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WOENSDAG 20 JULI 2022

LITURGISCHE VIERINGEN
Zondag 24 juli
11.00u – Eucharistieviering – Jaarmis voor de familie
Taerwe-De Sloovere, kinderen en kleinkinderen.
Zondag 31 juli
11.00 u. – Eucharistieviering
Zondag 7 augustus
11.00 u. – Eucharistieviering
Zondag 14 augustus
11.00 u. – Geen Eucharistieviering
Maandag 15 augustus Tenhemelopneming van Maria
11.00 u. bedetocht naar Oostakker-Lourdes.
Samenkomst aan de kerk van Sint-Bernadette.
Hier: Copyrighted Foto 219 © IJD Gent

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.
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Ik wens je tijd om te leven, ten volle
en er een deugddoende
en zinrijke vakantie van te maken!
(Bron Gezinspastoraal, tekst Ellen Vanduynslager)
Hier: Copyrighted Foto 493 © Hans Medart

Bedetocht
MAANDAG 15 AUGUSTUS

BEDETOCHT NAAR OOSTAKKER-LOURDES

Zolang er christenen zijn, houden ze pelgrimages, gaan ze op bedevaart naar één of andere
heilige plaats. Blijkbaar zijn er mysteriegevoelige plekken in de wereld, oorden waar mensen
scherper dan elders aanvoelen dat er achter de gewone dagdagelijkse dingen van het leven een
groot mysterie schuilgaat. Oostakker-Lourdes is ongetwijfeld zo’n plek.
Onze parochiegemeenschap wil zich inpassen in die lange rij van christenen die op weg gingen,
op zoek naar de diepste grond van hun bestaan, naar God…
Ontelbaren kwamen op die weg Maria tegen!
Op de hoogdag van 15 augustus nodigen we alle Bernadettenaren (en anderen) uit om mee op te
stappen naar Lourdes-Oostakker. We verzamelen -zoals iedere zondag- aan de kerk.
Om 11.00 uur vertrekken we met zijn allen te voet naar de grot. Ter plekke is er een
gebedsviering voorzien.
Men vertelle het voort!
------------------------------------------------------------------------

Op zondag 14 augustus houden we de kerkdeuren gesloten. Voor een eucharistieviering is men
welkom op 13 augustus te 16.30u in de Sint-Amanduskerk of op 14 augustus om 9.30u in de
kerk Oude Bareel.

WIJ WAREN ER OOK BIJ
ZONDAG 26 JUNI - ZOMERFEEST SINT-BERNADETTE
We hebben onze liederen al enkele weken flink ingeoefend. We oefenen ook thuis met de hoge
noten. Ik zing de hoge en Marc de lage tonen. Het zit goed.
Marc vertrekt vroeg om de zaal in de Nova te helpen klaar zetten. Ze zijn met velen en dan gaat
het vlot. Hij is op tijd terug en we rijden samen naar de kerk. Het zonnetje is met ons mee, maar
ook een frisse wind. We warmen de stemmen op en ondertussen komt Johan toe. Hij is onze
voorganger vandaag met Paul en met Lieve. We zingen de mis van Haydn. Altijd mooi, ook met
de prachtige begeleiding van het orgel. De aanwezigen luisteren aandachtig. Jezus roept ons op
om hem te volgen, en om alles achter te laten. Niet zo gemakkelijk. In het leven moeten we vaak
moeilijke keuzes maken.
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We eindigen met het “Hallelujah” van Händel. Johan bedankt Jo en Jan, en ook ons en is zeer
enthousiast! Dat is leuk.
En dan zet een kleine stoet zich in beweging, naar de Nova. Tegen dat ik aankom is het er al
gezellig druk. Velen zitten al te genieten van een aperitiefje. Het is leuk velen terug te zien. De
bar is zoals steeds bemand door Luc en familie. Meer dan honderdtwintig eters worden bediend
met de glimlach door enkele mensen van Samana. De extra prijs van de maaltijdkaart gaat naar
Wies Van Rysselberghe. Ze is heel blij, ze mag eens goed gaan dansen en eten in de Lage
Vuurse.
Algauw ruikt het heerlijk naar wafels en de ijsjes met aardbeien worden vlot uitgedeeld, heerlijk
op zo een zomerse dag!
Dit was een zeer geslaagde editie van ons jaarlijks zomerfeest! Dank aan Lieve en alle
medewerkers en ook aan de jongeren van Sava! We kijken al uit naar volgend jaar.
Hildegard
Hierbij de uitslag van de tombola:
1 – broodbakoven met 4 kg bloem
1246 - is uitgekomen
2 - pannenset (8 pannen)
1678 - is uitgekomen
3 - mixer Braun met toebehoren
1243 - is uitgekomen
4 - servies – 30delig wit porselein
1117
5 - bestek 24 delig
1054
6 - zes steakmessen in houder
1491
7 - biermand (sponsor Bierhalle)
1763 - is uitgekomen
8 - klokradio
1275 - is uitgekomen
9 - vleesmes/vork en kaasmes
1059 - is uitgekomen
10 – drie flessen wijn (wit, rood, cava)
1332 - is uitgekomen
Prijzen kunnen afgehaald worden bij Godelieve Volckaert (na telefonische afspraak na 18.00u
aub, op het nr. 09 251 39 90).
Enkele sfeerbeelden:

