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WOENSDAG 21 SEPTEMBER 2022 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
Zondag 25 september 

11.00 u. – Eucharistieviering – startviering parochieploeg 
Zondag 2 oktober 

11.00 u. – Eucharistieviering 
 

Een rijke man en de arme Lazarus 
 

 
 

God, 
Wij zijn mensen naar uw beeld. 
Zo heeft U ons gemaakt. 
 

We hebben handen 
om te bouwen aan een wereld 
waar we in vrede kunnen leven. 
 

We hebben voeten 
om naar iemand toe te gaan 
die getroost wil worden. 
 

We hebben ogen 

om te zien 
dat iemand hulp nodig heeft. 
 

We hebben een mond 
om te zeggen 
wat ons dwars zit 
en zo niet kan doorgaan. 
 

Wij zijn mensen naar Uw beeld. 
Ieder verschillend met een eigen kleur. 
Geef dat we al die kleuren gebruiken 
om een hemel op aarde te maken. 
Amen. 
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Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen 
25 september 2022 

 
 

Wereldwijd wordt aandacht gevraagd voor de vluchtelingen en migranten in deze wereld. 
Onze paus Franciscus neemt vaak het voortouw. 
 

Dit jaar zijn we geconfronteerd geweest met de vluchtelingen uit Oekraïne. Kerkelijke 
organisaties, parochies en geloofsgemeenschappen hebben mee hun schouders gezet om deze 
mensen op te vangen, tijdelijk of voor een langere tijd. 
 

Komend weekend wordt in onze kerken daar aandacht voor gevraagd. 
De collecte die gehouden wordt is ten voordele van het vluchtelingenwerk. 
Onze bisdommen werken samen met Caritas International, dit is een Belgische ngo voor 
internationale solidariteit, die mensen steunt die slachtoffer zijn van geweld, natuurrampen en 
armoede, in eigen land of op de vlucht. 
 

Caritas International. 
Wie zijn ze? wat beogen ze? 
Caritas International strijdt voor een wereld van vrede, solidariteit en rechtvaardigheid, waarin 
de waardigheid van elkeen een fundamentele waarde vormt en waarvan de middelen beter tussen 
alle mensen verdeeld zijn. 
Caritas International België haalt haar inspiratie hiervoor bij de christelijke visie op de mens en 
de maatschappij, gebaseerd op het Evangelie. Elke persoon heeft het recht op een waardig leven 
en moet van zijn fundamentele rechten kunnen genieten. Toegang tot gezond voedsel, 
drinkwater, medische zorg, onderwijs, werkgelegenheid en degelijke huisvesting moet worden 
gegarandeerd. 
Caritas’ werk is gebaseerd op de waarden solidariteit en subsidiariteit. Geen enkel land of 
organisatie kan alle problemen oplossen. Alleen het bundelen van krachten kan leiden tot 
duurzame oplossingen. 
 

Caritas helpt. 
Caritas International helpt de meest kwetsbaren en begeleidt hen in hun zoektocht naar duurzame 
oplossingen. Bij crisissituaties, bieden Caritas International België en haar partners doeltreffende 
hulp. Caritas implementeert ook rehabilitatie- en ontwikkelingsprojecten om aan mensen de 
mogelijkheid te bieden om hun leven en toekomst in eigen handen te nemen. 
Caritas ondersteunt vluchtelingen en verdedigt het recht van migranten op materiële, sociale en 
juridische hulp, zowel in België als in hun land van herkomst. Caritas onderneemt actie tegen 
onrechtvaardige situaties en disfunctionering waarvan haar medewerkers getuige zijn en neemt 
tevens deel aan het debat met het oog op een verbetering van het beleid op gebied van 
armoedebestrijding en inzake opvang, asiel en migratie. Op basis van haar expertise richt ze zich 
hierbij zowel tot politici als tot het grote publiek. 
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Caritas in België. 
Wij steunen migranten door een humaan en individueel antwoord te bieden op ieders 
migratieparcours via: de opvang en sociale begeleiding van verzoekers om internationale 
bescherming (asielzoekers) met een kwetsbaar profiel (alleenstaande moeders, jonge NBMV, 
mensen met een ziekte of beperking, …); 
een waardige opvang binnen kleinschalige structuren en collectieve centra; 
ondersteuning bij de integratie van erkende vluchtelingen; 
eerstelijnsdienstverlening voor migranten; 
steun bij gezinshereniging; 
bezoek aan gesloten centra; 
bijstand bij vrijwillige terugkeer en duurzame re-integratie in het land van herkomst. 
 

