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WOENSDAG 12 OKTOBER 2022 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
Zondag 16 oktober 

11.00 u. – Gebedsdienst 
Zondag 23 oktober 

11.00 u. – Eucharistieviering 
Zondag 30 oktober 

11.00 u. – Eucharistieviering 
Dinsdag 1 november - Allerheiligen 

11.00 u. – Eucharistieviering voor de overledenen van het voorbije jaar 
 

 

De stilte wil ik ingaan, God, 
en op U wachten. 
Zwijgen wil ik 
opdat ik kan begrijpen 
wat er in de wereld gebeurt. 
De stilte wil ik ingaan 

om nabij te zijn 
aan de dingen en de mensen, 
om hun stemmen te horen. 
Luisteren wil ik, God, 
of ik onder al die stemmen 
ook de uwe herken. 

 

PREEK VAN DE WEEK 
ZONDAG 2 OKTOBER  -  27ste ZONDAG DOOR HET JAAR 

(Lc 17, 5-10) 
Hierbij een samenvatting van de homilie. 
Wie de volledige versie wil horen kan dat op de weblog van Pater Andreas:    
  https://andreaskrahnen.blog 
 

1.  Habakuk, een profeet die 600 jaar voor Christus leefde, was geconfronteerd met de situatie 
dat een machtig buurland Israël dreigde te overvallen en te vernietigen. Ik moet niet lang zoeken 
naar actuele vergelijkingen. 
 

2.  Dat is niet alleen een politieke kwestie maar ook een theologische kwestie en dat verwoord 
Habakuk in de eerste lezing: Hoelang moet ik nog roepen, Heer, terwijl Gij maar niet luistert?… 
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Waarom laat Gij mij onrecht lijden en ziet Gij die ellende maar aan? Waarom moet ik leven te 
midden van geweld en verdrukking en waarom rijst er twist en moet men lijden onder 
tweedracht? 
 

3.  Ik weet van mijn Oekraïense medebroeders dat zij precies zo denken: Wij hebben aan het 
Russische volk toch geen geweld aangedaan en wij waren altijd trouw tot u en nu… zelf onze 
eigen orthodoxe kerk wil ons vernietigen. 
 

4.  Het Generaal Kapittel Redemptoristen (mijn congregatie waartoe ik behoor) sprak in 2017 
van een “Verwonde wereld” –. Ik moet niet lang zoeken wat dat betekent. Het volstaat vanavond 
het Nieuws te bekijken. En ons Generaal Kapittel heeft al in 2017 gezegd: 
Geleid door de Geest van Jezus kunnen wij de “tekenen des tijds” lezen en ons charisma leven 
met creatieve trouw om op de nieuwe tegenwoordige uitdagingen te kunnen antwoorden. Om 
profetische getuigen van de Verlosser te zijn, moeten wij…, naar buiten gaan om de Heer daar te 
ontmoeten waar hij vandaag kan worden gevonden. Wij moeten hem ontmoeten, precies zoals 
wij zijn, met onze angsten, onzekerheden, hoop en dromen, vol vertrouwen… 
 

5.  Of wij anderen een hulp kunnen zijn, of ons geloven dat de weg van Christus tot een gelukkig 
leven kan leiden, is ervan afhankelijk hoe wij zelf geloven. Het is niet belangrijk dat ik hier 
probeer modern te zijn of dat ik met mijn gitaar nieuwe liederen speel (hoe graag ik dat ook doe) 
of dat ik vernieuwingen in de liturgie breng. Belangrijk is dat ik in mijn geloof als authentiek 
ervaren wordt. Daarvan hangt de toekomst van de kerk af. Daarom: „Geef ons meer geloof.” – is 
ook dat wat wij vandaag nodig hebben zoals bij de leerlingen van Jezus. 
 Pater Andreas 

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 er raad gegeven, overlegd en 
natuurlijk gewerkt. De groep is zeer verscheiden en verschillende alleenstaanden genieten van de 
gezellige babbel en het sociale contact. 
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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 14.00u. 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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INTERPAROCHIAAL 
 

WERKGROEP ROUWZORG VAN DE PAROCHIE HEILIGE 
FRANCISCUS VAN ASSISI IN GENT-OOST 

 
 
 
 
 
 
klaarzetten van de ‘regenboog’ glasramen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gebedsmoment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
families deelden herinneringen met elkaar 
 
De 3 foto’s ©Jan J. Holvoet 
 
 
 
 

 
Ontmoetingsnamiddag voor familieleden die afscheid namen van geliefd 

familielid 1 oktober 2022 
 

De tafels in het Novacentrum in Gent waren uitnodigend gedekt om families te ontvangen die de 
voorbije twee jaar afscheid namen van een familielid. Iedereen voelde er zich algauw welkom. 
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Na een welkomstwoordje door Tom begon de namiddag met een gebedsmoment. Er werd 
gewerkt met het symbool ‘regenboog’. In Genesis 9, 16 lezen we: ‘Zie ik richt mijn verbond met 
u op en met uw nageslacht en met alle levende wezens. Als ik de boog in de wolken zie 
verschijnen, zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen u en al wat op aarde leeft.’ 
Voor de muzikale omlijsting zorgde Pascal. 
 

Tijdens de lichtritus werd ieder per beurt uitgenodigd om de naam van de overledene uit te 
spreken en daarna een theelichtje te plaatsen bij een groot glasraam met daarop geschilderd een 
grote regenboog. 
 

En dan was het tijd voor ontmoeting en ontspanning. Bij gebak en een kop koffie/thee wisselden 
we verhalen uit van de overledenen. Zowel de vreugdevolle momenten als de laatste momenten 
bij het afscheid werden met elkaar gedeeld. 
Bij het naar huis gaan kreeg ieder als herdenking een klein ‘regenboog’ glasraampje mee. 

Marijke De Vogeleer  parochieassistente Franciscus van Asisi 

 
OKTOBERMAAND-ROZENKRANSMAAND 

IN DE BASILIEK VAN OOSTAKKER-LOURDES 
 

Vrijdag 14 oktober om 17.20u: Rozenkransgebed in de basiliek met aansluitend 
eucharistieviering 
Zondag 16 oktober om 15.30u: Rozenkransgebed in de basiliek 
Vrijdag 21 oktober om 17.20u: Rozenkransgebed in de basiliek met aansluitend 
eucharistieviering 
Zondag 23 oktober om 15.30u: 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 15.30u: Rozenkransgebed in de basiliek 
 
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 u. 
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 
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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 