De grote zaal in de Nova was goed gevuld en er werd smakelijk gegeten.
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Lieve is onze enthousiaste lotjesverkoopster! Niemand ontsnapt aan haar vragende blik!

De mooie prijzen
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De winnares van het etentje in de lage Vuurse

PREEK VAN DE WEEK
ZONDAG 26 JUNI 2022 - DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
(Lc 9,51-62)
Leerling van Jezus worden.
De oproep om Jezus te volgen klinkt door heel het evangelie.
Leerling worden is een blijvende opdracht, ook voor ons.
Met ouder worden besef ik dat we nooit moeten menen dat we er al zijn,
omdat we gedoopt zijn, of gewijd of toegewijd.
Als volgelingen van Jezus blijven we leerlingen.
Soms zijn we ijverig
zoals de leerlingen van toen als Jezus in Samaria kwam en niet aanvaard werd.
De leerlingen wilden onmiddellijk het vuur van de bliksem over de inwoners afroepen om hen te
verdelgen.
Jezus mildert hier hun weldadige methode. “Doe dat niet” zei Hij.
Wie zien hier de zachtaardige Jezus.
Verder in het verhaal roept Jezus hen op tot een ingrijpende keuze.
Hier zien we de veeleisende Jezus.
De leerlingen aarzelen om Hem verder te volgen als het dreigt moeilijk te worden. Ze hebben
allerlei uitvluchten, het uitstelgedrag.
Leerling van Jezus worden , een blijvende opdracht,
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Alles begint met een oproep.
Ze hebben zichzelf niet aangeboden. Ze worden gevraagd om mee te gaan.
Er is telkens de oproep, kom en volg mij.
Het evangelie van Lukas is één reisverhaal.
Jezus nodigt zijn leerlingen uit hem resoluut te volgen.
Wat tegen de borst stoot is de gestrengheid van Jezus toon.
“Laat de doden hun doden begraven. Neem geen afscheid van je huisgenoten.”
Is dat niet onmenselijk wat Jezus vraagt.
Waar is de Jezus die barmhartig is, goed en vergevingsgezind?
De oproep van Jezus is wel indringend.
Hij wil geen lauwe leerlingen, die hem volgen, half en half, wanneer het hun past.
Met zijn antwoord wil hij doorbreken al wat hen verhindert om zich te geven aan de Blijde
Boodschap van het evangelie. Het moet verkondigd worden, ze moeten ervan getuigen.
Jezus viseert de hardheid die in hen zit en in ons allen.
Maar begrijp Jezus’ opvatting over onthechting goed. Hij vraagt niet om je familie te
verwaarlozen, om alle banden te verbreken.
De onthechting waar Jezus op aanstuurt wil ons helpen om - zonder aarzelen - naar de toekomst
te kijken.
Diezelfde oproep richt Hij ook vandaag tot ons.
Zijn ook wij bereid om Hem consequent te volgen,
alle veiligheid op te geven
en mee te werken aan de totstandkoming van zijn Rijk?
Dat wij het doen, van harte en getrouw.
We kunnen Jezus volgen in alle vrijheid.
We krijgen ook de kans om daarin te groeien.
We blijven altijd ‘leerlingen van Jezus.
Johan Goedefroot

LIEF EN LEED
Doopsel

Moon-Veerle Vanneste-Ngaji werd op 25 juni in onze kerk gedoopt en is de dochter
van Domien Vanneste en van Jeanne Ngaji uit Tongeren.
Moge zij opgroeien in een gelukkig gezin.
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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

Jaar 2022

Nummer 29, 30, 31 woensdag 20 juli

Pg. 8 / 9

Parochieblad

SINT-BERNADETTE – GENT

ONLINE

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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