Caritas in buitenland. 
Of de slachtoffers nu vluchtelingen zijn of in hun eigen land werden getroffen, ze ontvangen 
humanitaire hulp van Caritas over de hele wereld via: 
  een snelle reactie op noodsituaties tijdens crises; 
  heropbouw- en ontwikkelingsprojecten na de noodtoestand; 
  grootschalige programma’s voor voedselzekerheid; 
  een focus op rampenbestrijding en -preventie; 
  diverse microprojecten. 
Elk jaar ondersteunt het wereldwijde netwerk van Caritas meer dan 60 miljoen mensen via de 
162 lokale organisaties. 
 

Collecte. 
In alle kerken van Vlaanderen wordt het komende weekend 24-25 september een collecte 
gehouden voor het Vluchtelingenwerk van Caritas International. 
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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 

- 13.15 u. : 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 19.00 u.) 
 e-mail:    godelieve.volckaert@gmail.com 

 ZATERDAG 3 SEPTEMBER 2022 

We hadden onze eerste bijeenkomst na een mooie zomer. We kozen voor een niet te zwaar 
programma en vooral veel kans tot bijpraten. Na vele mooie dagen leken de weergoden het weer 
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om te gooien tegen die bewuste zaterdag. Eén iemand was niet gerust; “Wat gaan we doen als 
het regent en onweert?” tja, dan blijven we binnen. 

De dag begon echter heel mooi en bij een tasje koffie kregen we uitleg van Rik Steuperaert over 
de nieuwe wijk: de Zeemanstuin. Enzo en Ann sloten bij de groep aan en gewapend met 
rolstoelen en rollators vertrok onze groep van ongeveer 26 mannen en vrouwen. We sloegen de 
Bernmaaieweg in, liepen rond het cirkelpark en ja, het was warm. Hier en daar werd even gerust 
op de rollator. Toch wel een handig ding! 

We staken over naar de volkstuintjes, Slotenkouter, en toen was er geen houden meer aan. Er 
was daar een groep enthousiaste mensen aan het petanquen en aan het genieten op een terrasje. 
Velen herkenden elkaar van de groep van Samana en de petanquers en er werd gekust en 
bijgebabbeld. 

De pauze duurde dus wat langer, maar de ontmoetingen waren fijn. 

We keerden terug langs de korfbal maar het terrein was te moeilijk voor de rolwagens. Rik en 
enkele dapperen gingen via het bos van de Fay maar de grote groep koos het veilige pad. Tot we 
aan de zijkant van het bos passeerden, waar  een buurgroepje koffie zat te drinken. Opnieuw 
kwamen er spontane ontmoetingen  op gang. “ik ben blij u nog een keer te zien”. 

Druppels gewijs kwam iedereen weer aan in de Nova. We hadden dorst. En algauw zette Marie-
Paule en de andere vrijwilligers de broodjes op tafel. Iedereen had precies grote honger en dorst. 

Dit was een geslaagde namiddag met een toffe wandeling, hopelijk volgend jaar opnieuw? 

 Hildegard 

 

24e HANDWERKBEURS IN HET NOVACENTRUM 
 

 
Recyclage, circulaire economie, duurzaam, milieuvriendelijk; het zijn woorden die in 
deze tijd te pas en te onpas worden gebruikt. Het handwerkatelier St. Bernadette werkt 
echter al decennia lang volgens deze principes. Allerhande gekregen materialen worden 
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gebruikt of herbruikt. Elke donderdagnamiddag komen de vrijwilligers samen en wordt 
er raad gegeven, overlegd en natuurlijk gewerkt. De groep is zeer verscheiden en 
verschillende alleenstaanden genieten van de gezellige babbel en het sociale contact.  

