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WOENSDAG 1 JUNI 2022

LITURGISCHE VIERINGEN
Zondag 5 juni – Pinksteren
11.00 u. - Vormselviering
Zondag 12 juni
11.00 u. – Eucharistieviering
Zondag 19 juni
11.00 u. – Gebedsdienst
Een handvol bange mensen wordt
aaneengesmeed tot Kerk,
een jonge Kerk met nieuwe ideeën
in een oud geworden mediterrane cultuur.
Speels en beweeglijk vlamt de Kerk op
in alle grote havensteden van het
middellandse zeebekken.
Een nieuwe tijd is geboren.
Terugvallen in de oude plooi is niet meer
mogelijk.
‘Vuur ben Ik komen brengen’ zei Jezus, de
Messias,
‘en wat verlang Ik anders dan dat het zou
branden’.
God speelt met vuur
tot in de harten van de mensen.
Telkens opnieuw kijken mensen mekaar in de ogen en lachen,
blij verrast om iets wat zij ook niet verstaan.
Mensen warmen zich aan elkaar,
leven voor elkaar,
versmelten met elkaar:
een vuurwerk van geest en lichaam
waarbij de één noch de ander
ooit nog wordt zoals voorheen.
De pinkstervlam van God
is een speels en beweeglijk ding dat nooit loslaat.
Het beweegt tot liefhebben, ook als het pijn doet,
zet een mens aan tot vergeving,
tot een telkens nieuw begin.
God legt zijn eigen vlam in ons hart.
Zijn aanwezigheid is als een kriebel in ons binnenste
om ‘ja’ te zeggen,
om lief te hebben,
om met Hem te versmelten tot één bestaan.
(bron: Dominicanen Schilde Bergen. Tekst: naar Manu Verhulst)
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Pinksteren
Eucharistievieringen op Pinksteren
Komend weekend is het Pinksteren. We vieren dan het feest van de komst van de heilige Geest.
Als wij op Kerstmis de geboorte vieren van onze Heer Jezus Christus, op Pinksteren vieren wij
de geboorte van de kerk. Van dan af zijn de verzamelde leerlingen geen bange leerlingen meer
die zich opsluiten. Deuren en venster gaan open. Ze gaan de wereld in en getuigen van de
Blijde boodschap van de Heer. Van dan af nemen meer en meer mensen het geloof aan. Er
komen meer gelovige gemeenschappen. De kerk heeft zich in de loop der eeuwen wereldwijd
verspreid

Pinkstervieringen in Sint-Amandsberg
Zaterdag 4 juni om 16.30 uur in de kerk van Sint-Amandus
Zondag 5 juni om 9.30 uur in de kerk van O.-L.-Vrouw Oude Bareel

Pinkstervieringen met vormsel
Zaterdag 4 juni om 16.00 uur in de kerk van O.-L.-Vrouw Oude Bareel
De vormheer is vicaris Joris Polfliet
Zondag 5 juni om 9.00 uur in de kerk van Sint-Amandus
Zondag 5 juni om 11.00 uur in de kerk van Sint-Bernadette
In deze vieringen is de vormheer vicaris Joris De Jonghe

Vormsel
In de Gentse parochies wordt het vormsel aan de kinderen toegediend op het Pinksterweekend.

De vormselcatechese
Een heel jaar lang hebben de kinderen zich voorbereid op het vormsel in
catechesebijeenkomsten. In grote mate werden de ouders erbij betrokken en ook de
parochiegemeenschap.

De vormselviering is een kerkgebeuren.
Op Pinksteren daalde de heilige Geest neer op de verzamelde leerlingen in het cenakel. Ze
hadden zich angstig opgesloten. De Geest maakte van hen enthousiaste leerlingen van Jezus.
Telkens opnieuw bidt de gelovige gemeenschap om de gave van de heilige Geest, in het
bijzonder voor de kinderen die door het vormsel in hun doopsel bevestigd worden.

