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WOENSDAG 16 NOVEMBER 2022 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
Zondag 20 november 

11.00 u. – Eucharistieviering met Te Deum voor Nationale Strijdersbond 
Zondag, 27 november 

09.30 u. – 11.00 u. - Vormselcatechese - Adventstijd  
11.00 u. - Eucharistieviering - Jaarmis voor Johanna Bauwens en Henri Brusselle 
10.30 u. – 12.30 u. – Adventsmarkt 

Zondag 4 december 
11.00 u. - Eucharistieviering 
 

 
Het is niet de pijn die zeer doet 
maar wel de angst 
en de onzekerheid, 
het gevoel een drenkeling te zijn 
en geen oever meer te zien. 

 

Het is niet de pijn die zeer doet 
maar wel geen grond meer voelen 
geen hand kunnen grijpen 
en geen enkel lichtpunt zien 
in het duister van de nacht. 

 

Vlak naast de pijndrempel 
ligt de afgrond van de levensvragen, 
en die is beangstigend diep. 
Waarom? Waartoe? 
En voor wie en voor wat? 

 

Het is niet de pijn die zeer doet 
maar: geen antwoord weten, 
zich verraden en verloren voelen 

– als een speelbal in de wind – 
tussen toeval en twijfel. 

 

Zijn grootste pijn 
was niet op Golgota 
maar in de boomgaard van Olijven. 
Zijn angst werd bloed en zweet 
en schreeuwen naar de Vader. 

 

Daar heeft Hij voor ons een weg gebaand: 
“Ik ben verrezen en nog bij jou. 
Mijn hand ligt op je schouder. 
Ik blijf bij jou tot alles is volbracht.” 

 

Als de angst verstilt… 
en Hij aanwezig is in jouw wezen 
dan zwijgen alle vragen. 
Dan is de pijn het strakgespannen koord 
dat jou met Hem verbindt. 

 

(bron: Dominicanen Schilde-Bergen. Tekst: Manu Verhulst 
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zondag 11 december 
midden de Gentse Winterfeesten 

 
bent u welkom op 

GENT ZINGT KERST 
 

                                    van 15 tot 16 uur 
samenzang in de Sint-Baafskathedraal 

 

 
 
Kent u ze (nog)? Nu zijt wellekome, Maria die zoude naar Bethlehem gaan, 
Herders Hij is geboren, Stille nacht, Once in royal David’s city en Susa Nina….? Het 
zijn kerstliederen die op het programma staan van dit uurtje samen zingen. 
Omdat jullie zangliefhebbers zijn, wordt er gezorgd voor een boekje met de 
teksten en muziek van de liederen, vaak ook meerstemmig. 
We worden muzikaal ondersteund door het Sint-Bernadettekoor. 
 

toegang gratis 
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Ik draag jouw naam naar Bethlehem in de heilige nacht 
 

Elk jaar wordt in de Geboortekerk van Bethlehem door de Benedictijnen van de Dormitio-abdij 
in Jeruzalem een belangrijk teken gesteld. In de adventsperiode kunnen gemeenschappen en 
individuen namen opgeven van personen en organisaties  bijvoorbeeld van parochies. Die namen 
worden op een reusachtige band papier geschreven en deze rol wordt in de kerstnacht in de 
geboortegrot neergelegd op de plek van de geboorte, aangeduid met een zilveren ster. 
“I carry your Name to Bethlehem in the Holy Night” 
Elk jaar worden op die manier honderdduizenden mensen en gemeenschappen verbonden met 
het mysterie van Gods geboorte in Jezus. 
Met onze namen zijn wij zelf aanwezig in de Heilige Nacht in Bethlehem. 
 

