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WOENSDAG 4 MEI 2022

LITURGISCHE VIERINGEN
Zondag 8 mei
11.00 u. - Eucharistieviering
Zondag 15 mei
11.00 u. – Eucharistieviering
jaarmis voor Bob Francis en Alexander Nikitenko
Zondag 22 mei
11.00 u. – Eucharistieviering
Het gebod van de liefde
is niet alledaags, niet gewoon.
Het is een voortdurende uitdaging
tot radicaal leven.
Een woord, een gebaar:
ze kunnen wonderen doen.
We weten het.
Maar toch zwijgen we soms.
Het valt ons moeilijk
om daadwerkelijk te geloven.
Het is niet gemakkelijk
om uit ons eigen centrum te komen.
Een ander in het centrum
van onze aandacht en goedheid plaatsen:
het lijkt zo moeilijk.
En toch weten we ook,
dat de waarde van ons leven
wordt bepaald door ons geven en delen.
Niet wat we hebben is belangrijk,
maar wel wie we voor een ander zijn.
Jezus houdt ons een nieuw gebod voor.
Het nieuwe is misschien wel:
telkens met nieuwe ogen kijken
naar mensen en naar onze wereld;
telkens weer nieuwe creativiteit
ontwikkelen om goed te doen.
Liefde is nooit aftands, nooit uit de tijd.
Ze is altijd nieuw,
omdat ze altijd opnieuw gedaan moet worden.
Een nieuw gebod, een nieuwe uitdaging
om echt mens te worden.
(bron: Dominicanen Schilde-Bergen; tekst: Wim Holterman osfs)
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WIJ WAREN ER OOK BIJ
ZONDAG 24 APRIL - VORMSELTOCHT KRING 12
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Bij een aangenaam zondagsweertje mochten we
vorige zondag, 24 april, onze vormelingen, hun
ouders met meter en peter of een ander familielid
ontvangen in onze kerk. Na een korte inleiding
konden onze vormelingen en hun familie bij elk
van de 7 ankerplaatsen een gesprekje aangaan over
geboorte, doopsel, zalven, handen, tafel, toekomst
en het kruis. Elke ankerplaats stelt een belangrijk
moment voor in het leven. Een mooie gelegenheid
waarop volwassenen en jongeren in gesprek
kunnen gaan. Het werd een drukke maar zeker
‘warme’ bijeenkomst die verder werd gezet in de
daaropvolgende gebedsdienst. Tijdens deze viering
bevestigden de jongeren van kring 12 in het bijzijn
van hun familie en de kerkgemeenschap hun
engagement om verder te groeien als jong christen.
En zo hebben onze jongeren en hun familie weer
een mooie stap gezet richting de grote dag van hun
vormsel op 5 juni.
Kathy

PREEK VAN DE WEEK
ZONDAG 24 APRIL - BELOKEN PASEN
(Joh 20, 19-31)

