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WOENSDAG 2 NOVEMBER 2022 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
Zondag 6 november 

11.00 u. – Eucharistieviering 
Zondag 13 november 

11.00 u. – Gebedsdienst 
Zondag 20 november 

11.00 u. – Eucharistieviering met Te Deum voor Nationale Strijdersbond 
 

 
 

En wat na onze dood? 
 

Je vraagt je af hoe de mens zal overleven, 
wat jij jezelf daarbij moet voorstellen. 
Een begrijpelijke vraag, maar toch… 

 

Met eigen ogen zie je dagelijks om je heen 
dat al wat je zaait 
en wat rust in de grond 
door te sterven openbaart 
wat erin leeft. 
Uit wat je zaait 
– of het nu gras is of graan – 
groeit heel iets anders dan het zaad deed vermoeden. 
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Uit gras groeit geen koren 
en uit koren geen gras. 
Want alle zaad kent zijn eigen wasdom, 
zoals iedere boom zijn eigen vrucht. 

 

Zo is het ook met de mens. 
Klein en kwetsbaar 
en voor een korte tijd komt hij op de wereld. 
Als zaad is hij aan de aarde gebonden. 
Maar door te sterven wordt openbaar 
wat in hem verborgen ligt: 
het nieuwe leven, 
hemels en geheeld voorgoed. 
 

 (bron: Dominicanen Schilde – Bergen. Tekst naar Peer Verhoeven) 
 

ABONNEMENT OP HET PAROCHIEBLAD 2023 
Copyrighted photo 180 van Halewijn hier niet gepubliceerd. 

Beste, 
 
U bent een trouwe lezer van “Kerk en leven”. Vandaag is het moment daar om uw abonnement 
te vernieuwen. 
U krijgt binnenkort een brief in de bus met een overschrijving, met daarop uw naam en uw 
gegevens. Het gebruik van dit overschrijvingsformulier, maakt de betaling gemakkelijk en is 
duidelijk voor de administratie. 
 
Ook in 2023 willen we u graag elke woensdag “iets meer” bieden. Iets dat blijft hangen, verhalen 
en getuigenissen die inspireren, een gezonde portie voedsel voor de geest. 
 
De prijs is dit jaar 50 euro. 
In dit verband mochten we overigens de voorbije jaren ervaren dat heel wat mensen ‘Het 
parochieblad’ een warm hart toedragen en dàt – op onze suggestie - toonden door een 
steunabonnement te nemen. Daarmee konden we verscheidene mensen steunen, en eenmalige 
kosten dekken. 
Zo durven we opnieuw een steunabonnement voorstellen: 60 euro. Bij voorbaat dank als u daar 
zou op in gaan! 
Hou dus uw brievenbus in de gaten, uw brief volgt nog. 
 Hildegard, Yves, Pastoor Johan 
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WIJ WAREN ER OOK BIJ 
 

ZONDAG 23 OKTOBER  -  VORMSELCATECHESE 
 

 
 

 
 

Op 23/10 kwamen we samen met alle kandidaat vormelingen. 
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We maakten kennis met elkaar en bespraken de planning voor het komende jaar. 
We leerden ook het jaarthema kennen: 'Geloven? Durven!’ 
Sommige kinderen mochten een stukje tekst voorlezen, dat oefenden we voor de microfoon. 
Nadien volgden we samen de mis. 
Het was een leuke eerste kennismaking! 
 Jef Daem 

HANDWERKBEURS 2022 
 

 
 

Vier dagen. Zo lang duurde het vooraleer alles klaar stond voor de handwerkbeurs in het 
Novacentrum. 
 

Overdonderend was het voor de bezoekers. Na 3 jaar “handwerken” waren er een 6-tal bomvolle 
standen te bewonderen. Het werd een moeilijke keuze; of toch niet.. De prijzen waren zeer 
democratisch zodat er vlotjes werd gekocht en geconsumeerd. Er heerste een gezellige drukte en 
gaandeweg verschenen hier en daar lege plekken. De schminkstand en visput werden druk 
bezocht, de tombolaloten raakten op, de warme wafels werden gesmaakt. De uren vlogen 
voorbij, zowel op zaterdag als op zondag. 
 

Op zondagavond waren er opnieuw veel vrijwilligers om alles af te breken en op te ruimen. 
Gelukkig waren er, dankzij de goede verkoop, heel wat minder bananendozen te verhuizen. Bij 
het nakaarten kregen we al het bericht dat de beurs zeer succesvol geweest is. Aan alle 
vrijwilligers; een welgemeende dankjewel! 
 

