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WOENSDAG 31 AUGUSTUS 2022 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
Zondag 4 september 

11.00 u. – Eucharistieviering 
Zondag 11 september 

11.00 u. - Eucharistieviering – jaarmis voor Marcel De Smet 
  en voor Katrien Vande Velde 

Zondag 18 september 
11.00 u. - Eucharistieviering 

 

De zorg voor de schepping 
Weekend 3 en 4 september 2022 

 
 

Gebed van paus Franciscus uit zijn encycliek Laudato Si’ 
 

Vader, wij loven U, 
samen met alle schepselen  
die voortkomen uit uw machtige hand.  
Zij zijn van U,  
zij zijn vervuld van uw aanwezigheid en tedere liefde.  
Geprezen zijt Gij. 
 

Jezus, Zoon van God,  
alles werd door U geschapen.  
U werd gevormd in de schoot van Maria,  
U werd een deel van deze aarde,  
U keek naar deze wereld met menselijke ogen.  
U leeft nu in elk schepsel,  
als verheerlijkte Verrezene.  
Geprezen zijt Gij.  
 

Heilige Geest,  
door uw licht richt U deze wereld 
naar de liefde van de Vader.  
U ondersteunt de verzuchtingen van de schepping.  
U leeft ook in ons hart  



Parochieblad                        SINT-BERNADETTE – GENT           ONLINE 

Jaar 2022 Nummer 35     woensdag 31 augustus  Pg. 2 / 11  

om ons aan te zetten tot het goede.  
Geprezen zijt Gij.  
 

O, Drie-ene God,  
onovertroffen gemeenschap van oneindige liefde,  
leer ons U te aanschouwen  
in de schoonheid van het universum  
waar alles spreekt van U.  
Wek onze lof en dankbaarheid op  
voor elk schepsel dat U geschapen hebt.  
Schenk ons uw genade  
om ons innig verbonden te voelen met al wat bestaat.  
 

Liefdevolle God,  
toon ons onze plaats in deze wereld  
als instrumenten van uw liefde  
voor alle schepselen op deze aarde  
omdat geen ervan door U vergeten wordt.  
 

Verlicht de machtigen en de rijken  
opdat ze behoed worden voor de zonde van de onverschilligheid,  
opdat ze houden van het gemeenschappelijke goed,  
zich ontfermen over de armen  
en zorg dragen voor de aarde die we bewonen.  
 

De armen en de aarde smeken U,  
Heer, door uw macht en uw licht,  
bescherm elk leven,  
schenk ons een betere toekomst,  
laat uw Rijk komen  
van gerechtigheid, vrede, liefde en schoonheid.  
Geprezen zijt Gij. Amen. 
 

SCHEPPINGSZONDAG 
Zondag 4 september 

Na een bloedhete zomer … 
We beleven een uitzonderlijke droge en warme zomer. 
In Europa dreigen misoogsten, en gaat een ongezien 
areaal bos in vlammen op. Ook tijdens 
vakantiegesprekken tussen pot en pint, merken we dat 
de bezorgdheid over de toekomst hand over hand 
toeneemt. 
 

Het doet ons stilstaan bij de komende 
Scheppingsperiode die start op 1 september, de 
Wereldgebedsdag voor de zorg voor de Schepping.  Tot 

4 oktober, feest van Sint Franciscus, is het een periode om te bidden en samen te werken aan de 
zorg voor ons gemeenschappelijk huis. 
 

Dat kan onder meer via de campagne van Ecokerk: “Met een 7-sprong naar Integrale Ecologie”, 
die aansluit bij het Vaticaans Laudato Si’ Actieplatform. 
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Pauselijke brief 
 

In voorbereiding van die Scheppingsperiode zond paus Franciscus op 16 juli een boodschap aan 
de wereld, en dus aan alle mensen van goede wil.  Hij moedigt de christenen aan om te bidden in 
de “grootse kathedraal van de schepping”. 
 

 Een verrukkelijk lied en een gekweld huilen. 
“Vandaag horen wij, als wij goed luisteren, een dissonantie in de stem van de schepping. 
Enerzijds kunnen wij een verrukkelijk lied horen ter ere van onze Schepper, maar anderzijds 
horen wij het gekweld huilen omwille van de mishandeling van onze planeet.” 
 

