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WOENSDAG 27 APRIL 2022

LITURGISCHE VIERINGEN
Zondag 1 mei
11.00 u. - Eucharistieviering
Zondag 8 mei
11.00 u. - Eucharistieviering
Zondag 15 mei
11.00 u. – Eucharistieviering
jaarmis voor Bob Francis en Alexander Nikitenko
Een hele nacht gezwoegd, niets gevangen.
Om moedeloos van te worden.
Alles voor niets.
Dat was de ervaring van Petrus en de zijnen.
Ook ons komt dat niet onbekend voor.
Het bevel van Jezus
moet voor hen geklonken hebben als een vloek.
’s Morgens gaan vissen, op een ongewone manier,
het over een andere boeg gooien:
dat is hetzelfde als het onmogelijke vragen.
En dan blijkt de vangst overweldigend.
Hun leven neemt opnieuw een andere wending,
want ze hebben de Heer, de Verrezene, herkend.
Hij die de wereld omgekeerd wil,
Hij wijst hen een nieuwe richting.
Hij geeft leven en vrucht in overvloed.
Ook in ons leven vangen we vaak bot.
Alles waar we op hadden gehoopt,
komt anders uit dan verwacht.
Gezondheid verandert in ziekte.
Ons werk moeten we verruilen voor thuiszitten.
Soms lijkt ons leven een donkere nacht.
Ook voor ons klinkt dan de Boodschap:
“Gooi het over een andere boeg,
ga niet bij de pakken neerzitten.
Want wie je ook bent: je mag rechtop gaan.
Je mag gaan Jezus van Nazareth achterna:
van dood naar leven,
van angst en pijn
naar een nieuwe toekomst.”
Wim Holterman osfs
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WIJ WAREN ER OOK BIJ
ENKELE IMPRESSIES BIJ WITTE DONDERDAG.

Vriendelijk onthaal en gezond geroezemoes in onze Bernadettekerk.
De stoelen rond de 7 gedekte tafels raken stilaan bezet.
Pakkend begin met de ramshoorn en een eeuwenoud Hebreeuws lied: iedereen is meteen
muisstil.

Jaar 2022

Nummer 17

woensdag 27 april

Pg. 2 / 12

Parochieblad

SINT-BERNADETTE – GENT

ONLINE

De lezingen en de homilie brengen een bijzondere kijk op Jezus’ gelaat en op de heftige reactie
van Petrus bij de voetwassing.
Dit vormt de aanloop naar de voetwassing aan 7 tafels en 7 korte gesprekken waaruit een
voorbede naar voren gebracht wordt. Telkens wordt dan een kaars op de menorah geplaatst.
Het ongedesemd brood wordt geconsacreerd, gebroken en verdeeld. Wie wil kan onder 2
gedaanten communiceren.
Met de paaskaars en bloemen stappen we zingend naar “het hoveke”.
De kaars wordt gedoofd en we verlaten de weekkapel in stilte.
Een Witte Donderdag die mij geraakt heeft!
Mia Debruyne

GOEDE VRIJDAG
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We komen aan de kerk en zien het grote kruis
klaar liggen aan de deur van de kerk. Binnen
kunnen we een gebed schrijven en later zal het
briefje op het kruis genageld worden.
De kerk is stil en sober, lege vazen wachten
op de bloemen, en er is plaats voor het kruis.
Het koor komt binnen en zingt “het kruis dat
mensen dragen”. Enkele koorleden dragen het
kruis en leggen het bij het altaar. Tijdens de
lezingen mogen de leden van het Klein Koor
een paar prachtige liederen zingen. “Da
pacem Voria morire” en “dein will gescheh
Herr Gott”.
De gebeden worden genageld en enkele sterke
mannen zetten het kruis recht. Een
indrukwekkend moment. We worden er in
gebeden en teksten aan herinnerd dat elke
mens een kruis draagt. Jezus heeft ook het
zijne gedragen.
Na een eenvoudige communiedienst nemen
we in stilte afscheid.
Hildegard

PASEN
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Hoewel het al dag is, wordt de kerk weinig
verlicht en dat geeft toch een zekere stemming.
Karel is vandaag onze voorganger en hij is heel
enthousiast. Achteraan in de kerk komen we
samen rond de nieuwe Paaskaars en zingen
“Licht dat ons aanstoot in de morgen” en met een
persoonlijk kaarsje gaan we in processie naar
onze plaats. Na het exodusverhaal wordt het
water gewijd en horen we dat de klokken terug
gekomen zijn. De kinderen mogen alle bellen
gebruiken! Karel ziet dat er veel kinderen zijn en
laat ze graag deelnemen. Ze mogen het licht
verspreiden en Karel vraagt enkele keren “kom
maar hier eens bij mij staan”.
Hij verrast ons en ook de kinderen door ze bij
hem te roepen, en ze te ondervragen. Maar hij
doet het met zijn zachte stem en lieve glimlach.
Het is geen eenvoudige vraag maar toch geven ze
goede antwoorden. “wat vieren wij hier nu
vandaag?” en dan aan ons ook de vraag wat
Pasen nu deze dagen in ons wakker maakt.
Kaarsen aan, kaarsen uit, nog eens aan en uit. Opnieuw mogen de kinderen heen en weer lopen.
En ondertussen belijden we ons geloof. We zingen met enthousiasme “Die himmel erzahlen”
van Händel. En met een “Surrexit Alleluia” mogen we de mappen sluiten. We krijgen daarom
nog een paasei mee, dat zal smaken!
Het was een mooie zinvolle Goede Week! Dank aan al de enthousiaste medewerkers en dank
aan Johan en Karel.
Hildegard

LIEF EN LEED
Doopsel
Op 18 april werd Matisse
Soto Rodriguez gedoopt.
Hij is het zoontje van
Emanuel SOTO PEREZ
uit Lochristi en Dayani
RODRIGUEZ GARCIA
uit Bogota Colombia.
Moge hij opgroeien in een
gelukkig gezin.
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SINT-BERNADETTEKERK, GENT-SINT-AMANDSBERG
28 april 2022, 19 - 20 uur
MAARTEN VERBIEST
Bachrecital
De inkom is gratis!

