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WOENSDAG 15 JUNI 2022 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
Zondag 19 juni 

11.00 u. – Gebedsdienst 
Zondag 26 juni 

11.00 u. – Eucharistieviering 
Zondag 3 juli 

11.00 u. – Eucharistieviering 
 

 
“Wie zeggen de mensen dat Ik ben?” 
 

Waarom vraag Je dat, Jezus? 
Is het omdat er twijfel opkwam 
in je hart 
en de onzekerheid je aantastte, 
en je voorvoelde dat de weg 
die Jij gekozen had 
wel eens slecht kon aflopen? 
En waarom vroeg Je ons: 
“En jullie, wie zeggen jullie 
dat Ik ben?” 
Wilde Je tenminste 
van ons zeker zijn? 
Wilde Je weten dat Je op ons 
kon  rekenen? 
“Jij bent de Gezalfde van God”, 
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dat hebben wij Je 
toen geantwoord. 
 

Maar we beseften niet 
hoe gevaarlijk ons antwoord was. 
We hadden toen niet door 
dat er een kruis voor Je klaarstond, 
en dus ook voor ons. 
Pas later is het 
tot ons doorgedrongen: 
ik wil van je houden, 
betekent ook: 
ik wil mijn leven met je delen. 
Ik wil voor je kiezen. 
Ik wil met je lijden. 
Zo vindt de mens 
echt leven. 

Carlos Desoete 
 

Zo beleefden we de vormselviering op 5 juni 2022 
op Sint-Bernadette… 

 

 
 

Een 10tal keren kwamen Aatto, Ammi, Emma, Femke, Kimberly, Louise, Louise, Martha en 
Zita met Cecile en Kathy samen om hun vormsel en plechtige communie voor te bereiden. 
Telkens werd een thema rond het hoofdthema ‘geest-ig’ uitgewerkt op diverse manieren. Hoe 
alles verliep kon je telkens in het parochieblad via een verslagje van een van de jongeren te 
weten komen. Zo kon de lezer meeleven met wat de jongeren samen met hun ouders 
beleefden rond de diverse thema’s. 
Het werden boeiende catechesesessies! 
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Eindelijk was de grote dag in aantocht! 
Riet en Ria hadden voor bloemen bij het altaar gezorgd en Jaak voor de PowerPoint. 
Het misboekje met de teksten was opgemaakt en gedrukt. De liederen werden o.l.v. Jan en Jo 
Demeester gerepeteerd en muzikaal ondersteund door ons parochiekoor. 
Ja, onze jongeren waren er klaar voor! 
 

Op zondag 5 juni maakten onze 8 meisjes en 1 jongen, in hun witte albe, met de familie hun 
opwachting in onze kerk. Gelukkig kon het slechte weer niet opboksen tegen het 
enthousiasme van onze vormelingen. Na een korte zangsessie om de stembanden wat op te 
warmen tikte de klok het elfde uur. Vicaris Joris De Jonghe en onze pastoor Johan gingen 
voor in de viering die gemakkelijk te volgen was in het boekje. De jongeren zetten hun beste 
beentje voor maar of de homilie van de vicaris hen en hun familie kon boeien is moeilijk in te 
schatten (… ik denk dat het hen geenszins kon boeien). Jongeren houden eerder van 
ervaringsgerichte woorden, een kort vraag-antwoordmomentje, een kwinkslag, een korte 
terugblik op de hoogtepunten en toffe belevingsmomenten tijdens hun samenkomsten… een 
gemiste kans om hen bij de homilie te betrekken. 
 

Wat later volgde het vormselmoment waarbij de vormeling, vergezeld van hun meter en peter, 
heel ingetogen het vormsel ontvingen. Ook het communiemoment werd door onze jongeren 
rustig maar intens beleefd. Het koor ondersteunde de zangmomenten van de jongeren en zo 
werd het een hartverwarmende vormselviering. Met het dansje op de tonen van ‘Jerusalema’ 
werd de viering afgerond. 
Aan alle vormelingen en hun familie een dikke proficiat vanwege de parochianen van Sint-
Bernadette! 
 

Aan allen die hun ‘ideetje’, ‘prentje’, ’bloempje’, ‘zangnootje’ of ‘PowerPoint’ hebben 
bijgedragen een ferme en hartverwarmende dankjewel!!! 

Cecile en Kathy 
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INTERPAROCHIAAL 
 

TREFPUNT GENT - CENTRUM 
 

Bezoek aan het MOU in Oudenaarde op 8 juli 
 

Het Mou is ondergebracht in het stadhuis van Oudenaarde. 
Het stadhuis voert ons vijfhonderd jaar terug in de tijd, de 
jaren van keizer Karel V. Het werd rond 1530 gebouwd. Niet 
toevallig is dat het begin van een grote bloeitijd voor 
Oudenaarde. Dat hoogtepunt danken we aan de 
wandtapijtennijverheid die hier in de 16de eeuw zo floreert en 
duizenden mensen tewerkstelt. 
In het MOU maakt u kennis met een aantal prachtproducten 
die in en rond Oudenaarde zijn geweven. 
 

Programma: 
Verzamelen in de hal van het Sint Pieterstation om 10.00 u. in het bezit van een geldig 
vervoerbewijs. De trein vertrekt om 10.57 u. Aankomst in Oudenaarde 11.27u. 
We wandelen naar restaurant DE ZALM in de Hoogstraat (een kwartiertje stappen) voor het 
middagmaal. 
14.30 u. bezoek aan het MOU met gids (duur ongeveer 2 uur) 
Gelegenheid om nog iets te drinken in een van de cafés op de Markt. 
Prijs: € 35 dranken niet inbegrepen 
Inschrijven en betalen via rita.hoekman@belgacom.net ten laatste op 1 juli. 

Aantal deelnemers: maximum 20 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parochieblad                        SINT-BERNADETTE – GENT           ONLINE 

Jaar 2022 Nummer 24     woensdag 15 juni Pg. 6 / 6 

 

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 