Restjes stof worden verwerkt in een patchworkdeken, kerstversiering, vlaggenlijnen, 
allerhande zakjes enz. Van oude hemden of tafelkleedjes met een leuk motiefje naait 
men poppenkleertjes en een grotere lap stof wordt gebruikt om een dekbedovertrek of 
verkleedcape te maken. Van wol breit men mutsen, sjaals, (bed)sokken, truitjes en 
lappendekens: warm en energievriendelijk. Knuffels worden gehaakt van kleurrijk 
katoen en de clipjes van blikjes worden gebruikt voor het maken van een mooie tas. Er 
wordt geknipt, geplakt en geborduurd om oude wenskaarten om te toveren tot originele, 
unieke kaartjes. Kleine pareltjes worden met naald en draad aan mekaar geregen tot 
fijne juweeltjes. Bloempotjes worden beschilderd; thuiswerkers maken confituur van 
fruit uit eigen tuin… 

Het originele resultaat van al deze “handenarbeid” wordt verkocht op de 
handwerkbeurs. Naast de verkoopstandjes is er een visput, schminkstand en workshop 
voor kinderen. Aan de bar kan je naast de gebruikelijke frisse dranken ook een verse 
Brusselse wafel met koffie of thee bestellen. De opbrengst van dit alles gaat integraal 
naar de vzw die instaat voor het onderhoud van het Novacentrum. Koop dus niet alleen 
lokaal maar ook duurzaam en sociaal en kom zeker eens een kijkje nemen op zaterdag 
15/10 van 14.00 u. Tot 18.00 u. en zondag 16/10 van 10.00 u.tot 12.30 u. en van 14.00 
u. Tot 17.00 u. in het Novacentrum. 

 Greet 

INTERPAROCHIAAL 
 

CHRISTELIJKE MEDITATIE 
De vakantieperiode is ten einde. De agenda’s 
worden stilaan weer vol gepland. Vergeet 
dan ook niet wekelijks een uurtje vrij te 
houden op woensdag voor christelijke 
meditatie. 
Elke woensdagavond om 19.00 u. ben je 
hartelijk welkom in de winterkapel van St.-
Lieven (ingang via de sacristie in de Prosper 
Vincentstraat). 
Mogen we ook jou verwachten? 
Voor info: herman.meirhaeghe@telenet.be 
 

 

KUNSTVOORWERPEN UIT BETHLEHEM 
Op zondag 2 oktober zal er achteraan in Sint-Eligiuskerk te Gentbrugge een stand staan 
met kunstartikelen uit Bethlehem(Palestina). 
 

Deze kunstvoorwerpen uit olijfhout werden met de hand gemaakt door meerdere christelijke 
Palestijnse families, verenigd in ‘Grotto Olive Wood Arts’, en worden op die stand voor en na de 
viering op zondag om 11.00 u. tegen een schappelijke prijs te koop aangeboden. 
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Er zijn beelden over de geboorte, het leven, het lijden en de dood van Jezus, taferelen uit het 
evangelie, beelden van Maria en andere heiligen en van engelen, religieuze en enkele niet-
religieuze voorwerpen. Zo zijn er mooie kerststallen en kruisen en paternosters uit het Heilig 
Land bij. Echt een prachtige stand met waardevolle artikelen. 

 
 

In de stand zal Rami Salsaa staan. Hij is een christelijke Palestijn, die in België gestudeerd heeft 
en er ook woont. Hij heeft reeds de Belgische nationaliteit verkregen. Zijn familieleden en 
andere christelijke Palestijnse families zijn de makers van die kunstvoorwerpen in olijfhout. 
 

Weet dat door iets te kopen u niet enkel aan uzelf iets waardevols bezorgt, maar ook christelijke 
Palestijnse families steunt die van dit handwerk moeten leven, vooral nu in zeer moeilijke 
omstandigheden. 
 

Ga zeker eens kijken. Het is echt de moeite waard! 
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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 