Het zou mooi zijn als allen die deel uit maken van onze geloofsgemeenschap de namen van hun 
dierbaren kunnen doorgeven, zodat, eens verzameld, alle namen richting Bethlehem verzonden 
worden en zodoende verbonden zijn en aanwezig in de Kerstnacht van Bethlehem. 
Jesaja herinnert ons er aan in 43, 1: "Wees niet bang, Ik zal je bevrijden. Ik heb je gemaakt, Ik 
heb je het leven gegeven, Ik heb jou je naam gegeven. Jij bent van mij. Als je door water heen 
moet zal Ik bij je zijn. Als je rivieren oversteekt zul je niet verdrinken. Als je door vuur loopt zul 
je niet verbranden. Want ik de Heer ben jullie God." 
 

Wie het wil kan de namen van zijn of haar dierbaren doorgeven via een briefje, dat achteraan in 
onze kerken ligt en daar in een bus kan gestopt worden (tot 19 december) of via mail naar 
renaat@renaat.be. 
 

Alle namen worden dan tijdig doorgegeven in Jeruzalem en daar opgetekend op een reusachtige 
papierrol die naar de plek van de geboorte in Bethlehem wordt gebracht in de Kerstnacht. 
 

De geloofsgemeenschap van Gent-Oost  -  de parochie van de Heilige Franciscus van Assisi. 
 

Wil je iets meer te weten komen over de rol met namen die naar Bethlehem gebracht werd? Klik 
dan op onderstaande link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bhl7KhVy6jI 
 

ABONNEMENT OP HET PAROCHIEBLAD 2023 
Copyrighted photo 178 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 kreeg een brief in de bus (of uw brief is nog onderweg!)  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. 
Graag vermelden we in de komende parochiebladen nog eens de gegevens, zodat u alsnog uw 
abonnement in orde kan maken. 
 

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 
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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! 
 

Het rekeningnummer is: BE66 8913 8402 6343 
(BIC: VDSPBE91) 
op naam van “Parochieblad”. 
We willen de vernieuwing van jullie abonnement graag binnen voor eind oktober. 
Zoals steeds kan u terecht bij uw contactpersoon; 
 voor Sint-Amandus: Bunneghem Yves  09.251.00.03 
 voor Sint-Bernadette: Hildegard Verhegge 09/228.08.25. 
 voor H. Kruis en H Hart: Manu Verhavert 09/228.57.73 
 

Hernieuw spoedig om elke vertraging te vermijden. 
 

Hartelijke dank voor uw medewerking! 
 Pastoor Johan, Yves en Hildegard. 
 

PREEK VAN DE WEEK 
 

ZONDAG 5 NOVEMBER 2022  - 32ste ZONDAG DOOR HET JAAR 
(Lc 20, 27-38) 

  Een God van Levenden 
Korte inhoud van de Preek 

1. Misschien heb je de afgelopen week op Allerheiligen of Allerzielen een kerkhof 
bezocht. Misschien sta je dan voor de grafsteen van een geliefde mens en denk je na 
over zijn leven. Soms wandel ik op Allerheiligen of Allerzielen op een kerkhof. Vele 
namen ken ik natuurlijk niet maar soms denk ik: “Die vrouw heeft twee wereldoorlogen 
meegemaakt. Wat een leven?” 

2. En dan komt de vraag: Wat maakt het leven uit? Wat is het leven? Mensen in de 
Oekraïense oorlog denken toch ook dat ze een leven hebben? 

3. In een crisis begrijpen wij pas dat in ons gewone leven een soms oppervlakkige 
dagelijkse sleur niet het eigenlijke leven is. Een crisis dwingt ons daarover na te 
denken: 

4. Wat maakt eigenlijk ons leven uit? Wat is het leven? 
5. De verhalen van de vluchtelingen uit de Oekraïense oorlog en Syrië en tevens onze 

eigen  omgeving maken duidelijk wat werkelijk belangrijk is in het leven: 
6. Familie 
7. Vriendschap 
8. Liefde 
9. Gastvrijheid en hulp 
10. trouw 
11. En dan horen wij in het evangelie van vandaag: “De Heer is toch geen God van doden 

maar van levenden want voor Hem zijn allen levend.” Wat betekent het dan dat God een 
God van levenden is? 

