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WOENSDAG 29 JUNI 2022 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
Zondag 3 juli 

11.00 u. – Eucharistieviering 
Zondag 10 juli 

11.00 u. – Eucharistieviering 
Zondag 17 juli 

11.00 u. – Eucharistieviering 
Zondag 24 juli 

11.00 u. – Eucharistieviering – Jaarmis voor de familie 
               Taerwe-De Sloovere, kinderen en kleinkinderen 

 

Vakantiewens 
 

Ik wens je toe wat velen niet hebben: tijd. 
Ik wens je tijd 
om verheugd te zijn, en te lachen, 
en wanneer het je past, 
daar iets mee te doen. 
 

Ik wens je tijd voor jouw doen en denken, 
niet voor jezelf alleen 
maar ook om te geven en uit te stralen. 
 

Ik wens je tijd, 
niet tot haasten en lopen 
maar tijd voor rust en gemoed. 
 

Ik wens dat Hij bij jou mag blijven 
als tijd voor verwondering, 
voor vertrouwen 
in plaats van tijd om naar de klok te kijken. 

 

Ik wens je tijd 
om naar de schepping te kijken, 
en tijd om te groeien … 
 

Ik wens je tijd 
om opnieuw te hopen en te beminnen, 
want uitstel van die tijd heeft geen zin. 
 

Ik wens je tijd om weer jezelf te vinden, 
en elke dag, elk uur 
als een geschenk te ervaren. 
 

Ik wens je tijd om te leven, ten volle 
en er een deugddoende 
en zinrijke vakantie van te maken! 
 

(Bron Gezinspastoraal, tekst Ellen Vanduynslager) 
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NIEUWS VAN DE REDACTIE 
 

Jaarlijkse vakantie van de uitgeverij Halewijn. 
 

Deze editie is het eerste vakantienummer en is voor drie weken. 
Het volgende nummer, de editie 29-30-31 mag u verwachten op woensdag 20 juli 2022. 
Vanaf 4 augustus 2022 verschijnen opnieuw de wekelijkse uitgaven. 
 

De redactie van uw parochieblad, wenst u een deugddoende en veilige vakantie. 
Aan de thuisblijvers, geniet van de ‘Gentse Fieste!’ 
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Een goede vakantie 
Dag, 
 

De junimaand is gewoontegetrouw de maand waarin scholieren en studenten de examens dienen 
af te werken. Met zijn allen hopen wij dat ze er goed uitkomen. Sommigen kunnen doorgaan, 
vaak met fierheid; hier en daar moeten jongeren zich herpakken of heroriënteren. Het is vaak een 
spannende periode, niet alleen voor de kinderen en de jongeren, maar ook voor de ouders en 
zelfs de grootouders. 
 

Maar deze maand juni biedt ook uitzicht op de vakantiemaanden. Mensen die zich in die maand 
kunnen vrijmaken trekken vaak dan al op vakantie. Mensen op pensioen maken daar graag 
gebruik van. Andere kijken uit naar een lang verwachte vakantie, vaak naar andere oorden, nu 
het weer gemakkelijker kan. 
Hopelijk blijven we gespaard van het coronavirus en zijn varianten. 
 

De maand juni is voor onze parochies ook een drukke maand geweest. Er waren de evaluatie- en 
planningsvergaderingen. Er werd overgelegd, nagedacht en gezocht. Mensen worden reeds 
geïnformeerd over welke activiteiten er komend jaar zullen plaatsvinden. 
 

Ook de actualiteit in het wereldgebeuren laat ons niet onberoerd.  
Hoe loopt het verder met de oorlog in Oekraïne? Hoe zal het verder gaan met de economische 
toestand in de wereld? 
Telkens gaat het om leefbaarheid en menswaardigheid. 
 

En wie uitkijkt naar de ‘Gentse Feesten’ vindt in de programmabrochure steevast enkele goede 
suggesties van leerrijke wandelingen door Gent of muzikale verpozingen in de kerken, 
tentoonstellingen en ‘open-deur-dagen. 
Vredevolle groeten van de pastoor. 

Johan Goedefroot 
 

PREEK VAN DE WEEK 
 

ZONDAG 19 JUNI 
‘Sacramentsdag’  … de broodvermenigvuldiging 

 

Beste mensen, 
Het zal je maar overkomen: je beste vriend, Johannes, wordt op een sadistische manier 
vermoord; je hebt nood aan alleen zijn, om er een schup in te geven en juist dan is er een massa 
volk die op je wacht. Jezus maakte het mee! 
 