 Greet 
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Wij hebben op zondag 27 november om 15.00 uur een 
activiteit gepland die doorgaat in het Novacentrum namelijk 
een toneelstuk gebracht door de toneelgroep iverige 
jonckheyt: 
ASSEPOESTER 
Het gekende verhaal wordt in een nieuw jasje gestoken met 
een muzikaal randje en wonderlijke decors en attributen. 
Met een cast van 24 jonge en minder jonge acteurs en 
actrices hopen we jullie te bekoren met dit mooie sprookje. 
 

We reserveerden reeds 15 plaatsen aan 14 euro per persoon 
(jonger dan 16 jaar : 12 euro per persoon) die vooraf 
moeten betaald worden. 

Wie de voorstelling wil bijwonen zal heel vlug moeten inschrijven en 14 euro per persoon  
moeten betaald hebben en dit vóór 13 november. Eenmaal de plaatsen volzet zijn kunnen ook 
geen inschrijvingen meer aanvaard worden. Het spreekwoord zegt : “het leven is voor de 
rappen”. 
Gelieve het bedrag van 14 euro per persoon (en 12 euro kind  < 16 jaar) bij uw inschrijving te 
voegen (er kan ook overgeschreven worden op de bankrekening van Lieve Volckaert-Claeys, op 
het nummer  BE40 0630 7151 1263 - die betaling dient ook binnen te zijn tegen 13 november). 
Uw noodzakelijke inschrijving en uw betaling van 14 euro (en  12 euro kind < 16 jaar) wordt 
verwacht tegen uiterlijk zondagavond 13 november  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 
 

We betreuren het overlijden van Germaine Provenier, echtgenote van Gaston Froment, overleden 
op 5 september 2022. Wij bieden de familie onze christelijke deelneming aan. 
 

Volgende activiteit : kerstfeest op zondag 18 december in het Novacentrum. 
 

De omhaling in de kerk op de Nationale Ziekendag  op 9 oktober heeft 264 euro opgebracht. 
Van harte dank daarvoor! 
 Het kernbestuur 
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INTERPAROCHIAAL 
 

DERTIG JAAR PALLIATIEVE ZORG IN HET AZ SINT-LUCAS GENT 
 Een verhaal vol leven … 
 

Ruim 30 jaar geleden vond een schare bevlogen en – 
volgens nuchtere denkers – naïeve zielen, elkaar in het 
gemeenschappelijk project ‘vzw Palliatieve Zorg Sint-
Vincentius.’ 
Het was een tijd van orgaantransplantaties en 
onbegrensd geloof in de almacht van de moderne 
geneeskunde. Een tijd waar geen plaats meer was voor 
patiënten, waar genezen of behandelen niet meer kon. 
Een tijd waar stervende patiënten werden achtergelaten 
in het kleinste, donkerste kamertje, en waar 
bekommerde verpleegkundigen op de vingers werden 
getikt als zij aan deze patiënten teveel aandacht 
besteedden. 
 

De eerste jaren waren jaren van twijfel en financiële onzekerheid en – zoals zuster Leontine van 
het AZ Sint-Jan in Brussel het uitdrukte – hoop op een dagelijks mirakel. Dankzij vele van deze 
dagelijkse mirakels en de inzet van zo velen – die we niet genoeg kunnen bedanken – is deze 
amechtige boreling uitgegroeid tot een gereputeerde volwassen afdeling palliatieve zorg, waar 
we met zijn allen trots mogen op zijn.’ 
 

Kwaliteit eerder dan kwantiteit. 
Deze zinnen zijn geschreven door dokter Jacky Botterman in het ‘Woord vooraf’ van het zeer 
interessante jubileumboek uitgegeven naar aanleiding van 30 jaren palliatieve zorgen in het AZ 
Sint-Lucas te Gent. (Het AZ Sint-Lucas is het fusieziekenhuis van Sint-Vincentius, de Briel en 
het AZ Volkskliniek, in 2004.) 
 

Een verhaal vol leven … deze titel komt vreemd over wanneer iemand het heeft over de 
palliatieve zorg en de palliatieve afdeling in het ziekenhuis. Bij velen komt de opname in deze 
afdeling over als een terdoodveroordeling. Ik citeer hierbij de woorden van een patiënt: ‘Dat zal 
dan het einde zijn…’ 
 

Maar zo is het helemaal niet. Het is niet (langer) waar dat de stervende patiënten achtergelaten 
worden in het kleinste, donkerste kamertje, zoals dokter Botterman treffend schrijft in zijn 
voorwoord. Het verblijf in de palliatieve afdeling is integendeel een verhaal vol leven. Het 
accent ligt helemaal op de kwaliteit van de levensdagen en niet op de kwantiteit ervan, of de 
verlenging van het leven door wat men doorgaans noemt de therapeutische hardnekkigheid. 
 

