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WOENSDAG 14 SEPTEMBER 2022 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
Zondag 18 september 

11.00 u. - Gebedsdienst 
Zondag 25 september 

11.00 u. – Eucharistieviering 
Zondag 2 oktober 

11.00 u. – Eucharistieviering 
 

Meewerken aan een rijk van vrede en gerechtigheid. 
 

 
 

Je bent niet gemaakt voor de industrie, 
voor de productie of de bankrekening. 
Je bent gemaakt om ‘mens’ te zijn. 
Je bent geschapen voor het licht, 
voor de vreugde, 
om te lachen en te zingen, 
om te leven in liefde 
en voor het geluk van je medemensen. 
Mens, 
je bent geschapen naar het beeld van God 
die liefde is: 
met handen om te geven, 
een hart om lief te hebben 
en twee armen juist lang genoeg 
om een ander te omhelzen. 
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De tweede zondag van oktober is uitgeroepen tot de Dag 
van de Chronisch Zieke Mensen., Samana  noemt dat nu : 
Dag van de mensen met een chronische ziekte. Dit jaar 
onder het thema   “ Tijd is te waardevol om niet te delen.” 
Dit thema past wonderwel bij onze  huidige viering. Wij 
deelden immers al 45 jaar lang tijd op onze bijeenkomsten 
en vieringen. 
Ons jubileumprogramma op zondag 9 oktober 2022 in 
de kerk en het Nova centrum  
- 11.00 u : eucharistieviering in de sint Bernadettekerk 
met na de mis : receptie in de kerk voor alle aanwezigen 
met drank en hapjes verzorgd door Oxfam Wereldwinkel 

- 13.15u : warme maaltijd in de Novazaal (varkenswangetjes, kroketten, seizoengarnituur) 
- 14.30 u : optreden van dansgroep RUH 
- 16.00 u : dessert (taartje en koffie) 
- 17.00 u : einde en wel thuis ! 
-  PRIJS  : 23 euro per persoon 

Het is absoluut noodzakelijk om tijdig in te schrijven en dit ten allerlaatste op zondagavond 2 
oktober. Wie tegen die datum niet is ingeschreven of betaald heeft  zal niet kunnen deelnemen 
aan de warme maaltijd . 
Gelieve het bedrag van 23 euro per persoon bij uw inschrijving te voegen. Er kan ook 
overgeschreven worden op bankrekening van Lieve Volckaert -Claeys, op nummer :   
BE40 0630 7151 1263  (die betaling dient ook binnen te zijn tegen 2 oktober) 

Noteer alvast volgende activiteiten in je agenda : 
- zondag 27 november :  15.00 uur toneelvoorstelling “Assepoester “ in de Novazaal door 
toneelgroep Iverige Jonckheit 
- zondag 18 december : Kerstfeest in de Novazaal : om 14.00 uur misviering gevolgd door 
aperitief, muzikaal uurtje door het sint Bernadette kerkkoor 
 koekenfestijn en tombola 

Wij verwachten u stellig op deze uitzonderlijke jubileumviering op zondag 9 oktober 
het samana Bernadette kernbestuur 

Uw noodzakelijke inschrijving en uw betaling van 23 euro per persoon wordt verwacht tegen 
uiterlijk zondagavond 2 oktober  bij: 
- Martine De Jaeger, sint Bernadettestraat 624 (naast restaurant Ter Toren) 
- Lieve Volckaert, Frans Masereelstraat 32      (09/251.39.90 - na 19.00u) 
e-mail :    godelieve.volckaert@gmail.com 
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PREEK VAN DE WEEK. 
 

ZONDAG 4 SEPTEMBER 2022  -  DRIEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR  
      (Lc14, 25-33) 

WIE (of wat) IS ‘VAN’ MIJ ? 

Wie naar Mij komt zonder dat hij zijn vader en moeder, ja zelfs zijn eigen leven wil opgeven, die 
kan geen leerling van Mij zijn. 

