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WOENSDAG 23 NOVEMBER 2022 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
Zondag, 27 november 
 11.00 u. – Eucharistieviering 

 - jaarmis voor Johanna Bauwens en Henri Brusselle 
 - jaarmis voor ouders Vermeulen en voor Joke, Arthur, Els en Jeff 
 - voor de overledenen van de fam. Cottenie-Teirlinck en de fam.  Sallet-Duprez 
 - voor de fam. De Spiegeleire -Van Imschoot 

Zondag 11 december 
 11.00 u. – Eucharistieviering 

 jaarmis voor Martha Degryse en Roger Van Houte 
 
 

 
Heer God, 
wij wachten op uw aanwezigheid 
die alles vernieuwt. 
Open onze oren  
voor uw woorden van hoop. 
Open onze ogen 
voor uw wegen van geluk. 
Open onze harten 
voor het geheim van uw Liefde. 
Open onze handen  
om vanuit uw mildheid te leven. 
Geef ons de goede woorden in 
om van uw goedheid te getuigen. 
We vragen het U 
door Jezus Christus, onze Heer. 
 

(bron: ‘Gebedskalender 27 november 2022, tekst: Mgr. Lode Aerts) 
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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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ABONNEMENT OP HET PAROCHIEBLAD 2023 
Copyrighted photo 518 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 
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. 

 

WIJ WAREN ER OOK BIJ 
 

ZONDAG 13 NOVEMBER  -  GEBEDSVIERING 
 

Andermaal mochten we een verzorgde gebedsviering bijwonen. 
Dank aan de voorganger en allen die meewerkten om dit mogelijk te maken. 
We stonden stil bij lijden tijdens het leven en het navolgen van Jezus. 
We luisterden naar de vele mooie gebeden, werden stil, we hebben samen gebeden en gezongen 
en deelden het brood. 
 

Hierbij enkele sfeerbeelden: 
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PREEK VAN DE WEEK 
 

ZONDAG 13 NOVEMBER  -  33ste ZONDAG DOOR HET JAAR 
(Lc 21, 5-19) 

Homilie bij het evangelie over de graankorrel die moet sterven om vrucht te dragen. 
Beste mensen enkele bedenkingen bij dit evangelie. 
 

Jezus had nog maar pas het ongelooflijke gedaan: een mens: zijn vriend Lazarus, opgewekt uit 
de dood. En kort nadien zegt Hij:. ”Ik ben bang, (in sommige vertalingen staat: Ik ben 
bedroefd) , Vader red mij. Erbarm U.” 
 

Wat een geruststelling voor ons, wat een voorbeeld. We moeten lijden uit de wereld helpen én 
we mogen ons kwetsbaar opstellen. 
 

Er zijn zoveel vormen van lijden. 
Lichamelijk met ziekte, pijn, beperkingen van het ouder worden, kwetsuren… ook sterven.  
Sociaal lijden met relatiemoeilijkheden, met armoede. Denken we bv aan mensen die door de 
crisis vanuit een gewoon comfortabel leven plots geconfronteerd worden met schrik om het koud 
te hebben in de winter, om - meer dan gezond is - op eten te besparen. 
Er is geestelijk lijden met verlies van houvast en hoop, toenemende waarom-vragen, kans op 
burn-out en depressie. 
 

Lijden behoort tot ons mens-zijn. 
‘Elk huisje heeft z’n kruisje’ : ja, maar het is toch niet gelijk verdeeld…. 
 

Jezus’ leven met zijn leerlingen was vol van aandacht en engagement naar die lijdende mens. 
Zijn beeld van de mens, ook Gods droom, is de levende mens. 
 

Hij ging naar de mensen, Hij zag ze, luisterde, sprak ze aan, nam risico, hielp ze weer op weg. 
Hetzelfde verwacht Jezus van ons:  
Een houding met vriendelijkheid, luisterbereidheid, au sérieux nemen, ontmoeting, aandacht 
voor signalen van lijden en dan helpen, zorgen, niet loslaten. 
 

Om mensen nabij te zijn zoals Jezus moeten we een beetje sterven aan ons comfort, aan onze 
tijdinvulling, aan sommige verwachtingen. Sterven als die graankorrel om dan vrucht voort te 
brengen. 
 

Als we én ons eigen leven op de sporen willen houden én lijden willen lenigen zullen we soms 
zeggen: “Ik ben bang. Vader red mij, help mij om die opdracht te vervullen.” Hopelijk hebben 
we dan lieve mensen rond ons die ons verstaan, steunen en niet zoals de leerlingen in de Hof van 
Olijven in slaap vallen. 
 

Soms zal het lijden in ons eigen leven kwaadheid meebrengen, vloeken op God. Het is geen 
teken van ongeloof,  wel van onmacht zoals Jezus in het evangelie. God blijft een luisterend oor 
hebben en Hij zwijgt, Hij zal het niet verder vertellen. Blijven bidden en weten dat hier en elders 
mensen meebidden voedt de hoop. 
 

Terug naar die graankorrel uit het evangelie. Er zijn veel soorten zaad, graankorrels met 
verschillende kiemkracht, variatie aan vruchten. 
Jezus is gestorven aan het kruis, niet in de grond. Hij vraagt navolging.  Onze grootouders 
zouden gezegd hebben elk naar godsvrucht en vermogen. 
Casper haalde een mooie gedachte aan van Karl Marx bedenker van het communisme. Marx 



Parochieblad                        SINT-BERNADETTE – GENT           ONLINE 

Jaar 2022 Nummer 47   woensdag 23 november  Pg. 6 / 10 

schreef  ‘van ieder naar zijn mogelijkheden aan ieder naar zijn noden’ of ‘van ieder volgens haar 
mogelijkheden aan ieder volgens haar noden’. 
 

En wij vertrouwen er op dat God met ons meegaat. 
 

Laten we in stilte een vervolg breien aan evangelie en homilie en nadenken over enkele vragen: 
- Jezus zegt: “Nu ben ik bang.” Ben ik zelf bang en waarvoor? 
- Merk ik signalen van ‘lijden’ ? Wat helpt mensen bij het opnieuw opstaan? 
- Waar kan ik ‘vrucht voortbrengen’? 
- Voor wie wil ik een kaarsje branden? 
 

“In de Heer vind ik heel mijn sterkte 
in mijn God de vreugdezang. 
Gij die mijn bevrijding bewerkt, 
op U vertrouw ik en ‘k ken geen angst.” 
   Jan Demeester 

 

GLUTENINTOLERANTIE OF -ALLERGIE? 
 

Er zijn in Sint Bernadette ook glutenvrije hosties beschikbaar. 
U kan voor de mis vragen aan de voorganger of aan één van de lectoren om ze klaar te zetten. 
 

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 
 

OKRA OUDE BAREEL 
Een activiteit in december: 
Vrijdag 9 december: kerstuitstap naar Maastricht met de bus. 

 

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. 
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Steun het FONDS KERKOPBOUW dat investeert in mensen en initiatieven door: 
 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 
 

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 