Jezus heeft geen plan B, hij gaat resoluut -zoals altijd- voor plan A . 
Hij ziet de grote noden van de mensen: ziekte, armoede, dood. Hij krijgt medelijden, geneest hun 
zieken. Hij ziet ook hun kleine nood en vindt -in tegenstelling tot zijn leerlingen- dat ze eten 
moeten krijgen. Hij gelooft dat het goed komt. Hij vertrouwt op de Vader. 
 

We waren met 5 om de viering voor te bereiden en zoals altijd: het doet deugd om rond het leven 
van Jezus stil te staan en na te denken om de zondagsviering  rond die boodschap op te bouwen. 
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Dries preekte lang geleden over de broodvermenigvuldiging herinnerde Mia zich. Het gebaar van 
die jongen met zijn 5 broden en 2 vissen zette de andere mensen aan om hun rugzak te openen en 
te delen met degenen die niets meehadden. En… er was nog overschot. 
 

Over dat ‘teveel’ schreef een andere predikant: de mensen waren zo vol van Jezus’ woorden dat 
ze er verder onder elkaar over spraken en dat ze geen tijd hadden om veel te eten. Zo ook 
overschot. 
 

Wij ervaren allen dat samen eten: gewoon alledaags of bij vreugde en verdriet waardevol is. 
Ook, als je kan delen eet je niet de hoeveelheid die je anders zou eten. Je hebt wel een voldaan 
gevoel: er komt vreugde bij én dankbaarheid van de andere. 
 

Die ervaring hadden waarschijnlijk de duizenden mensen ook op die heuvel, bijna tweeduizend 
jaar geleden. 
Zeker is dat de broodvermenigvuldiging een hoogtepunt was in Jezus’ leven en dat van zijn 
volgelingen. Alle vier de evangelisten schrijven er over. Het gebeurde net na de Bergrede. 
 

Het ritueel bij de broodvermenigvuldiging is hetzelfde als bij het Laatste Avondmaal: Jezus is 
dienstbaar, hij dankt zijn Vader, spreekt een zegengebed uit en breekt het brood. Sindsdien 
herhaalt het zich in zoveel gemeenschappen, ook hier elke zondag. 
Samen brood breken is een mooi ritueel, maar heeft pas zin als we ernaar leven. 
We zongen het bij de start van de viering : “Delen wordt tot helen wanneer de ander lijdt”. 
Straks zingen we het lied: ‘Van schaarste en overvloed’. 
 

Mia leest het pareltje poëzie van Huub Oosterhuis. 
 

Waar staat een gedekte tafel? 
Waar is brood dat ons verzadigt? 
Zonder eten ga ik dood. 
Wie, wie geeft mij van zijn brood? 
Of heb ik genoeg voor velen 
maar geen mens om mee te delen, 
geen die naast mij zit of staat 
en mijn brood mij breken laat. 
 

Ben ik boordevol van woorden, 
niemand vind ik, die mij horen, 
niemand die mij kan verstaan, 
geen waar ik naartoe kan gaan. 
Ben ik leeg, ik hoor ze zwijgen, 
hoor geen woorden dan mijn eigen, 
hoor geen mens die mij iets zegt, 
ander die zich tot mij richt. 
 

Mens is dorst en mens is honger, 
mens is leven van verlangen, 
wachtend tot iemand hem vindt 
die zich geeft, die zich verbindt. 
Heb ik alles, overdadig, 
ben, dan nog, ik, onverzadigd 
tot ik er van delen mag 
met één die op iemand wacht. 
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Er mogen zijn voor iemand, niet oppervlakkig, maar zoals Jezus het deed. Zien waar een ander 
nood aan heeft, helpen. Zelf openstaan om geholpen te worden. De ene keer degene zijn die 
overvloed heeft en de andere keer tekort. Brood geven, brood krijgen. Een ganse opdracht. 
 

Telkens weer moeten we uitzoeken hoe we kunnen delen, solidair zijn. We moeten blijvend 
geraakt worden door de materiële noden: denk aan de miljoenen mensen in de hoorn van Afrika 
die vandaag honger lijden. 
We moeten zorg dragen voor het klimaat, zorgzaam zijn in ons eten. En als we goed luisteren en 
kijken merken we ook de andere noden: eenzaamheid, boosheid, angst, verdriet. 
 

Laten we straks met aandacht het dankgebed -dat zo sterk aansluit bij de boodschap uit het 
evangelie- alternerend bidden. 
 