Dit is toch wel een uitspraak, die ons eventjes doet slikken… 

De meesten van ons zien toch wel zo graag hun ouders, hun kinderen, hun vrienden en 
vriendinnen, dat we ze toch niet graag zouden missen. En dit is ook niet meer dan normaal. 

Maar is ieder, die we graag zien of graag hebben daarom ons bezit? 

We moeten allen vroeg of laat wel iemand missen. En voor velen is dit moeilijk om nadien de 
draad weer op te nemen; begrijpelijk! 

Maar vaak horen we dat mensen zich aan iemand of iets gaan vastklampen om toch niet alleen te 
moeten zijn. En soms is dit aan iemand naar wie ze opkijken, maar ook wel aan iets materieels of 
veelal aan een hond of een kat. 

Maar soms vraag ik me af of die hond of die kat (of katten) zich daar zelf wel zo goed bij voelen.  

Ik heb zo iemand gekend, die zoveel liefde had voor haar katten, dat ze die opsloot in de grootste 
kamer, op het grootste bed van het huis: die beesten zouden anders in contact kunnen komen met 
andere mensen of andere katten… Ik zou daar niet graag kat zijn geweest! 

Mijn zoon – die nogal afgelegen woont – heeft twee grote honden, goede waakhonden: ze 
blaffen op ieder mens of beest die ze niet kennen. Maar voor wie geregeld op het erf komt, 
daarvan weten diezelfde honden: “die is te vertrouwen” en dan zie je ze zo vragen: “wil je me 
even strelen?”. Beesten kunnen soms gevoelige mensen zijn! 

In het evangelie wordt ook gesproken over ‘een huis bouwen’ 

wie van u zal een huis beginnen bouwen, zegt Jezus, als hij niet eerst berekend heeft of hij met 
zijn geld wel zal toekomen?… Mochten de mensen vandaag daar ook maar eens meer aan 
denken. 

We worden door menselijk opzicht en door sociale media zo opgejut in de mentaliteit van “we 
moeten zoveel mogelijk hebben en het moet zo weinig mogelijk kosten”. En dat kosten gaat 
zowel over ‘geld’ dan over ‘eigen inspanning’. 

Zouden we er niet beter aan doen te bouwen zoals ik het me herinner van 50 jaar geleden toen ik 
met de jeugdbeweging in Oostenrijk op kamp was. Daar bouwden de mensen zelf hun woning, 
met familie en vrienden. En zo gingen ze van het ene huis naar het andere. 

Daar groeide niet enkel het huis, maar… nog belangrijker: daar groeide ook een 
vriendschapsband, die blijvend was. 

Zouden we vandaag niet dringend moeten weer gaan bouwen aan hechte, warme 
vriendschapsbanden, zonder ons daarbij te moeten afvragen of we er zelf genoeg baat bij kunnen 
hebben? 

Jezus legt er de nadruk op dat we moeten leven vanuit ons geloof ! 
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Een nieuwe samenleving. 

Bemin uw naaste als uzelf… Waar hebben we dat nog gehoord? 

We mogen gerust beginnen met onszelf graag te zien, om voldoende zelfvertrouwen te hebben 
en dit is nodig om zelfvertrouwen door te geven, om wie we ontmoeten ervan te overtuigen dat 
ook zij het leven mogen aankunnen. 

Mensen die twijfelen aan zichzelf gaan zich vaak vastklampen aan iemand die ze ‘nodig’ 
hebben. 

We zullen terug wat meer bekommerd moeten zijn over anderen, zonder te berekenen, zonder dat 
we er op een of andere manier voordeel uit halen. 
Er staan ons onvoorstelbaar moeilijke tijden te wachten. Vooral in de centrumsteden, waar 
anonimiteit vaak de norm is. 

Als je weet wat het in onze Gentse stad kost om een huis te huren of te renoveren… We mogen 
ervan uitgaan dat er deze winter reeds menselijke drama’s zullen volgen. 

In de deelgemeente waar ik woon, betaal je – om een krot te huren – vaak vlug 800 €, voor een 
huis dat helemaal niet geïsoleerd is; en waar de wind zomaar door vensters en deuren blaast. 
Begin maar ! 