De paus wijst er opnieuw op dat onze Moeder Aarde ten prooi is aan een buitensporig 
consumerisme. De aarde huilt en smeekt om een eind te maken aan haar vernietiging: door 
overdreven uitputting van de natuurlijke rijkdommen, door een destructieve industriële 
landbouw, door de vervuiling van de oceanen. Er is de angstkreet van de met uitsterving 
bedreigde dier- en plantensoorten. En ook de armsten onder ons schreeuwen het uit. Zij zijn, veel 
meer dan wij, blootgesteld aan de gevolgen van de klimaatverandering: door hittegolven, 
uitdroging van landbouwgronden of door overstromingen. Jonge mensen roepen ons op om al 
het mogelijke te doen om de ineenstorting van het ecosysteem te voorkomen. 
 

 Ook voor landen en bedrijven: tijd voor bekering. 
“Als we naar deze gekwelde kreten luisteren, moeten we ons bekeren en onze levensstijl en 
vernietigende systemen aanpassen.” De paus benadrukt dat het niet alleen om de individuele 
inzet van ieder van ons gaat, maar ook die van de gemeenschap, en van naties die samenwerken. 
Aan de wereldleiders vraagt hij om dringende daden, zeker nu er in het najaar een klimaattop en 
een top over de biodiversiteit door de VN worden georganiseerd. De industrie roept hij op “om 
te stoppen met de vernietiging van de bossen en bergen, om te stoppen met de vervuiling van 
rivieren en zeeën en om te stoppen met het vergiftigen van voedsel en mensen.” 
 

 Ecologische schuld 
Wij kunnen het bestaan van een “ecologische schuld” van de rijke landen tegenover de rest van 
de wereld niet ontkennen, aldus de paus. Er moeten ambitieuzere stappen gezet worden om de 
armere landen te helpen met financiële en technische steun. Zij dragen vandaag het grootste deel 
van de last van de klimaatverandering, terwijl de oorzaak ervan bij de rijke landen te zoeken is. 
 

 Reageren met daden 
De paus windt er geen doekjes om: “Wij bereiken een breekpunt. Nu moeten wij allen samen 
resoluut optreden.” En hij besluit: “laten we ons aansluiten bij het verdriet en het gekwelde 
pleidooi van de schepping. Laten we dat pleidooi horen en er met daden op reageren, zodat wij 
en toekomstige generaties zich kunnen blijven verheugen in de schepping haar verrukkelijke lied 
van leven en hoop.” 
 Wilfried Van Hove 
 Ecokerk 
 

Lees alles over de campagne van Ecokerk en de volledige tekst van de pauselijke brief op 
Ecokerk.be 
 

PAROCHIEPRIESTERS 
In 2016 was er in ons bisdom een herstructurering van parochies en dekenaten. 
In Gent werden de 43 oude parochies samengevoegd tot 5 nieuw te vormen parochies. 
De parochie van Sint-Amandsberg, Gentbrugge en Ledeberg vormen voortaan de parochie 
Gent-Oost. 
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In 2018 werd een parochieploeg voor Gent-Oost aangesteld. 
De nieuwe parochie  kreeg in 2020 ook de nieuwe naam: Parochie heilige Franciscus van 
Assisi in Gent-Oost. 

In 2016 werd Johan Goedefroot benoemd tot pastoor-moderator voor deze parochie., en Andreas 
Krahnen en Karel Cottenie tot parochievicarissen. 
Deze benoemingen gelden voor zes jaar en kunnen verlengd worden. 
Johan Reyntens is als diaken verbonden aan de parochie en Marijke De Vogeleer als 
parochieassistente. 
Sinds 2021 is Tom Steyaert toegevoegd aan onze parochie met bijzondere aandacht voor 
ketenzorg en de pastoraal in de zorginstellingen. 
De zes kerken in deze nieuwe parochie hebben elk hun eigen kerkfabriek. 
 