Een afdeling met een ander aanvoelen. 
De palliatieve afdeling oogt bewust anders dan de overige afdelingen van het ziekenhuis. De 
kamers zijn ruim, goed verlicht, met een mooi uitzicht op de torens van Gent; er is een 
gemeenschappelijke living, een goed uitgeruste keuken, een zonnig terras. Enkele vrijwilligers 
zorgen ervoor dat er altijd verse bloemen staan in de afdeling. De verpleegkundigen nemen ruim 
de tijd bij de verzorging van de patiënten en om ze in de mate van het mogelijke nabij te zijn. Er 
zijn vrijwilligers aanwezig. Zij zijn er op de eerste plaats om de patiënten nabij te zijn, zij 
begeleiden waar nodig de bezoekers, zij verzorgen de maaltijden die er precies wat anders zullen 
uitzien dan het klassieke ziekenhuis-eten: een mooi versierd bord smaakt helemaal anders dan 
een paar sneetjes brood en een plakje kaas op een kaal bord. De papegaai is wellicht de oudste 



Parochieblad                        SINT-BERNADETTE – GENT           ONLINE 

Jaar 2022 Nummer 44    woensdag 2 november  Pg. 7 / 10 

bewoner van de afdeling en soms is de hond er ook bij, hij mag op de kamer, indien de 
kamerbewoner het wenst. De palliatieve afdeling, straat 84, inderdaad: een verhaal vol leven. 
 

De palliatieve afdeling is mogelijk geweest dankzij de edelmoedige inzet van vele mensen. Hier 
past het om zuster Marie-Ange De Paepe te noemen. ‘Zonder zuster Marie-Ange en haar vurig 
pleidooi bij de Congregatie van de Zusters van Liefde was deze afdeling er nooit geweest …’, 
schrijft dokter Botterman. En verder: ‘Zuster Marie-Ange is overleden in de omstandigheden die 
ze voor duizenden mensen die haar zijn voorgegaan heeft mogelijk gemaakt. In alle rust en 
sereniteit, ver verwijderd van het medisch-technisch geweld.’ 
 

Pastoraal van de nabijheid. 
De  pastorale invalshoek zal ons ook aanbelangen. Alles wat hierboven geschreven is in feite 
reeds pastorale inzet, zonder het expliciet te vermelden. Enkele werkgroepen zijn wel specifiek 
gericht op wat men pastoraal zou kunnen noemen: met name de werkgroepen symbolen en 
rituelen bij het einde van het leven, en wij hopen - na de corona-beperkingen - om de kerst- en 
paasvieringen terug op te starten. De palliatieve afdeling krijgt ook bijzondere aandacht en zorg 
vanwege het pastoraal team van het ziekenhuis. Indien zij het wensen, krijgen de patiënten 
bijzondere aandacht en nabijheid. Op vraag van de patiënten en/of de familie verzorgen zij een 
ziekenzalving, een zegengebed of een afscheidszegen. 
 

Een patiënt aan het woord: 
‘Ik wist niet dat dit bestond: de vriendelijkheid, het respect, de zorgzaamheid, de aandacht … De 
kleinste dingen waar ik nu van kan genieten: een kop verse soep, een gekookt eitje bij het ontbijt, 
een vers opgemaakt bed, een warm bad, het bezoek van een neef en een nicht, de heldere 
buitenlucht door het raam … kleine dingen die me nog even optillen.’ 
 

Een familielid verwoordt het zo: 
‘Palliatieve zorg zag ik echt niet zitten … maar nu ben ik zo dankbaar dat ze hier gekomen is 
voor haar laatste levensdagen. Zo kon ik waardig afscheid nemen. De zorg die jullie besteden 
aan de patiënten, zowel als aan hun familie is bewonderenswaardig. Moeilijk om te verwoorden.’ 
 

Kandidaat vrijwilligers zijn altijd welkom. Spreek erover met iemand die het vrijwilligerswerk 
doet en met de verantwoordelijke van de vrijwilligers van het AZ Sint-Lucas, mevr. Chantal De 
Boel (09 224 63 10). 
 