Er zijn reeds een aantal ‘welzijnsschakels’ actief in het Gentse. We moeten eigenlijk niet 
wachten tot men bij ons komt aankloppen. Laat ons maar zelf het initiatief nemen om contacten 
te leggen en – waar we er weet van hebben – mensen de weg helpen zoeken naar eender welke 
vorm van hulpverlening. 

Deze week – naar aanleiding van de eerste schooldag – werd mij de lege brooddoos van Jonas 
doorgestuurd. 

Het zou misschien niet slecht zijn dat wij ook in onze parochie een actie ondernemen ten 
voordele van de voedselbanken.  

 Daniël Reynvoet 
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INTERPAROCHIAAL 
 

ONTMOETINGSNAMIDDAG VOOR FAMILIELEDEN DIE AFSCHEID NAMEN 
VAN EEN FAMILIELID 

 
 

Parochie H. Franciscus van Assisi Gent-Oost organiseert een ontmoetingsnamiddag voor 
familieleden die tussen 1/10/20 en 30/9/22  afscheid namen van een geliefd familielid. Deze 
namiddag gaat door op zaterdag 1 oktober 2022 van 14.30u tot 16.30u in het Novacentrum, Sint-
Bernadettestraat 132-134, 9000 Gent 
 

Het programma ziet er als volgt uit: 
- Bezinningsmoment 
- Koffie met een gebakje 
- Groepsgesprek met lotgenoten 

 

Inschrijven kan telefonisch, via-email, en via de website www.franciscusgentoost.be  
Of via één van onderstaande adressen. 
Algemeen secretariaat Sint-Amandsberg,  
Visitatiestraat 7,9040 Sint-Amandsberg 
 sintamandus.sintamandsberg@kerknet.be  tel. 09.251.00.03 
Secretariaat St. Bernadette 
 St.-Bernadettestraat 247 , 9000 Gent 
 secretariaat@parochiesintbernadettegent.be 
 tel. 09 251.00.03 
Manu Verhavert,   
  Gustaaf Carelshof 4, 9040 Sint-Amandsberg 
emmanuel.verhavert@telenet.be  
tel.09 228.57.73 
Marie-Anne Ryckbosch  
Hollenaarstraat 121, 9040 Oostakker  
marie-anne.ry@outlook.com  
GSM 0485 34 67 86 
 

Uiterlijke inschrijvingsdatum: woensdag 21 september 2022 
Welkom! 
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DEKENAAT GENT 
Bezoek aan de orthodoxe doopkerk 

 

 
 

Recent werd hier in de Gent de doopkerk van de orthodoxe H. Apostel Andreasparochie 
gerestaureerd en beschilderd met prachtige fresco’s. Ze verbeelden o.m. enkele belangrijke 
bijbelpassages over de doop. 
 

Op zaterdag 24 september organiseert het dekenaat Gent, in samenwerking met CCV en de 
orthodoxe parochie, een bezoek aan deze kerk. Naast een geleide rondleiding langsheen de 
fresco’s worden er gesprekstafels georganiseerd over de betekenis van de doop. We eindigen de 
namiddag met een plenumgesprek en met deelname aan de orthodoxe vesperdienst. Het is een 
unieke gelegenheid om christenen van de andere gemeenschappen te ontmoeten en met hen in 
dialoog te gaan. 
 

Deze activiteit kadert in het pastoraal project ‘Leven vanuit de doop’ dat over 2 jaar loopt in 
ons bisdom. Enkele fresco’s uit de doopkerk sieren het bijhorende tochtboekje. 
 

Afspraak op zaterdag 24 september, om 15.30u aan de Andreaskerk, Sophie Van Akenstraat 56, 
Gent. Iedereen is van harte welkom. 
 

Om praktische redenen vragen we wel dat wie deelneemt op voorhand inschrijft.  
Dit kan via de dekenale website https://www.kerknet.be/organisatie/kerk-gent of telefonisch naar 
het parochiaal secretariaat  van Parochie Johannes de Doper:  
09 269 14 82. 
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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 