 Nieuw in de priesterploeg. 
Pastoor blijft Johan Goedefroot, die de pastoraalverantwoordelijke is voor de parochie. 
De leeftijdsgrens ligt op 75 jaar. 
Pater Andreas Krahnen blijft parochievicaris, deeltijds, want hij draagt ook verantwoordelijkheid 
voor de Clemenspoort, het pastoraal project van de Redemptoristen in Gent. 
Karel Cottenie blijft meewerkend priester in deze parochie 
Nieuw als meewerkend priester is Herbert Vandersmissen. Hij is in juli 2022 toegevoegd aan de 
parochies van het dekenaat Gent. Hij woont in Gent en is docent aan de Arteveldeschool en hij 
zal deeltijds meewerken als voorganger in de weekendvieringen in de kerken van deze parochie 
en van Gent-centrum. 
In Sint-Amandsberg kunnen we op geregelde tijdstippen rekenen op de medewerking van Renaat 
De Paepe, die woont in het Sint-Amandushuis. Hij gaat ook voor in de vieringen in het WZC De 
Foyer Lourdes. 
In onze parochies wonen ook nog enkele priesters op rust: Herman De Wulf, Gilbert Van Laere, 
Hugo Rijckaert en Andre Roegiers. 
In het Groot-Begijnhof wonen ook nog de paters Dominicanen en enkele redemptoristen op rust. 
 

 Taakverdeling. 
Regelmatig komt de parochieploeg samen voor coördinatie van de pastoraal en de opvolging van 
de werkgroepen. 
De pastoor is de verantwoordelijke voor de parochie samen met de beleidsgroepen, 
kerkfabrieken, parochiale VZW’s en liturgische, catechetische en pastorale werkgroepen. 
Pater Andreas en diaken Johan staan in voor de dooppastoraal 
De pastoraal rond uitvaarten wordt mee gedragen door pastoor Johan, diaken Johan, Karel 
Cottenie, Renaat De Paepe en occasionele medewerkers. 
Pastoor Johan is verantwoordelijk voor de pastoraal rond het huwelijk. 
Voorgangers in de vieringen en predikanten voor de zondagsliturgie: Johan Goedefroot, Andreas 
Krahnen, Karel Cottenie, Johan Reyntens, Herbert Vandersmissen en occasionele medewerkers. 
Johan Goedefroot, Andreas Krahnen (Sint-Amandsberg), Karel Cottenie (Gentbrugge-Ledeberg) 
staan in voor de begeleiding van de vormselcatechese. 
Johan Goedefroot begeleidt de pastoraal rond eerste communie. 
De parochiepriesters zijn voor de pastoraal rond zieken en bejaarden, 
 

 Verantwoordelijken en werkgroepen. 
Rond de kerken zijn er lokale pastorale ploegen, die het pastorale beleid uitwerken en het 
gemeenschapsgebeuren gestalte geven. Deze parochieploegen hebben aandacht voor de liturgie 
en het gemeenschapsgebeuren, en zijn daarvoor medeverantwoordelijk. 
Op enkele plaatsen zijn er liturgische werkgroepen en overal zijn er zangkoren actief. 
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Er zijn 8 Samana-werkingen actief, 5 in Sint-Amandsberg en 3 in Gentbrugge-Ledeberg. Zij 
hebben aandacht voor de zieken en organiseren ontmoetingen. 
Er is de parochiale werkgroep Rouwzorg en de werkgroep Welzijnszorg – Broederlijk Delen. 
Er zijn drie KRAS-diensten, werking rond kansarmoede met voedselbedeling, tweedehandskledij 
en sociale begeleiding. 
In de parochie Gent-Oost zijn er drie edities van Kerk&leven en drie redactieploegen 
Marijke De Vogeleer is verantwoordelijke voor de website en de digitale nieuwsbrief. 
 

 Een samen gedragen pastorale zorg. 
Door de inzet van honderden vrijwilligers die in ploegen en werkgroepen samenwerken kan de 
liturgie, de catechese en de pastorale zorg voor mensen gestalte krijgen. Meerdere mensen 
nemen daarin het voortouw en dragen mee de pastoraal. 
 

ZONDAGSVIERINGEN. 
De regeling voor de weekendvieringen, zon- en feestdagen, blijft dezelfde 
Heel uitzonderlijk zijn er wijzigingen. 

Sint-Amandsberg 
Zaterdag  16.30 uur  Kerk Sint-Amandus 
Zondag  09.30 uur Kerk O.-L.-Vrouw Oude Bareel 
Zondag  11.00 uur Kerk Sint-Bernadette 

Gentbrugge-Ledeberg 
Zaterdag  17.00 uur Kerk Sint-Lieven Ledeberg 
Zondag  09.30 uur Kerk Sint-Simon Taddeüs Gentbrugge 
Zondag  11.00 uur Kerk Sint-Eligius Gentbrugge 
 Johan Goedefroot 
 

PREEK VAN DE WEEK. 
 

