro per persoon. 
 

Indien u liever onze werking steunt door een gift te doen, dan kan dit op het rekeningnummer 
van Buurtwerk Sint-Bernadette Gent vzw : BE60 0682 2785 7370. 
Veel dank ! 
 

Met de winst van deze actie betalen we de kosten voor extra voeding, voor de huur van 
bestelwagens om gekoeld voedsel te halen bij de Voedselbank in Eke en voor inrichting 
en onderhoud van het lokaal. 
 

Het ontbijt omvat: 
 voor volwassenen   voor de kinderen 
 2 broodjes en 1 boterkoek  broodje en 1 boterkoek 
 een stuk fruit    een stuk fruit 
 een gekookt ei    een fruitsap 
 een fruitsap    broodbeleg (zoet en hartig) 
 koffie     chocolademelk 
 yoghurt    een verrassing 
broodbeleg (zoet en hartig) 
een fijne attentie. 
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Te bestellen bij: 
Nadine Van Beneden  Staf Bruggenstraat 78, 9040 St.-Amandsberg 0486/14 65 50 
Clairette Vergote  Admiraalstraat 113, 9070 Destelbergen 0497/16 48 01 
Marc Brunain   Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg 0468/14 99 03 
Jan Demeester   Hogeweg 145, 9000 Gent 0473/95 77 78 
Yvan Lauwers   Groot Begijnhof 63, 9040 St.-Amandsberg 09/355 89 65 
 

Bestellingen buiten de parochie kunnen afgehaald worden in het lokaal van de vereniging: via 
de Sint-Bernadettestraat (naast het Novacentrum) of via de Sleutelbloemstraat (aan de 
achterkant van het Novacentrum). 
 
Bestelstrookje: 
 

Bestellen ten laatste op 29 april 2022 
 

Ondergetekende:........................................................................... bestelt.... ontbijtpakketten, 
 voor..... volwassenen en ........kinderen 
Adres................................................................................................ 
Tel: ………………………………........ 
 

Levering aan huis op zondag 8 mei 2022 vanaf 8.00 uur tot 9.00 uur. (1) 
Zelf afhalen op zondag 8 mei 2022 tussen 8.00 uur en 9.00 uur. (1) 
Ik betaal 10 euro per volwassene X .........=………..euro 
Ik betaal 5 euro per kind X ...........=…………….euro 
 

 HANDTEKENING 
 
Ik betaal contant bij bestelling ......................euro. 
 (1) schrappen wat niet past 
 

INTERPAROCHIAAL 
 

MEIMAAND IN DE BASILIEK VAN OOSTAKKER 
 

Opening van de meimaand 
Zaterdag 30 april 20.00 uur 
Eucharistieviering voorgegaan door bisschop Lode 
 
Zondagen 1, 8 en 22 mei: 
15.30 uur in de basiliek: Lof in de meimaand 
 
Zondag 15 mei: Lourdes beleven op een Mariale plek in je 
buurt 
Wittentak (Ronse)(15.00 uur)  
 
Donderdag 26 mei: 
Onze Heer Hemelvaart 
15.30 uur in de basiliek: Lof voor Hemelvaart 

 

Zondag 29 mei 
20.00 uur: Kaarsenprocessie voor het afsluiten van de meimaand 
(start aan het Boerenhof) 
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OKRA ACADEMIE GENT 
 

Op dinsdag 19 april 2022 zal DHR. ROBIN VANDERBORGHT –  onderzoeker in de 
Internationale politiek aan de UA - ons wegwijs maken in het onderwerp: DRONES, WAT 
ALS ZE ZELFSTANDIG SCHIETEN. 
 

Drones zijn een stuk van ons leven geworden en worden voor diverse doeleinden gebruikt. 
Maar ze zijn in hoofdzaak ontwikkeld voor militaire doeleinden… waar we ons de voorbije 
weken zeer van bewust geworden zijn… met bewapende drones kunnen aanvallen uitgevoerd 
worden, zonder dat de militair die deze bestuurt enig risico loopt. 
Maar wat zijn de gevolgen van deze technologie voor oorlogsvoering? 
Zijn er hierdoor minder slachtoffers? Is het resultaat een zogenaamd ‘schonere oorlog’? 
En wat met de volgende stap, de zogenaamde ‘killer robots’: drones die zonder tussenkomst 
van een mens schieten? 
 

Welkom op onze vertrouwde locatie: 
 Clemenspoort – zaal De Parel , Overwale 3 te 9000 Gent 
De voorstelling is voorzien van 14.30u tot 17.00u 
Inschrijven is niet nodig. 
Inkomgeld € 6,00 voor leden en € 8,00 voor niet-leden. 
 

JAN BALLIAUW over “RUSLAND en het WESTEN” 
Op vrijdag 20 mei 2022 om 20.00 u. in het OCO 

 

Door een opdracht voor de VRT kon de lezing op 18 maart niet doorgaan. 
 

Zes Oostakkerse verenigingen (Davidsfonds, 
Femma, Gezinsbond, KWB, Okra en Pasar; 
samen noemen ze zich VEROO, Verenigingen 
Oostakker) blijven volharden.  Zij bundelen de 
krachten om deze bijzonder boeiende spreker 
hier in Oostakker uit te nodigen. 
 

En wat voor een verhaal dat hij brengt !! 
Een brandend actueel thema, de relatie van 
het Westen met “tsaar Poetin”. 
 

Jan Balliauw voorstellen hoeft amper. In de tijd 
van het communisme was Jan al een 
regelmatige Oostblok-bezoeker. Als VRT-
correspondent in Moskou beleefde hij het 
uiteenvallen van de Sovjetunie van op de eerste 
rij. 
Hij maakte mee hoe Rusland voor het Westen 
evolueerde van een mogelijke partner naar een 
onbetrouwbare buur. 
Voor ons zal Jan dieper ingaan op de huidige 
crisis met Rusland, diens ontstaan, de strategie 
van Poetin en de verzuurde relaties tussen 
Rusland en het Westen en de mogelijke 

gevolgen. Meer dan interessant ! 
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Toegangsprijs: € 10 voor leden van de 6 verenigingen, € 13 voor niet-leden (aan de kassa +2€). 
Plaats van afspraak: O.C.O.(OntmoetingsCentrum Oostakker), Pijphoekstraat 30, Oostakker. 
 
Toegangskaarten bestellen kan online via deze QR-code 
 

 
 

of op het secretariaat van het DF (tel 09 251 00 78 of 0479 42 28 00 of via mail 
cedewe.dewaele@skynet.be) 
De bestelling is pas definitief na betaling: 
op de rekening van DF Oostakker BE71 7374 2412 5469 
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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 
 