12. Het betekent dat datgene waar het leven om draait niet verloren gaat bij God. 
13. Er was een probleem in de tijd van Jezus: eeuwig leven betekent leven hier op aarde; 

mijn leven wordt doorgegeven in mijn kinderen en kleinkinderen. Dat was voor vele 
tijdgenoten van Jezus het eeuwig leven. Bijzonder bij de groep van de Sadduceeën. Zij 
waren ervan overtuigd: als God je eeuwig leven schenkt gaat het leven zoals wij het 
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kennen zo door. Dan kom je in de problemen! Het leven gaat door maar ergens bij God. 
Maar eigenlijk verandert er niets. 

14. Ook vandaag is zo´n overtuiging populair. Door de dood wordt het leven in een andere 
dimensie (vaak het hiernamaals genoemd) gebracht maar dan heb je precies dat 
probleem dat niets verandert. 

15. Maar in de nabijheid van God wordt het leven niet zomaar overgenomen. De essentie 
van het leven, het eigenlijke leven bloeit bij God: Een leven waar liefde, vriendschap, 
trouw, gastvrijheid en familie bloeien. Je zult het leven hebben, het volkomen leven. 

16. God is een God van levenden. Als ik aan het graf sta van een geliefde mens denk ik 
soms: God laat al dat wat goed was in zijn leven in jouw paradijs bloeien en al dat wat 
niet zo goed was, verdwijnen. God verandert ons, hij is een God van levenden die leven 
schenkt. Amen. 

Als je de volledige preek wilt horen, ga naar: https://andreaskrahnen.blog  
   Pater Andreas 

 

Kerstconcert in Bernadette 
 

Op zaterdag 10 december 2022 om 19.30 u. brengen het Gents Madrigaalkoor en het 
Parochiekoor Sint-Bernadette een benefiet Kerstconcert in de parochiekerk van Sint-Bernadette. 
Het Gents Madrigaalkoor brengt het prachtige kerstoratorium “Der Stern von Bethlehem” van 
Josef Rheinberger (tijdgenoot van Johannes Brahms) onder (bege)leiding van Johan Duijck aan 
de piano. 
 
Het parochiekoor brengt onder de leiding van Jan Demeester en met begeleiding van Jo 
Demeester een bloemlezing van Europese kerstliederen waarbij je uitgenodigd wordt om er 
enkele mee te zingen. 
 
De opbrengst van het concert gaat integraal naar het project “Brooddoosnodig” van VZW 
Enchanté. Met die actie wil de vzw zorgen voor een gezonde maaltijd voor elke leerling. Je kan 
er meer over lezen op de website (https://enchantevzw.be/brooddoosnodig). 
 
Toegangskaarten 15,00 euro (gezinskaart 25,00 euro) te bekomen bij de koorleden of via: 
kerstconcert.bernadettekerk@gmail.com met vermelding van het aantal kaarten of het aantal 
personen bij een gezinskaart. 
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INTERPAROCHIAAL 
 

WJD KICK-OFF 
 

Beste, 
 

Wie zomer 2023 zegt, kan niet anders dan aan de Wereldjongerendagen in Lissabon denken. 
Wij willen het bij IJD heel graag van de daken schreeuwen dat ook wij met een delegatie zullen 
afzakken naar de Portugese hoofdstad. Misschien sta jij ook te popelen om de WJD (nogmaals) 
te ervaren of ken je personen die deze ervaring moeten proeven? 
 

Omdat die ene week, van 1 tot 6 augustus, naar ons aanvoelen niet voldoende is, voorzien wij 3 
voorprogramma’s die doorgaan in Frankrijk, Portugal en Spanje. Deze vinden allemaal plaats in 
de week van 24 juli. 
 

Wat we allemaal in petto hebben tijdens de verschillende voorprogramma’s en wat de 
Wereldjongerendagen inhouden, stellen we graag aan jou voor op onze WJD Kick-off. Dit alles 
gaat door op zaterdag 19 november, van 17.00u. tot 20.00 u. in het Sint-Baafshuis, te Gent. 
 

Ben je er graag bij of ken je personen die er graag bij zijn? Surf naar de website en schrijf je in. 
 