ZONDAG 21 AUGUSTUS  -  EENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 
Het taalgebruik van Jezus in dit Lucas-evangelie is wel héél heftig, is het niet? Veel meer dan we 
van Jezus gewoon zijn. Er zijn nog wel enkele andere momenten in de evangeliën waar hij eens 
echt uit zijn krammen schiet – denk aan de scène waarin Hij de kooplui de tempel uitgooit – 
maar vandaag is Hij klaarblijkelijk door sommige schijnbare volgelingen duidelijk geraakt in de 
essentie van wat Hij wil dat Zijn boodschap is. 

We weten al lang dat Jezus niet van hypocrisie houdt, van schone schijn: aan mensen die Hem 
zeggen: “In Uw tegenwoordigheid hebben we gegeten en gedronken, en in onze straten hebt ge 
onderricht gegeven”, zegt Hij koudweg “Ik ken U niet. Waar komt U vandaan? Ga weg allemaal, 
bedrijvers van onrecht die u bent!” Jezus doet niet mee aan vriendjespolitiek, het volstaat niet 
geweest te zijn op de plaats waar Hij ook was, Hij vraagt écht engagement, navolging. 
 

En Hij sluit af met de beklijvende waarschuwing: “Let op, laatsten zullen eersten zijn en eersten 
zullen laatsten zijn.” 
 

We hadden, vanwege de vakantieperiode, geen voorbereidende bijeenkomst op maandagavond 
met voorganger, lectoren en predikant, maar we wisselden wel via e-mail wat gedachten uit, en 
iemand schreef: “Ik vind dat, nuchter als ik ben,  een moeilijk zinnetje om vrede mee te nemen 
“... de laatsten zullen de eersten zijn...”. Ik wil het liefst zo positief mogelijk begrijpen, en dan 
kom ik tot het besluit: alle inspanningen om goed te doen, hoe klein ze ook mogen zijn, moeten 
aangemoedigd worden. Dat vind ik persoonlijk ook, en sta me daarom toe hier even wat dieper 
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op in te gaan. Wat heeft Jezus met die woorden bedoeld? Zijn we écht fout bezig als we ons best 
proberen te doen? 
 

Het beeld van de underdog, de zwakkere of de minder goed aangeschrevene, die het bij Jezus 
toch haalt van de op papier sterkere wordt door Jezus heel vaak gebruikt: denk maar aan 
 

- de zondares die aan tafel bij een reine, rijke farizeeër Jezus’ voeten met haar tranen wast 
- de goede Samaritaan die de échte naaste is, niet de priester of de Leviet die met een boogje om 
de door rovers overvallen man lopen 
- de verloren zoon die door zijn vader méér wordt geëerd dan de brave, oudste zoon 
- de tollenaar die slechts achteraan in de tempel durft te komen, terwijl de Farizeeërs trots 
vooraan plaats hebben genomen 
-de laatste dagloners in de wijngaard, die van het elfde uur, die als eersten uitbetaald worden en 
dus meer ontvangen want ze werkten kortere tijd. 

 

Maar er zijn ook fragmenten in het Evangelie waar Jezus pleit voor de inzet van je talenten, voor 
een ware ondernemersgeest. Die parabel over de talenten in het Evangelie van Mattheüs is 
trouwens een begrip geworden in de sociologie: het Mattheüs effect is een vakterm voor het 
rijker worden van de rijken en het armer worden van de armen. In de sociologie werd hij voor 
het eerst gebruikt door een zekere Robert Merton die in 1968 beschreef hoe reeds beroemde 
wetenschappers vaak meer geloofwaardigheid genieten dan relatief onbekende wetenschappers, 
zelfs wanneer de kwaliteit van hun onderzoek even hoog ligt. 
 

In het onderwijs werd de term ook gebruikt door psychologen die onderzoek deden naar de 
processen van taalverwerving en taalachterstand. Kinderen die vroeg leren lezen dragen dit 
succes mee en zullen als oudere leerlingen sneller teksten voor gevorderden kunnen lezen en 
begrijpen. En dit breidt zich uit naar alle leerprocessen: kinderen die minder makkelijk leren 
lezen, zullen ook minder gààn lezen: de kloof met hun leeftijdsgenoten zal steeds groter worden. 
 

