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WOENSDAG 28 SEPTEMBER 2022 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
Zondag 2 oktober 

11.00 u. – Eucharistieviering 
Zondag 9 oktober 

11.00 u. – Eucharistieviering van Samana - 45jarig jubileum van Samana Sint-
Bernadette en      Dag van de mensen met een chronische Ziekte 

Zondag 16 oktober 
11.00 u. - Gebedsdienst 

 

Mensen gaarne zien 
dat is 
je glimlach geven, 
je vriendelijk gezicht, 
in dagen van vreugde… 
 

Dat is 
je hand geven, en je hart 
in uren van nood… 
je steun en je troost 
in momenten van eenzaamheid… 
 

Mensen gaarne zien 
dat is 
je zelfgenoegzaamheid 
– genoeg hebben aan jezelf – 

opzijzetten 
en in je hart ruimte scheppen. 
 

Mensen gaarne zien 
dat is 
een groot hart hebben 
dat veel kan vergeven… 
grote handen hebben 
waar de ander de zijne kan inleggen… 
grote voeten hebben 
om naar anderen toe te gaan, 
en een brede rug 
om anderen te dragen, 
en veel door de vingers zien 
gewoon 
omdat je die ander gaarne ziet. 
 

(Bron Dominicanen Schilde-Bergen. Tekst: Denie Van Berendoncks) 

 

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 
gebruikt of herbruikt. Elke donderdagnamiddag komen de vrijwilligers samen en wordt 
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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 
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Zondagsviering   18 september 2022 
 

In een verslag van de priesterraad van ons bisdom 
lezen we dat men vanaf 2024 één op de vier 
priesters (pastoor-coördinatoren) niet meer zal 
kunnen vervangen. Men kampt dus met een acuut 
priestertekort. Zullen christenen in de toekomst 
nog kunnen samenkomen op zondag? Is dit een 
eindig verhaal? Dit samen vieren op zondag is 
nochtans essentieel voor een gelovige 
gemeenschap. 
 

In onze parochie leeft de overtuiging dat we hoe 
dan ook ‘zullen doorgaan’. Reeds vele jaren 
organiseren we gebedsvieringen. Zij zijn als het 
ware een voorafname op wat komen zal 
(geloofsgemeenschappen zonder priester). Van bij 
het begin kozen we ervoor een ‘herkenbare’ 
gebedsdienst op te zetten, die wat structuur betreft 
dichtbij een klassieke eucharistie aanleunt. 
Dit was meteen ook een voorzichtig pleidooi om 
eucharistie in de toekomst door gehuwde vrouwen 
en mannen te laten voorgaan. 
 

Wordt het geen tijd om een stapje verder te zetten? Want ook in -zeg maar- 2028 zullen 
christenen blijven samenkomen op zondag. Ze zullen op de zevende dag elkaar blijven 
opzoeken,  ze zullen in een of ander huis samenkomen en daar inspiratie en levenskracht vinden 
in de Schrift en het breken en delen van het Brood. 
 

Het scenario van de gebedsviering van zondag 18 september wou een aanzet bieden voor dat 
soort liturgische samenkomsten. De stoelen stonden opgesteld in een halve cirkel rond de Tafel. 
De paaskaars had een plaats tussen de aanwezigen (Hij is onder ons!). Net zoals in de vieringen 
van de orthodoxe gelovigen, kon men een intentiekaars aansteken. Nadat we de hemel tegemoet 
gezongen hadden en er tijd was voor persoonlijk gebed, opende iemand aan de Tafel het 
Bijbelboek en las voor. De aanwezigen beschikten over de evangelietekst. Ze werden 
uitgenodigd om in stilte op zoek te gaan naar woorden of zinnen die hen bijzonder troffen. 
Homelia draagt in zich de betekenis van samenkomen, conversatie. Daarom kreeg -wie dat 
wenste- het Woord om een kort getuigenis uit te spreken. Op die manier was ook de 
Woorddienst een moment van ‘delen’. 
 

Na de voorbeden werd dan Brood op Tafel geplaatst en volgde een dankgebed. Na het Onze 
Vader volgde een ontroerend moment, met in gedachte de oorlog in Oekraïne. Tijd voor de 
vredeswens. Het Brood werd gedeeld. Met een lied  en de bede om zegen sloten we deze viering 
af. 
 