Tot dan?! 
Met vriendelijke groeten 
  Anneleen Allaert Namens IJD Gent 
 

VZW KERKOPBOUW 
 

In de maand november start de nieuwe campagne voor de vzw Kerkopbouw bisdom Gent. In 
het weekend van het feest van Christus Koning 
(dit jaar op 19 en 20 november) vindt de 
collecte plaats voor dit fonds. 
 

Paus Franciscus roept christenen wereldwijd op 
om samen op weg te gaan. Dat is de letterlijke 
vertaling van synodaal. Voor hem is dat de 
manier waarop we de Kerk moeten opbouwen 
naar de toekomst. Alle christenen zijn door hun 
doopsel geroepen en gezonden. Het Fonds 
Kerkopbouw verzamelt fondsen om dit proces te 
begeleiden en te ondersteunen. 
 

Het pastoraal vormingsproject Leven vanuit de doop wordt verdergezet. Daarnaast wordt 
aandacht gevraagd voor: 

- Wereldjongerendagen Lissabon 2023 
- Opvang vluchtelingen 
- Bijbels Leerhuis en vorming 
- Ecokerk 

 

Om deze en zovele andere initiatieven die KERKOPBOUW vandaag mogelijk maken, vragen 
we opnieuw uw steun. Die maakt het mogelijk om  mensen – vandaag en ook morgen – echt 
nabij te zijn. 
 

Steun het FONDS KERKOPBOUW dat investeert in mensen en initiatieven door: 
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 bijdragen te storten, eenmalig of met bestendige opdracht, op het rekeningnummer 
           IBAN  BE19 0689 3325 4912   
           BIC GKCC BEBB 

 giften of legaten over te maken aan de vzw Kerkopbouw bisdom Gent.  
 

Inlichtingen:  Vicaris Albert Van De Kerkhove, 
albert.vandekerkhove@bisdomgent.be – Tel. 09 225 16 26 –    www.kerkopbouw.be 
 

HET ERFGOED VAN DE HEILIG HARTKERK – SINT-AMANDSBERG 
 

Na een inventarisatie van het erfgoed van de Heilig Hartkerk en de publicatie ervan in de 
jaarboeken 55 (2018), 56 (2019) en 57 (2020) van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, 
stelden veel pariochianen van de Heilig Hartparochie zich de vraag: “Waar zijn al die beelden, 
meubels, kazuifels, kelken en altaren van onze kerk naartoe?” 
 

Die vraag is niet op één-twee-drie te beantwoorden want het leegmaken van de kerk nam 
maanden in beslag, mede door het zoeken naar een zinvolle bestemming voor het erfgoed uit die 
kerk. 
 

Het verzoek om dit voor belangstellenden in een lezing uiteen te zetten, kwam van KWB Sint-
Amandsberg. De Heemkundige Kring De Oost-Oudburg was ook vragende partij waardoor het 
tot een samenwerking tussen beide kwam. 
 

De lezing, die reeds twee keer werd geannuleerd wegens de coronapandemie, zal geïllustreerd 
worden met een power pointprojectie zodat de aanwezigen niet alleen een idee zullen krijgen van 
wat er in de Heilig Hartkerk aan religieus erfgoed aanwezig was, maar ook waar dat allemaal 
naartoe ging om een nieuwe bestemming te vinden. 
 

De voordracht door Frederik Vanderstraeten die de inventarisatie mee heeft opgemaakt, gaat 
door op donderdag 17 november 2022 om 20.00 uur in het Parochiaal Centrum Oude Bareel, 
Beelbroekstraat 2, Sint-Amandsberg. 
Gelieve in te schrijven bij mevrouw Miet De Groote via e-mail (miet.de.groote@dsmg.be) of 
telefonisch op het nummer 09 228 73 58. 
Voor leden is de toegang gratis, niet-leden betalen € 6,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parochieblad                        SINT-BERNADETTE – GENT           ONLINE 

Jaar 2022 Nummer 46    woensdag 16 november  Pg. 9 / 10 

 
 
 
 
 

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 