De vormselviering is een familiegebeuren
Kinderen groeien op in een gezin. De hele familie leeft mee met de kinderen. Ze staan aan de
poort van de jongvolwassenheid. Samen met ouders, peter en meter, grootouders komen de
kinderen naar de kerk om gezalfd te worden en de kracht van de Geest te ontvangen.
Met de hele familie bidt onze parochiegemeenschap dat deze kinderen mogen groeien in geloof
en vertrouwen.

Dank aan de catechisten
Namens de parochiegemeenschap is er een groep van medewerkers die verantwoordelijk zijn
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voor de uitwerking van de vormselcatechese. Een gans jaar lang hebben zij via maandelijkse
samenkomsten en vieringen het vormselgebeuren gestalte gegeven en mee begeleid.
Dank aan allen die op de één of andere wijze hun medewerking hebben verleend.

Iedereen welkom op de vieringen met Pinksteren!
Pastoor Johan Goedefroot

PREEK VAN DE WEEK
ZONDAG 22 MEI - ZESDE PAASZONDAG
LAAT UW HART NIET VERONTRUST WORDEN
“Laat uw hart niet verontrust worden” – dat is een mooi advies van Jezus. Maar is dat niet een
beetje onrealistisch?
Zelfs in de tijd van Jezus was dat onrealistisch. Wij lezen dit in de eerste lezing. In de
Handelingen van de Apostelen ervaren wij dat de kwestie van de besnijding de jonge
christelijke gemeenschap dreigt te splitsen. De christenen waren nog niet toe aan een eigen
religie. Zij voelden zich nog als Joden, als Joden van de nieuwe weg. Een Jood moet worden
besneden. Dat is een heel oude traditie. Zoals bij ons christenen de doop. Je bent christen als je
gedoopt bent. Je bent een Jood als je besneden bent.
Dus de conclusie: als iemand christen wil worden, moet hij ook worden besneden. Maar dat
was voor de vele heidenen, Romeinen en Grieken en anderen, niet aanvaardbaar. De jonge
christelijke gemeenschap dreigde de christenen die oorspronkelijk heidenen waren te verliezen.
Dat zou waarschijnlijk het einde van de christenen betekend hebben.
Als je een overtuigde christen bent, moet deze kwestie je verontrusten. Ter sprake staat de
toekomst van het christendom.
Dan horen de christenen in het evangelie het advies: Laat uw hart niet verontrust worden. Is dit
advies niet inderdaad onrealistisch?
Hoe de Heilige Geest werkt
Wat doet God om deze kwestie op te lossen? Ik wil eerst zeggen wat God niet doet: Hij neemt
het probleem niet weg. God lost het probleem niet op. Dat moeten de mensen, in dit geval de
jonge Kerk zelf doen.
Om dit probleem zelf op te lossen… daarvoor kreeg de jonge Kerk de kracht. Dat is wat de
evangelist Johannes in zijn evangelie vandaag beschrijft.
Jezus zegt door het evangelie aan zijn parochies: “Wees niet bang en geraak niet in paniek dan
loopt het fout. Ik stuur u een helper, de heilige Geest. Als je op deze helper vertrouwt dan
zullen jullie een oplossing vinden.”
En zo organiseren zij het zogenoemde Apostelconcilie waarvan wij in de eerste lezing hebben
gehoord.
Wat opvalt is dat hun vertrekpunt niet een directe onderhandeling tussen de twee
conflictpartijen is. Zij beginnen met een gebed en vragen zich af: Wat zal de heilige Geest, wat
zal dus Jezus zelf, in zo´n situatie beslissen. Zij zoeken samen een antwoord op deze kwestie en
hopen deze te vinden. En dat gebeurt ook.
Zo werkt de Heilige Geest in ons: Hij neemt niet het probleem weg maar als wij ons op hem
concentreren dan vinden wij een gezamenlijke oplossing. Zo is het in het Apostelconcilie ook
gebeurd.
Begin bij de Heilige Geest
Ik moet hier niet opsommen wat vandaag ons hart kan verontrusten. Het volstaat vanavond naar
het nieuws te kijken. Ook vandaag geldt het volgende: “Wees niet bang en geraak niet in
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paniek dan loopt het fout. Neen, ik zal de problemen niet zomaar wegnemen. Ik stuur u een
helper, de heilige Geest. Als je op deze helper vertrouwt dan zullen jullie een oplossing
vinden.”
Als wij een vergadering hebben in de parochieploeg of in de kerkfabriek of andere
vergaderingen: Gewoonlijk beginnen wij met een kleine bezinning die de pastoor of iemand
anders voorbereid. Maar in het begin van onze vergaderingen is meer nodig dan een vroom
ritueel. Vragen wij liever in een gebed aan de heilige Geest: Wat zal Jezus in deze situatie
zeggen? Zoeken wij dan gezamenlijk naar een antwoord.
Ik ben ervan overtuigd: Als wij zo handelen dan vinden wij oplossingen, dan vinden onze
harten werkelijk rust. Amen.
Pater Andreas

