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WOENSDAG 11 MEI 2022 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
Zondag 15 mei 

11.00 u. – Eucharistieviering  
  jaarmis voor Bob Francis en Alexander Nikitenko 

Zondag 22 mei 
11.00 u. – Eucharistieviering 

Donderdag 26 mei – Hemelvaart 
11.00 u. – Eerste Communieviering 

Zondag 29 mei 
11.00 u. - Eucharistieviering 

 

 
 

‘Een nieuw gebod geef ik u!’ 
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: 
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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) 
 

PREEK VAN DE WEEK 
 

 ZONDAG 1 MEI  -  DERDE PAASZONDAG 
   Joh 21, 1-19 
In het evangelie hoorden we dat Jezus zich kenbaar maakt aan zijn leerlingen als de Levende. 
Hij doet dat terwijl ze aan het werken zijn, aan het vissen, tijdens hun dagelijkse bezigheden. 
Misschien is dit ook zo vandaag. 
jezus komt aanwezig, gewoon, terwijl we bezig zijn. 
Zijn persoon, zijn inspiratie komen aan het licht, wanneer we bezig zijn, in ons werk. 
En misschien merken we dat als we doende, met al onze goede bedoelingen, ook ons werk vaak 
zonder resultaten is, zonder zichtbaar succes. 
 

Je bent aan de verkeerde kant bezig, roept iemand tot de vissers, gooi het net eens over een 
andere boeg. 
En kijkt het lukt. Er is een overvloedige vangst. 
 

Bij Johannes is dit verschijningsverhaal aan het meer niet toevallig gekozen. 
Het verwijst naar Jezus, die tijdens zijn leven vissers heeft aangesproken en hen geroepen heeft 
om vissers van mensen te worden: 
mensen opvangen, mensen redden, mensen bijeenbrengen. 
Jezus heeft hen dan al betrokken in zijn zendingswerk, in het brengen van Gods blijde 
boodschap en in het verrichten van genezingen. 
En nu zien we hoe de verrezen Heer hen opnieuw roept, stuurt en inspireert. 
 

In dit verschijningsverhaal met zijn bijzondere visvangst zien we ook, het beeld van de eerste 
kerk. 
De apostelen werken hard en er zijn de eerste bloeiende gemeenschappen. 
Maar het succes van de beginjaren dreigt wat stil te vallen, het  vuur is er uit. 
Er zijn de eerste tegenstellingen in de gemeenschappen, er zijn de vervolgingen. 
Het resultaat lijkt pover. 
In dit verband bemoedigt Jezus hen, door zijn aanwezigheid, zijn inspiratie, zijn sturing. 
 

Het verhaal maakt de duidelijke band zichtbaar van Jezus, met Petrus en zijn eerste kerk. 
Er wordt ingegaan op de vriendschapsband van Jezus en Petrus. 
Tot driemaal toe vraagt Jezus, tot vervelens toe: ‘Bemint ge mij’. 
Petrus bevestigt: Ja, zeker. 
Het doet denken aan het moment dat Petrus na de veroordeling van Jezus hem driemaal heeft 
verloochend, verraden:  Ik ken die man niet. 
Maar Petrus komt nu tot een geloofsbelijdenis. 
De Heer gaat hem ter harte. 
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En Jezus zegt: weid mijn schapen. 
Petrus, de visser, wordt herder, in naam van Jezus, De Goede Herder. 
 

De eerste leerlingen worden samen met Petrus geroepen  
om vissers van mensen te worden, mensen te verzamelen… 
om goede herders te zijn in Jezus’ naam. 
 

Welke kerk willen we zijn vandaag? 
Kan de Levende Heer ons sturen en inspireren? 
Hebben wij een band met hem? 
 

Het werk in onze geloofsgemeenschappen en in onze kerk is niet eenvoudig. 
Er wordt hard gewerkt. 
Maar het lijkt allemaal niet te lukken, niet zoals we willen. 
veel inzet, soms weinig resultaat. 
Trouwens wie durft nog voor zijn geloof uit te komen.? 
Wat haalt het uit? 
Soms zitten we met onze boot midden in een storm. 
Maar Jezus zit mee in de boot. 
Of hij is de man op de oever van het meer, die aanwijzingen geeft, 
de man die door Johannes ‘de Verrezen Heer genoemd wordt. 
 

Ook wij, gedoopten, leerlingen van Jezus, vrienden van Jezus, 
worden geroepen en gezonden, 
als vissers van mensen,  
die mensen proberen samen te brengen; 
wij, als herders voor onze medemensen, 
onze zorg voor elkeen mag niet verloren gaan, 
dit vanuit onze vriendschap met Jezus. 
Laten we “leven vanuit onze doop”, leven vanuit het paasgeloof. 
 Johan Goedefroot 
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LIEF EN LEED 
Doopsel 

 

Zaterdag 30 april werd Cleo De Ridder in onze kerk gedoopt. 
Ze is de dochter van Benjamin De Ridder en van Liesa Behiels uit Sint-Amandsberg. 
Moge zij opgroeien in een gelukkig gezin. 
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INTERPAROCHIAAL 
 

MEIMAAND IN DE BASILIEK VAN OOSTAKKER 
 

Zondag 15 mei: Lourdes beleven op een Mariale plek in je buurt 
Wittentak (Ronse )(15.00 uur) 
 

Zondag 22 mei: 
15.30 uur in de basiliek: Lof in de meimaand 
 

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) 

 

BEDEVAART BERGENKRUIS DESTELBERGEN 
 

Op de O.L. Vrouw ter Sneeuw 
kerkplek die deel uitmaakt van 
de Emma’s-parochie mag na de 
corona-tijden de  
“ BERGENKRUIS - dag" op O. 
L. Heer Hemelvaart - 26 Mei 
a.s. terug doorgaan. 
Een nieuwe start dus …! 
Via de digitale mogelijkheden 
kan u “Destelbergen -
Bergenkruis” aantikken om de 
geschiedenis en andere 
informatie te bekijken. Er bestaat 
ook een geschiedenisboekje. 
 

Belangrijk: De vieringen zijn ook 
gewijzigd. 
De Eucharistievieringen zijn om 
9.00u 10.00u en 16.00u aan 
Bergenkruis. 
Traditie getrouw is er ook een “ 
Minikermis “. 
Vermakelijkheden; een oliebol, 
een frietje, een pint, een koffie en 
andere kraampjes. 
Dus iedereen is uitgenodigd en 
welkom. 
 
 
 

In naam van de vzw Parochiale Werken. 
Met vriendelijke groeten, 
André Vertriest, verantwoordelijke Bergenkruis. (Meer info 0474 44 33 29 of 09/228 64 41) 
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OKRA OUDE BAREEL 
 

Enkele activiteiten in de komende maand: 
Woensdag 18 mei: 
wandeling en bezoek arboretum Eeklo.  Info: linda.feys@outlook.be 
(0486 100 723).  
Vrijdag 27 mei: 
Bus uitstap naar Villers-la-ville met bezoek ruïnes en tuinen, bezoek fondation Folon, 
Meer info: eddy.volckaert@gmail.com of 0475 239 594 
 

https://www.okraoudebareel.be 
www.facebook.com/okraoudebareel 
Meer info: info@okraoudebareel.be 
zorg@okraoudebareel.be 
 

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. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 