Programma
1. Toccata in G majeur (BWV 916)
2. Duetto in e mineur (BWV 802)
3. Wer nun den lieben Gott lässt walten (2 variaties: BWV 690 en BWV 691)
4. Preludium (BWV 539) en fuga (BWV 1080) in d mineur
5. Concerto BWV 974 (naar Alessandro Marcello)
6. Danssuite
- Sarabande uit Engelse suite nr. 6 (BWV 811)
- Gavotte alternativement uit Engelse suite nr. 3 (BWV 808)
- Gavotte II ou La Musette uit Engelse suite nr. 3 (BWV 808)
- Air uit Orkestsuite nr. 3 (BWV 1068)
7. Fantasia & fuga in a mineur (BWV 904)
Maarten Verbiest (geb. 1994) begon pianolessen te volgen toen hij 7 jaar oud was, aanvankelijk
klassiek, later ook jazz. Hij had reeds lang belangstelling voor het orgel, maar pas in 2017
begon hij te studeren bij Paul De Maeyer. In het programma dat u vandaag hoort, toont hij zijn
grote liefde voor de orgelmuziek van Bach.
Momenteel studeert Maarten ook muziekgeschiedenis en harmonie/muziekschrijven aan
Academie De Kunstbrug.

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
2 broodjes en 1 boterkoek
een stuk fruit
een gekookt ei

voor de kinderen
broodje en 1 boterkoek
een stuk fruit
een fruitsap
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koffie
yoghurt
broodbeleg (zoet en hartig)
een fijne attentie.
Te bestellen bij:
Nadine Van Beneden
Clairette Vergote
Marc Brunain
Jan Demeester
Yvan Lauwers

ONLINE

broodbeleg (zoet en hartig)
chocolademelk
een verrassing

Staf Bruggenstraat 78, 9040 St.-Amandsberg 0486/14 65 50
Admiraalstraat 113, 9070 Destelbergen 0497/16 48 01
Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg 0468/14 99 03
Hogeweg 145, 9000 Gent 0473/95 77 78
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

Beste Vrienden,
De corona kust is nu toch wat veiliger geworden zodat we op 14 mei met plezier een busreis
naar West-Vlaanderen georganiseerd hebben, onder meer naar de oude kaasmakerij in
Passendale, waar wij ter plaatse het middagmaal zullen gebruiken (stoverij, drank is niet
inbegrepen) met nadien een bezoek aan het museum en het bijwonen van een workshop
“kaasmaken” (onder leiding van gidsen); tevens brengen we een bezoek aan de grootste
Commonwealth begraafplaats, deze van Tyne Cot in Passendale (Zonnebeke) met de
gesneuvelden van de eerste wereldoorlog.
PROGRAMMA BUSREIS 14 MEI 2022
08.45 u.: samenkomst aan het Novacentrum
09.00 u.: vertrek met de liftbus naar Passendale
10.30 u.: bezoek aan de militaire begraafplaats Tyne Cot Cemetery (uitleg op de bus).
12.15 u.: aankomst in de Oude Kaasmakerij met warme maaltijd (stoverij) drank is niet
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inbegrepen, dus voor eigen rekening,
Daarna bezoek aan het museum en bijwonen van workshop “kaasmaken”
17.00 u.: huiswaarts
18.30 u. à 19.00 u. aankomst aan Novacentrum.
Prijs: 40 euro per persoon te voegen bij uw inschrijving
Uw inschrijving + de betaling van 40 euro pp wordt verwacht ten laatste tegen zondag 8
mei bij
- Martine De Jaeger, sint Bernadettestraat 624 (naast restaurant Ter Toren)
- Lieve Volckaert, Frans Masereelstraat 32  09/251.39.90 (na 19 u)
- email: godelieve.volckaert@gmail.com
Er kan ook overgeschreven worden op bankrekening van Lieve Volckaert - Claeys, het
nummer is BE40 0630 7151 1263 (die betaling dient ook binnen te zijn tegen 8 mei) wil ons
dan aub laten weten of wij moeten zorgen voor vervoer naar en van het Novacentrum en of je
een rolwagen wenst te gebruiken. (zie inschrijvingsstrook).
Inschrijvingsstrook binnen brengen ten laatste tegen zondag 8 mei
Naam………………………………………………………………….………………
Adres…………………………………………………………………………………….
Ik neem deel aan de busreis op zaterdag 14 mei € 40 per persoon
En voeg hierbij: € 40 per persoon x ……..(aantal) = € …….
Ik breng mijn eigen rolstoel mee
ja/neen
Ik verlang een rolstoel te gebruiken
ja/neen
Ik wens in de liftbus in mijn rolstoel te blijven zitten
ja/neen
Ik wens thuis afgehaald te worden
ja/neen
(ja/neen) schrappen wat niet van toepassing is.

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.

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.)
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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

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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