LIEF EN LEED
Doopsel

Op zondag 22 mei werden Ilias en Leano Dieleman gedoopt.
Zij zijn de zoontjes van Debbie Dieleman uit Oostakker.
Mogen zij opgroeien in een gelukkig gezin.
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VERSLAG VAN DE BUSREIS OP 14 MEI 2022

We mochten samen kaas maken, met verse melk. Eric, Lieve en Ghiselle luisteren heel
aandachtig naar de gids. En maakten een heerlijke half vaste kaas.

Hier zie je ons bezig in de kaasmakerij, met 4 groepjes moesten we heel nauwkeurig de melk
bewerken.
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Enkel andere aanwezigen wilden liever geen kaas maken en hielden dan een gezellige babbel.
Het was een mooie zomerse lentedag en de liftbus “Ros Beiaard” stond ons al op te wachten
voor het Novacentrum om de 34 passagiers te laten instappen. Iedereen was stipt op tijd en we
konden klokslag 9.00 uur vertrekken naar Passendale. Onderweg konden we genieten van het
landschap, bomen en struiken in het frisse voorjaarsgroen, maar ook zagen we de zanderige
omgeploegde velden die naar regen snakten ! Eenmaal aan het rijden kregen we wat info over
onze eerste stop: het grootste militaire kerkhof “Tyne Cot” uit de eerste wereldoorlog en ook
de mededeling dat er een jarige aan boord was, spontaan werd hij gefeliciteerd met gezang en
applaus en hij trakteerde de ganse bus met een “Madeleintje” (dankjewel jarige!) Een
calorierijk tussendoortje om de fikse wandeling op het kerkhof aan te vatten.
Het kerkhof “ Tyne Cot” dateert van 1917 waar de eerste gesneuvelden begraven werden. Wie
hier voor de eerste maal komt staat versteld en vindt dit zeer indrukwekkend, al die goed
onderhouden witte en gelijke graven, na zo’n lange tijd nog altijd even mooi, dank zij de
tussenkomst van het Britse Commonwealth. Hier liggen 11.957 gesneuvelden begraven en
8.365 ongeïdentificeerde gesneuvelden. Een groot gebouw maakt ook indruk, je kan er op
klimmen en dan heb je een weids vergezicht over de ganse streek en over het kerkhof zelf. Ook
een zijgebouwtje met 2 nissen waar de boeken met de namen van alle gesneuvelden in bewaard
worden, en met hun ligging op het kerkhof erbij, is vrij toegankelijk. Wie iemand zoekt kan
daar gewoon in bladeren en het graf in kwestie vinden. Hier zou je nog uren kunnen vertoeven,
maar we moeten nu terug op de bus, die ons naar de “oude kaasmakerij van Passendale zal
brengen voor het middagmaal.
We waren al wat hongerig van de uitstap op het kerkhof maar moesten ter plaatse toch nog
even geduld oefenen. Eens de bediening aan tafel startte is alles zeer vlot verlopen. Het eten
was zeer lekker, de frietjes werden regelmatig bijgevuld en voor de grote eters nog wat extra
stoverij op tafel. Het heeft goed gesmaakt! Wie nog zin had in een dessertje of een koffie kon
er zelf eentje bestellen.
Na de maaltijd bezoek aan het museum voor “de workshop kaas maken”. De gids had alles
voor ons klaar gezet met de rauwe melk en de nodige attributen. Herhaalde malen zal de gids
ons waarschuwen dat we er niet mogen van proeven want rauwe melk is zeer gevoelig aan
ziekmakende bacteriën. We startten met het aansteken van de vuurtjes om de melk op te
warmen exact op 32 graden Celsius, daaraan werden exact 14 druppels stremsel toegevoegd,
nog even omroeren en laten rusten.