Thomas heeft een punt
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Er zitten hier in de kerk ongetwijfeld mensen die zonder moeite de officiële katholieke
geloofsbelijdenis kunnen beamen. Kennen we die 12 artikelen nog?...
Maar er komen hier ‘s zondags ook vrouwen, mannen en jongeren die moeite hebben met de 12
artikelen en met enige aarzeling dat geloof belijden.
We hoorden het in de eerste lezing over wat Bernadettenaren op het kerkplein vertellen.
Sommigen blijven het moeilijk vinden om in een almachtige God te geloven, wanneer ze de
verschrikkingen en het lijden in de wereld zien. Anderen blijven worstelen met allerlei vragen:
is Jezus echt verrezen? was het graf letterlijk leeg?...
In déze kerk -en dat is ook zo in de Sint-Pieterskerk in Rome- denkt niet iedereen hetzelfde als
het over zaken van geloof gaat. Gelukkig maar! Is het trouwens niet zo dat waar iedereen
hetzélfde denkt, er eigenlijk niet écht gedacht wordt?
Het is geen verplichting, maar het is goed dat christenen ook kritisch nadenken over hun
geloof.
Onze lieve Heer heeft elk van ons een klein beetje gezond verstand gegeven, laten we het dan
maar gebruiken. Het kan toch niet zo zijn, dat je de ganse week op dat gezond verstand mag
beroep doen en dat je dan op zondag, in Bernadette, heel even de knop moet omdraaien, en je
hersenen moet uitschakelen. En ja, dat betekent dan ook dat we soms met twijfels en
geloofsvragen zitten.
We nemen het op voor Jezus, we geloven in God, jazeker, maar af en toe flits er een kritische
vraag door ons hoofd en bekruipt ons het gevoel van verwarring. Na het bijwonen van de
zoveelste begrafenis, het zoveelste afscheid van een vriend of familielid, denk ik wel eens: is er
eigenlijk wel leven na de dood? misschien is dood, wel gewoon dood?
Wie soms moeite heeft met geloven, verkeert vandaag in goed gezelschap. Apostel Thomas is
ook zo’n kritische denker. Hij is duidelijk: Zolang ik Jezus’ wonden niet heb gezien, zolang
ik ze niet heb gevoeld, zal ik zeker niet geloven dat hij verrezen is!
Die ongelovige Thomas heeft eigenlijk een punt: eerst zien en dan geloven.
Op de markt willen we eerst eens proeven of iets aanraken vooraleer we het kopen. Er is al
genoeg fake news, er wordt van alles verteld, best eerst eens checken. Daar is niks mis mee.
Maar bij nader toezien is die apostel niet zomaar de ongelovige Thomas. We zouden hem ook
de gelovige Thomas kunnen noemen. Want nadat hij zich met Pasen thuis angstig had
opgesloten en niet meer was samengekomen met zijn vrienden, kwam hij ondanks al zijn
twijfels nu toch opnieuw naar de groep toe. En ja, in de vriendengroep vindt hij zijn vertrouwen
in Jezus terug. Dààr, bij de andere apostelen ervaart hij dat Jezus verrezen is, echt bij zijn
leerlingen blijft.
Alleen is er geen beginnen aan, als je met twijfels en vragen zit. Je hebt er vrienden en
vriendinnen nodig. En zo is het ook hier voor elk van ons. We verschillen, de
geloofsbelijdenissen van elke kerkganger zijn niet helemaal identiek. Die 12 artikelen vertonen
bij sommigen blinde vlekken, wegens twijfels en vragen. Maar als we onze belijdenissen
samenleggen, komen we er wel uit.
Het gaat hier niet om wat we individueel en persoonlijk in ons geloofskoffertje meedragen,
maar om wat we collectief aan geloof beleven en belijden.
In onze kerk zetten we paaskaars -de verrijzeniskaars- tussen de mensen, omdat we geloven dat
tijdens onze samenkomsten de Verrezene midden onder ons leeft.
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Wisten jullie, beste jongens en meisjes, dat de naam Thomas eigenlijk tweeling betekent. Ook
jullie zijn -net als wij hier allemaal- tweelingbroers of tweelingzussen van apostel Thomas. Ik
ben er zeker van dat ook jullie -net als die Thomas- soms twijfels en vragen hebben over het
geloof. En dat mag!
Elke nieuwe generatie heeft het recht om eigen antwoorden op de grote levensvragen te zoeken
en te vinden. Kant-en-klaar geloof bestaat niet!
Net zoals de volwassenen moeten ook jullie nog een lange weg gaan met momenten dat je
geloof aanvoelt als een warme wollen deken, dat je je echt geborgen voelt in de liefde van
Jezus. Maar er komen ook dagen dat het geloof wegdeemstert en dat je mijmert: God, waar ben
je ? Besta je wel?
Wie weet, denk je op zo’n moment dan even terug aan die tweelingbroer Thomas en doe je wat
hij deed en zoek je andere gelovige mensen op die je vooruit helpen.
Jaak Van Vooren

