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WOENSDAG 25 MEI 2022 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
Donderdag 26 mei – Hemelvaart 

11.00 u. - Eerste Communieviering 

Zondag 29 mei 
11.00 u. - Eucharistieviering 

Zondag 5 juni – Pinksteren 
11.00 u. - Vormselviering 

Zondag 12 juni 
11.00 u. – Eucharistieviering 

 

Hemelvaart 
 

Zijn stem zal niet meer klinken 
op het meer van Genesareth, 
in de synagoge van Kafarnaüm 
of in de wandelgangen van de tempel. 
Hij legt óns het Woord des levens in de mond 
om het te laten klinken tot aan het uiteinde der aarde. 
 

Zijn handen zullen de kinderen van Galilea niet meer zegenen, 
ze zullen geen zieken meer genezen langs de weg. 
Hij zal geen troostwoorden meer spreken tot zondaars en 
verstotenen. 
Hij legt óns de werken van barmhartigheid in handen, 
alle zeven, 
opdat de wereld troost, vergeving en genezing zal vinden. 
 

Nu zijn voeten niet meer zullen gaan 
over de wegen van zijn geboorteland, 

wordt héél de aarde ‘heilig land’. 
 

Nu Hij zetelt aan Gods rechterhand 
en daar voor ons een plaats heeft bereid, 
roept Hij ons allen op 
de aarde te maken tot een plaats 
waar mensen broederlijk in vrede leven. 
 (bron en tekst: Dominicanen Schilde-Bergen) 
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PREEK VAN DE WEEK 
 

ZONDAG 15 MEI  -  VIJFDE PAASZONDAG 
(Joh 13, 31-33a. 34-35) 
 

Als jullie de liefde onder elkaar bewaren. 
 

Een zin uit de afscheidsrede van Jezus bij het Laatste Avondmaal, 
waar Jezus aan zijn leerlingen een opdracht gaf: 
“Heb elkaar lief zoals ik u heb liefgehad.” 
Ge zult pas mijn leerlingen zijn als ge de liefde onder elkaar bewaart. 
 

De liefde bewaren 
 

Ik hoor die boodschap soms als ik bij zieke of oude mensen op bezoek ga. 
Ze vertellen me : De kinderen dragen zorg voor mij …en ze komen goed overeen. 
Een vreugde voor de man of de vrouw,  maar het is niet overal en altijd zo. 
Ik hoor die boodschap vaak ook als een groot verlangen als ouders spreken over hun kinderen, 
en schoonkinderen en kleinkinderen. 
 

In het leven  verloopt niet alles vlekkeloos, er zijn de problemen, de moeilijkheden, en de 
ruzies, en soms loopt wel eens iemand verloren. 
Toch hoor je het diepe verlangen: 
dat we te midden van wat we allemaal meemaken toch ‘de liefde bewaren’ 
De liefde als een bedding waarbinnen het leven met al zijn problemen zich afspeelt; als een 
grond onder onze voeten waarop we in alle verscheidenheid met elkaar kunnen leven en 
samenleven. 
 

Een nieuw gebod 
 

In zijn afscheidsrede, zowat de laatste woorden van Jezus bij het Laatste avondmaal geeft Jezus 
hen een opdracht: Een nieuw gebod geef ik u: 
Ge moet elkaar liefhebben, zoals ik u heb liefgehad. 
Het is  een soort laatste wilsbeschikking, een testament. 
Waarin ligt dit  nieuwe? 
Als goede joden hadden de leerlingen de 10 geboden en heel wat regels. 
Het nieuwe bestaat erin dat wij diegenen, met wie wij verbonden leven,  
leren liefhebben “zoals Hij ons heeft liefgehad”,  
dat wij dus beminnen naar “Zijn maat”,  met “Zijn intensiteit”, op “Zijn manier”. 
 

Liefhebben is een keuze. 
 

Christelijk liefhebben is meer dan een gevoelen 
of het aanschouwen van een universele waarde. 
Het is vooral een keuze.  
Sommigen denken dat alles spontaan moet gaan.  
Wat niet spontaan opkomt uit het hart, lijkt hen niet echt, maar artificieel.  
Liefde kan natuurlijk niet ontstaan zonder het spontaan, aantrekkelijk gevoel.  
Maar als de liefde groeit, een crisis doormaakt en reëler wordt,  
dan weten wij het maar al te goed:  
om lief te blijven hebben, om de andere graag te blijven zien, moet je ervoor kiezen.  
Die dagelijks opnieuw genomen beslissing is de meest echte manier om te beminnen.  
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Gelukkig komt er ook de ervaring bij gekozen te worden.  
En dat is weer een nieuwe reden tot nog grotere dankbaarheid.  
In het christendom mogen wij ervoor kiezen te beminnen  
en wij worden gekozen en bemind! 
 

De liefde onder elkaar bewaren 
 

Mag dat ook het beeld zijn van de kerk. 
Na Jezus dood en verrijzenis ontstonden nieuwe gemeenschappen rond dit nieuwe gebod. 
Er was de eerste euforie en ook de eerste moeilijkheden. 
Er waren de rondtrekkende mensen, zoals Paulus en Barnabas, 
om de gemeenschappen te bezoeken 
de boodschap levendig te houden:  
 “Als je de liefde niet hebt , schreef Paulus, dan betekent al de rest niets. 
Er waren de aanmoedigingen om voor elkaar te zorgen, 
zeker voor de mensen in nood, iedereen als gelijke te behandelen. 
En de liefde onder elkaar te bewaren. 
 