Interesse in het Jubileumboek, of wenst u de afdeling palliatieve zorg te steunen, bezoek de 
website https://vzw-palliatief.be . 
 Jean-Pierre Claeys Bouuaert, 

Aalmoezenier en lid pastoraal team AZ Sint-Lucas Gent 
 

“we willen vanuit de redactie nog een aanvulling doen aan dit mooie verhaal. Enkele 
parochianen werkten mee aan de oprichting van deze dienst. Graag noemen wij, in dankbaarheid, 
hun namen: 
Jan Demeester, José Vermeulen-Ruttens, Griet Van Damme-Van Wilder, Mieke Piryns-
Schutyser. “ 
 
DAVIDSFONDS 
 

ZOEKEN NAAR ZIN 
Religieuze en spirituele kunst van 1900 tot nu. 
Christian Wittebroodt 
 

Dinsdag 15 november 2022, 20.00 uur 
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St.-Janscollege – Campus Visitatie 
Visitatiestraat 5   9040   St.-Amandsberg 
Inkom: €10 (leden: €8) 
 

Christian Wittebroodt studeerde morele en religieuze wetenschappen aan de KU Leuven. Van 
2012 tot 2019 was hij voorzitter van het Museum voor Moderne Religieuze Kunst in de Basiliek 
van Koekelberg. In zijn in 2019 uitgegeven boek “Zoeken naar zin” beschreef de auteur de 
evolutie van de religieuze kunst in West-Europa in de 20ste en vroege 21ste eeuw. 
 

De inzichten van Christian Wittebroodt zijn vooral de vrucht van zijn aandachtig kijken naar 
kunst en van talrijke bezoeken aan musea, tentoonstellingen en zijn ontmoetingen met 
kunstenaars. Hij nodigt de lezer voortdurend uit om zelf te kijken en te interpreteren. 
In 2001 publiceerde hij “Christus in de Franse schilderkunst van de 20ste eeuw” en 7 jaar later 
“Het lot van Olin. Zoektocht naar het transcendente in zijn kunst”. 
 

Heel recent verscheen bij de uitgeverij Gompel&Svacina een nieuw werk van Christian: “In 
gesprek met de Durmetuin – Een essay over de relatie tussen ecologie en religie”. Ecologie is 
dan ook voor de auteur net zo belangrijk als kunst. Chris Wittebroodt is een overtuigd dendrofiel 
(bomenliefhebber) die jarenlang erfpachthouder en rentmeester was van de grote Durmetuin in 
Tielrode met zijn meer dan honderd verschillende eikensoorten. Voor hem is elke boom een 
kunstwerk van de natuur. De verbondenheid van mens en natuur is voor hem essentieel: die 
bewustwording is een mystieke ervaring die religie, kunst en ecologie heel dicht naar elkaar toe 
brengen. 
 

Op dinsdag 15 november zal Christian Wittebroodt op de Campus Visitatie van het St.-
Janscollege een lezing houden over zijn visie op religieuze en spirituele kunst en de evolutie 
ervan in de 20ste eeuw en de eerste decennia van de 21ste eeuw. Het wordt een bevlogen vertelling 
over hoe de zinzoekende mens in een periode van “Godsverduistering” troost en inspiratie kan 
vinden in kunst en natuur. 
 
OKRA ACADEMIE GENT 
Op dinsdag 8 november 2022 verwelkomen we Dhr. Wouter Deboot – VRT-reporter met zijn 
voordracht: “DE AVONTUREN VAN EEN FIETSENDE REPORTER” 
 

In deze voorstelling neemt fietsende reporter Wouter Deboot je mee op zijn avonturen. 
In de laatste tien jaar fietste hij in barre omstandigheden het noorderlicht tegemoet en trok hij 
een streep “Dwars door Amerika” en ook nog een streep “Dwars door Oceanië”… 
Zo leverde hij de voorbije jaren heel wat boeiende reportages aan het dagelijkse programma op 
Een “Iedereen beroemd” , denk daarbij aan zijn ontmoetingen rond de vuurkorf. 
 

Welkom op onze vertrouwde locatie: 
Clemenspoort – zaal De Parel , Overwale 3 te 9000 Gent. 
De voordracht is voorzien van 14.30 u. tot 17.00 u. 
Inschrijven is niet nodig. 
Inkomgeld € 6,00 voor leden en € 8,00 voor niet-leden. 
LET OP  wegens werken rijden er geen trams of bussen door de Voskenslaan. 
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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 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 

 

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. 
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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 
 
 
 
 

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 