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Ondertussen gaan we in het museum kijken welke attributen ze vroeger gebruikten op de
boerderij, de metalen melkkannen bv; die dan dagelijks opgehaald werden en naar de
kaasfabriek gebracht.
Ongeveer een half uur later gaan we kijken naar de workshop en zien we dat de melk een dikke
brij geworden is, die we nu met een mes moeten in alle richtingen snijden in ongeveer 1cm²
stukjes en dan in de zeef doen om het vocht er zoveel mogelijk uit te kloppen op de rand van de
zeef, om daarna in een vorm te doen, een deksel daarop en naar de pers. Deze brij noemt men
de wrongel.
Wat we deden in de workshop zien we nu in het groot met enorm grote wrongelkuipen,
pekelbaden enz. de leidingen daar naartoe maken ook grote indruk, ook grote afromers en het
maken van boter was er te zien. Wist je dat je voor het maken van 1 kilo boter 20 liter melk
nodig hebt? We zagen ook nog het labo waar melkstalen werden genomen en ontleed vooraleer
de kaasproductie werd gestart.
Nu gaan we terug naar de workshop naar onze zelfgemaakte kaas gaan kijken, die we nu uit de
pers halen en hem uitstorten op de plank en dan kan het kaasje naar de pekelkuip…. we
mochten niet proeven want het was gemaakt met rauwe melk!
Er was nog van alles te ontdekken in het museum bv. de geurknoppen, Cleopatra in haar bad
met ezelinnenmelk voor een blanke huid te bekomen enz. enz. enz. Veel te veel om alles te
vernoemen. Na die lange rondgang gaan we nog even verpozen op het terras met een fris
drankje vooraleer we naar de bus trekken, om tevreden en voldaan huiswaarts te rijden. We
hebben op deze daguitstap heel veel geleerd over het maken van kaas van vroeger. Nu zal het er
ongetwijfeld nog veel moderner aan toe gaan. Deze moderne fabriek ligt wat verderop, maar
daar zijn we niet geweest (is waarschijnlijk niet toegankelijk voor het publiek).
We kunnen deze daguitstap als zeer leerrijk en geslaagd beschouwen, iemand zei zelfs bij het
uitstappen, “het is precies of ik van een buitenlandse reis thuiskom”. Die uitspraak bewijst en
bevestigt dat onze daguitstap een bijzondere meevaller was !
Wij hebben ervan genoten!!!

BEDEVAART NAAR OOSTAKKER-LOURDES
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).
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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:
- 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
---------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijvingsstrook tegen woensdag 8 juni 2022
Naam………………………………………………………………………….………………
Adres……………………………………………………………………………………………
- Ik neem deel aan de bedevaart naar Oostakker- Lourdes op zaterdag 11 juni(°)
ik wens daarvoor thuis te worden afgehaald (°)
ik wens voor de rondgang een rolstoel te gebruiken (°)
ik breng mijn eigen rolstoel mee (°)
- Ik neem deel aan de bedevaart als chauffeur (°)
in mijn wagen is er plaats voor …. personen (4 deuren) (°) (2 deuren) (°)
ik heb plaats om (eventueel) een rolwagen mee te nemen in mijn koffer (°)
(°) schrappen wat niet van toepassing is
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERPAROCHIAAL
OKRA OUDE BAREEL
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
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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