Een opdracht voor onze kerk vandaag 
 

Dat is dus christelijk liefde:  
ervoor kiezen  
dankbaar, vergevend en belangeloos lief te hebben  
en dat doorheen de kleine tekens van elke dag. 
 

Een opdracht voor de kerk, de parochie? Heel zeker, 
maar ook voor elke christen om dit te beleven in gezin en familie. 
En opdracht voor elke buurt, waar er aandacht mag zijn voor elkeen in het dagelijkse leven. 
Een opdracht voor de gehele wereld met zijn oorlog en geweld… 
waar mensen en volkeren lijden onder haat en geweld…. 
in Oekraïne, Palestina, en vele andere landen. 
 

Het lijkt ons soms een hele opgave.  
Dat kunnen wij alleen als wij heel diep geloven  
dat de verrezen Heer met Zijn Liefde, die sterker is dan elke dood,  
levendig in ons aanwezig komt  
om er als een krachtbron werkzaam te zijn. 
 

Het is dus hoog tijd dat die krachtige Liefdesgeest weer over ons neerdaalt.  
Die Geest zal ons echt leren liefhebben zoals Jezus ons liefheeft. 
 Johan Goedefroot 
 

BUURTWERK  -  ONTBIJTACTIE 2022 
 

Na 2 jaar ‘vasten’ was er weerom de mogelijkheid tot een 
ontbijt aan bed aan huis vanuit Buurtwerk Sint-Bernadette. 
En het was een succes! 
 

Een ploeg met ervaringsdeskundigen en nieuwe 
vrijwilligers hebben ervoor gezorgd dat 246 kinderen en 
volwassenen een smakelijk ontbijt aangeboden kregen op 

moederdag. (mits betaling natuurlijk) 
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Zo’n ontbijtactie heeft heel wat voeten in d’aarde: een zorgvuldige planning, de zoektocht 
naar en het vinden van sponsors vooraf, onderhandelingen met leveranciers, de 
reclamecampagne, het wachten op respons, een stipte administratie,  ‘de alle hens aan dek’-
oproep, covid-spaken in de wielen, …. 
 

Het lukte. Na de voedselbedeling op de eerste donderdag van mei werd het lokaal omgevormd 
tot werkband voor het plooien, vullen, ordenen van de dozen.  
Bij haangekraai voor 6.00 uur begon op zondag de countdown: verse pistolets, boterkoeken, 
botertjes, yoghurt bijvullen; de dozen ordenen per route; mensen bestellen die vroeg uit de 
veren zelf hun ontbijt ophaalden en de levering aan huis. 
Klokslag 9.00 uur was het weer ‘peis en vree’ in het buurtwerklokaal. 
Een grote dank aan de sponsors vooraf, aan de ontbijters en zij die ons  financieel steunden. 
 

Dankzij de opbrengst kan Buurtwerk verder de maandelijkse noodzakelijke voedselbedeling 
organiseren. 
Dank aan Nadine Van Benden en de ploeg vrijwilligers: ’t mag gezegd: het was goed! 
Op naar 2023.  
 Jan Demeester 

 

Beste Vrienden, 
 

In de meimaand, ook Mariamaand genoemd, trekken 
veel Vlaamse gezinnen naar de bedevaartoorden ter ere 
van O.L.V. van Lourdes. Het is een traditie geworden 
dat veel Vlaamse verenigingen in de meimaand een 
gezamenlijke bedevaart organiseren en met volle bussen 
arriveren in Oostakker-Lourdes om een 
eucharistieviering in de basiliek bij te wonen en de 
omgang rond de grot te maken of de kapelletjes van de 7 
smarten van Maria al biddend te bezoeken. Het gevolg is 
dan een zeer drukke meimaand! 

 

Om al die drukte te vermijden hebben wij onze eigen bedevaart gepland op 
zaterdagnamiddag 11 juni om 14.00 uur. Wij komen samen aan de parking van het 
Boerenhof en gaan dan al biddend naar de grot en doen daar de omgang. Er zal gelegenheid 
geboden worden om al dan niet een kaarsje te branden aan de grot. Nadien gaan we naar de 
tearoom van het Boerenhof om daar volledig vrij iets te gebruiken naar eigen zin en voor 
eigen rekening. Mensen met een eigen rolwagen kunnen deze zelf meebrengen (te vermelden 
op de inschrijvingsstrook). 
 

Op zondag 26 juni om 12.00 uur wordt het 59ste zomerfeest georganiseerd  in de feestzaal van 
het Novacentrum (beenham, groenten enz. , wafels, ijs, tombola met mooie prijzen) dit alles na 
de misviering van 11.00 uur in de St. Bernadettekerk. Eetkaarten, tombolaloten zijn te 
verkrijgen bij de parochiale verenigingen EN bij Lieve Volckaert tel. 09 251 39 90 meer 
nieuws volgt nog. Iedereen is van harte uitgenodigd en welkom! 
 

Uw inschrijving voor de bedevaart aub tegen woensdag 8 juni bij één van onderstaande 
adressen: 
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- Martine De Jaeger, sint Bernadettestraat 624 (naast restaurant Ter Toren) 
- Lieve Volckaert, Frans Masereelstraat 32 (09/251.39.90 (na 19.00 u) 
- email: godelieve.volckaert@gmail.com 
 
 
 
 
 

INTERPAROCHIAAL 
 

MEIMAAND IN DE BASILIEK VAN OOSTAKKER 
 

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) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OKRA OUDE BAREEL 
 

Vrijdag 27 mei: 
Busuitstap 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 
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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 