Niemand weet wat de toekomst precies zal brengen, maar op het Kerkplein klonk een zeker 
optimisme. Dat deed deugd, zo’n liturgische viering biedt perspectief, mompelde iemand die 
anders vrij kritisch is. 
 Jaak Van Vooren 
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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 
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INTERPAROCHIAAL 
 

OKTOBERMAAND-ROZENKRANSMAAND 
 IN DE BASILIEK VAN OOSTAKKER-LOURDES 

 

Zondag 2 oktober om 16.30 u: Dankbedevaart Lourdes: eucharistieviering in de basiliek 
Vrijdag 7 oktober om 17.20 u: Rozenkransgebed in de basiliek 
Vrijdag 7 oktober om 18.00 u: Eucharistieviering Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans 
Zondag 9 oktober om 15.30 u: Rozenkransgebed in de basiliek 
Vrijdag 14 oktober om 17.20 u: Rozenkransgebed in de basiliek met aansluitend 

eucharistieviering 
Zondag 16 oktober om 15.30 u: Rozenkransgebed in de basiliek 
Vrijdag 21 oktober om 17.20 u: Rozenkransgebed in de basiliek met aansluitend 

eucharistieviering 
Zondag 23 oktober om 15.30 u: Gebed in verbondenheid met de missionarissen en de missionaire 

wereldkerk 
Vrijdag 28 oktober om 17.20u: Rozenkransgebed in de basiliek met aansluitend 

eucharistieviering 
Zondag 30 oktober om 15.30 u: Rozenkransgebed in de basiliek 
 

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. 
 

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. 
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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! 
 

 
 

DE WERELD VAN KERST, 20 EEUWEN KERSTVERHAAL, 
 800 JAAR KERSTSTAL SINT FRANCISCUS. 

 

Op het jaarlijkse Mattenkapittel van de Franciscaanse Seculiere Orde (vroeger de Derde Orde 
genaamd) wordt er in de namiddag stilgestaan bij de 800ste verjaardag van de Kerststal door Sint 
Franciscus ingesteld in 1223 in Grecchio, Italië. 1223 wordt dan ook wereldwijd een feestjaar! 
Ook in Vlaanderen zullen we er bij stilstaan op gepaste wijze. 
 

De Franciscaanse lekenorde vroeg aan hun lid en erfgoedkundige, specialisatie kerststallen, 
Miguel Stas een lezing met beeldmateriaal te houden over  'De Wereld van Kerst. 20 eeuwen 
Kerstverhaal. 800 jaar Kerststal St. Franciscus'. 
 

Wie deze vertelling graag bijwoont, is van harte welkom! 
Omdat deze lezing ook kan gevraagd worden voor uw vereniging, zowel in 2022 als in 2023, is 
het een ideaal moment voor verantwoordelijken van verenigingen om kennis te maken met deze 
vertelling. 
 

U bent welkom op woensdag 5 oktober om 14.00u in de Clemenspoort, Overwale 3, 9000 Gent 
(Voskenslaan). Net achter het station van Gent-Sint-Pieters. Deze lezing wordt u gratis 
aangeboden door de OFS, de Orde van Franciscaanse Seculieren. 
 

Meer info? U kunt terecht bij de spreker br. Miguel (0487-270.163) of door een mailtje te sturen 
naar franciscusgemeenschap@gmail.com  
Volg de concrete gegevens op www.facebook.com/franciscusvrienden 
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THEATER DE BALSEMBLOMME VZW SPEELT:  
Wilde Wendy (naar Abigail’s party) 

Een toneelstuk van Mike Leigh 
REGIE:   Geert Willems 

 

SPEELDATA:   4 - 5 -11 - 12 november 2022 om 20.00 u en 6 november 2022 om 15.00 uur 
LOCATIE:   Zaal Nova, St-Bernadettestraat, 9000 Gent 
 

In Wilde Wendy maken buren op een cocktailparty kennis met elkaar. De gesprekken worden 
gestuurd door de klassenverschillen en obligate drankjes. Gestuurd wordt al vlug gestoord.… 
 

TICKETS  12,-€  -  11,-€ (Leden Opendoek, senioren en studenten) 
 RESERVATIE  09 228 51 25  -  reservatie@balsemblomme.be 
 

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. 
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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 
 

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 