In een redactioneel artikel besprak Guy Tegenbos in De Standaard de impact van de 
coronapandemie op het Mattheüs effect. In eerste instantie zou je denken dat corona eerder een 
gelijkmakend effect zou hebben: het virus kan immers iedereen besmetten, ongeacht rang of 
stand, en de vaccinatie staat open voor iedereen, zonder voorrang voor wie er zou kunnen voor 
betalen. Toch duikt Mattheüs ook hier weer op: wie al “onderliggende medische problemen 
heeft” wordt immers zwaarder getroffen, en laten het nu juist weer de minder vermogenden of de 
lager opgeleiden die medische zorg vaker – al dan niet noodgedwongen - uitstellen. 
 

Andere factoren zijn bvb. dat hoger opgeleiden makkelijker kunnen overschakelen op telewerk 
van thuis uit, wat een stuk problematischer is voor handarbeiders of medewerkers van 
pakjesdiensten. Ook de impact op langere termijn is verschillend: jongeren krijgen misschien wel 
een laptop van de school om van thuis uit les te volgen, maar voor wie eng behuisd is of nood 
heeft aan betalende bijlessen dreigt leerachterstand toch een groter risico. Tegenbos pleit ervoor 
dat de federale en gewestregeringen een meer samenhangend beleid zouden voeren om het 
Mattheüs effect ook in de gezondheidszorg en het onderwijs de das om te doen. 
 

In zijn prekenboek “Zijn verhaal is ons verhaal” maakt onze Dries Morel het zeer duidelijk: “de 
laatsten worden de eersten” mogen we niet als een dreigende vermaning van Jezus interpreteren, 
met een bedekte toespeling op later, op de dag van het laatste oordeel, maar het is een 
bemoedigend woord voor hier en nu. Echt christen zijn in de geest van Jezus betekent ervoor te 
zorgen dat de laatsten ook meetellen, m.a.w. Mattheüs effecten voorkomen of ze verhelpen. En 
dat is ook bemoedigend voor de zogenaamde eersten, want er zijn natuurlijk vele christenen 
onder die eersten. Tot hen zegt Jezus dat hun waarde niet ligt in wat ze bezitten of veroveren, in 
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hun macht of beroep, maar in wat ze willen zijn als mens voor de anderen die minder bedeeld 
zijn. Ik denk dat Dries hier weer de nagel op de kop slaat en heel precies de ware betekenis van 
Jezus’ boodschap vertolkt heeft. 

En hij voegde er nog deze fijne uitsmijter aan toe: “Sommige niet-kerkgangers kijken soms op 
ons neer, omdat we nog meedoen aan de zondagse vieringen. Dat hindert niet, laten we op dat 
gebied dan maar de laatsten blijven...”  

 Paul Verstraeten 

LIEF EN LEED 
 

Doopsel 
Op zaterdag 20 augustus werden 2 kinderen gedoopt: 
 

 
Feline Versluys,  dochter van Johnas Versluys en Lisbeth Cabri uit Gent. 
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Marie Citers, dochter van Nicolas Citers en Ans Sinia uit Oostakker. 

Mogen zij opgroeien in een gelukkig gezin, 
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Op zaterdag 3 september om 14.30 u. zijn jullie welkom in het Novacentrum voor een koffie en 
een koekje, dan volgt de wandeling Zeemanstuin en Slotenkouter en bij onze terugkomst in het 
Novacentrum wacht een broodmaaltijd met belegde broodjes op ons. Einde 17.00 u./17.30 u. 
 

Deelnameprijs : 5 euro 
Uw inschrijving verwachten we tegen woensdag 31 augustus 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 u) 
- email: godelieve.volckaert@gmail.com 

Volgende activiteiten om alvast te noteren : 
- zondag 9 oktober : dag van  de Mensen met een chronische Ziekte en ons 45jarig jubileum 
Samana Sint Bernadette met om 11.00 uur eucharistieviering in de Bernadettekerk .Na de mis  
receptie in de kerk voor alle aanwezigen. Nadien voor de ingeschrevenen warme maaltijd en 
dessert in de Novazaal gevolgd door een optreden van dansgroep RUH om 14.30u 
- 15 en 16 oktober : handwerkbeurs in het Novacentrum 
- november : nog te plannen activiteit (info volgt later) 
- zondag 18 december : om 14,00 uur kerstfeest in het Novacentrum 

Het Samana Bernadetteteam 
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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 
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