Tot slot: het is vandaag Sacramentsdag. 
Straks delen we het gewijde brood, het brood ten leven. 
Mochten allen die het brood delen ook echt in Jezus’ voetspoor stappen…, dàt zou pas een 
processie zijn: een processie voor plan A. 

Jan Demeester 

 

PRIJZENLIJST VAN DE SOLIDARITEITSACTIE  2022 
LOTEN VERKOCHT PAROCHIE SINT-BERNADETTE GENT 

 

NATIONALE TREKKING; 
Prijzen voor gewone loten ( blauwe kleur) 
Winnen een aankoopcheque Sodexo ter waarde van € 125 

In alle series het nummer op  0913 
 

Winnen een aankoopcheque Sodexo ter waarde van € 50 
In alle series het nummer eindigend op  551 

 

Winnen een aankoopcheque Sodexo ter waarde van € 25 
In alle series het nummer eindigend op  090 
In alle series het nummer eindigend op  347 
In alle series het nummer eindigend op  601 
In alle series het nummer eindigend op  768 

 

Prijzen voor gratis omslaglot (oranje kleur) 

Winnen een aankoopcheque Sodexo ter waarde van € 25 
In alle series het nummer eindigend op  224 

 

Personen die in het bezit zijn van een winnend nummer worden verzocht dit onder gesloten 
omslag op te sturen aan: 
Samana dienst Tombola,Haachtsesteenweg, 579, Postbus 40- 1031 Brussel, 
met vermelding van de volledige naam en adres, zoals voorzien op de rugzijde van de 
tombolaloten. Op de briefomslag met winnend lot dient eveneens naam en adres vermeld te 
worden. De prijzen worden na controle aan de prijswinnaars verzonden. 
 

 
PLAATSELIJKE TREKKING: voor gewone loten (blauwe kleur) bij ons verkocht  
Winnen een aankoopbon ter waarde € 15 
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 Nummers   G-101 598   G-102 465 
  G-101 678   G-102 700 
  G-101 801   G-102 893 
  G-102 218   G-103 050 
  G-102 335   G-103 213 
 

Deze 10 aankoopbonnen, 
zijn te besteden bij onze plaatselijke winkeliers. 
De Korf – Oxfam-- Apotheek Lloyds- Kruidenier Marnix-   Slagerij Van Tomme 
Gelieve het winnend lot te bezorgen in een gesloten omslag aan 
Marie-Paule Ryckaert  Waterstraat 15, 9040 Sint-Amandsberg. 
met vermelding van de volledige naam en adres, zoals voorzien op de rugzijde van de 
tombolaloten. Op de briefomslag met winnend lot dient eveneens naam en adres vermeld te 
worden. De prijzen worden na controle aan de prijswinnaars bezorgd. 
 

SAMANA dankt iedereen van harte die ons heeft gesteund. 

 

INTERPAROCHIAAL 
 

OKRA OUDE BAREEL - ENKELE ACTIVITEITEN 
 

Maandwandeling 
 

Maandag 4 juli 
Onze wandeling op vertrekt vanuit het dorpje Impe, een landelijke deelgemeente van Lede in de 
Denderstreek, gelegen tussen Gent en Aalst. We verkennen het natuurgebied van de 
Geelstervallei langs de Molenbeek, een vochtig gebied met graslandvelden en loofbomen, 
destijds gekend voor zijn wijmeniers (mandenvlechters). 
 

We voorzien een wandeling van 4 km en 8 km. 
Wanneer? Maandag 4 juli aan PC Oude Bareel om 13.30 uur. De wandeling vertrekt aan Café 
De Oude Mol, Impedorp 6 in Impe om 14.15u. 
Na de wandeling ontmoeten we mekaar in hetzelfde café bij een drankje. 
Inschrijven tegen 1 juli bij linda.feys@outlook.be 

Voor de liefhebbers van petanque 
Bewegen …..sporten …..rustig bewegen …..rustig sporten ……op een leuke locatie met 
gezellige mensen in een  sportieve, kameraadschappelijke sfeer……  
Dan is PETANQUEN bij Okra Oude Bareel écht iets voor jou! 
Kom maar gerust eens af naar de kring van de Oude Bareel op de 1ste vrijdag van de maand 
en/of 3de dinsdag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
We beschikken nu over 4 mooie overdekte banen! 
Eigen petanqueballen meebrengen is handig, maar niet noodzakelijk. 
Voor meer info: mark.persijn@telenet.be of 0494 32 37 71 
Okra Oude Bareel verwacht u ! 
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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 