VERSLAG PAASVIERING SAMANA SINT BERNADETTE 18 APRIL
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Op maandag 2de paasdag, een uitzonderlijke zonnige en warme lentedag, kwamen 66 mensen
de mooi versierde Novazaal binnen met de op zijn paasbest gedekte tafels voor het lenteetentje. Vooraan stond reeds alles klaar voor de eucharistieviering met op de eerste rijen de
stoelen voor de mensen die de zalving wensten te ontvangen…
We startten met een bijzonder mooie paas-eucharistieviering voorgegaan door onze
medepastoor pater Andreas, die op zijn eigen manier de mensen wist te benaderen, de viering
werd opgeluisterd door onze eigen zangers. Tijdens deze viering mochten niet minder dan 18
mensen de zalving ontvangen, tegelijkertijd een ontroerend en verheugend moment. Alle
gezalfden werden bedacht met een brandend kaarsje dat tijdens de viering op de altaartafel
werd geplaatst, en welke ze later mochten meenemen naar huis.
Na de mis volgde een traktatie met een wit of rood wijntje of een fruitsapje naar eigen keuze en
met een hapje, terwijl de altaartafel vervangen wordt door de muziekinstallatie van Noël Fack
een allround Gentse entertainer met een onnoemelijk groot repertoire. Hij kon zijn passie voor
Gent niet verstoppen door zijn vele Gentse liedjes aan bod te laten komen zoals : “Als strop
ben ik geboren….” ook “Het Vliegerke….” “In mijn stroatsje zijn het allemoal kommere…”
enz. Talloze meezingertjes en potpourri’s volgden non stop, al dan niet in ‘t Gents. Ook Franse
liedjes zoals o.a. “J’attendrai le jour et la nuit…” of andere Vlaamse zangers waren van de
partij zoals o.a. liedjes van Eddy Wally of Romain De Coninck en nog veel anderen, de
oeroude liedjes zoals : Daarbij die molen…, Twee ogen zo blauw… In de stille
kempen…ontbraken zelfs niet. Veel, veel teveel om op te noemen! Hoe later het werd, hoe meer
hij de ambiance erin kreeg met polonaises en sommigen waagden zich ook op de dansvloer en
zo ging dat non stop maar door, hij wist van geen ophouden meer. Lieve moest hem even
intomen en zeggen dat het tijd werd voor de mensen om aan tafel te gaan om de voetjes onder
tafel te schuiven en om te genieten van de kleurige en bijzonder lekkere koude visschotel. Met
groot applaus eindigde het optreden van Noel Fack en hij vond ons ook een uitzonderlijk
publiek!
Eenmaal aan tafel lieten we het ons heerlijk smaken en keerden we tevreden en voldaan
huiswaarts! Het was een leuke ontspannende namiddag! We zijn het Samana-team en hun
medewerkers uiterst dankbaar voor het vele werk dat ze telkens en opnieuw presteren om ons
deze aangename bijeenkomsten aan te bieden, waar we zó van genieten en dan nog op de koop
toe de opkuis voor hun rekening nemen, dat is zeker onze dankbaarheid waard! Wij waarderen
dat ten zeerste en kijken al uit naar de volgende activiteit!
Dankjewel lieve mensen!

BUSREIS SAMANA

14 MEI 2022

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
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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
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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OP DE FIETS VAN 9040/9050 TOT HET ZUIDEN EN TERUG

De werkgroep broederlijk Delen van onze parochie dankt alle fietsers voor hun steun. Samen
fietsten ze €385 bij elkaar. Het bedrag werd inmiddels gestort aan Broederlijk Delen.
Fietsen naar het zuiden en terug kan je het ganse jaar doen. Misschien ontdek je nog andere
plaatsen in onze parochie.

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
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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

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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