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WOENSDAG 30 NOVEMBER 2022 
 

LITURGISCHE VIERINGEN. 
 

Zondag 4 december 
 11.00 u. – Eucharistieviering 
  Jaarmis voor Lydiane Raes, echtgenote van Rik Steuperaert 
Zondag 11 december 
 11.00 u. – Eucharistieviering  
  jaarmis voor Martha Degryse en Roger Van Houte 
Zondag 18 december 
 11.00 u. – Gebedsdienst 
 

Bij de tweede zondag van de Advent. 
 

‘ Een bijzondere tijd van liefde’ 
 

Laat er een bijzondere tijd gebeuren, 
een tijd van bevrijding en solidariteit, 
een tijd van verbinding en niet verwijderen, 
een tijd van zeer hoopvolle vreugde. 
 

Die tijd is zo bijzonder en warm, 
omdat Welzijnszorg jaarlijks overwintert, 
al lang meer is dan vier zinvolle weken, 
meer is dan een korte tijd van liefdadigheid. 
 

Die tijd is zo bijzonder en warm, 
omdat ze meer is dan één warme week, 
om de blijde boodschap echt en waarachtig 
te laten gebeuren, zeker in ons welvaartland. 
 

Die tijd is bijzonder warm, 
omdat ze doet uitzien naar een dag waarop 
handen van mensen niet meer trillen 
omwille van een onverstaanbaar bericht. 
 

Laat er een bijzondere tijd gebeuren, 
een tijd van aaneenschakelen in groepen, 
van verbinding tegen moedeloosheid, 
een tijd van onze vrije wil die zoveel vermag. 
 

(bron: Adventskalender WZZ 2022. Tekst Luc Vandenabeele) 
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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 
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Advent. 
Vorige zondag kreeg de adventskrans en zijn kaarsen een plaats in de kerk, en misschien bij je 
thuis ook een hoekje met wat groen, een kaars en een gebedskaart, en later ook de kerststal.  
Hierin koesteren wij Gods droom met deze wereld: God wil wonen onder de mensen, zijn liefde 
wordt zichtbaar. 
We worden opgeroepen trouw te zijn aan de goddelijke droom: 

waardig leven voor elke mens, voor al wat leeft. 
 

Advent is reikhalzen naar Kerstmis, Gods liefde wordt zichtbaar, we beleven Gods 
barmhartigheid. 
Het is een sterke tijd, meer dan anders een kans ons geloof te verdiepen (geloof in God) én te 
verbreden (aandacht voor hen die  uitgesloten worden). 
 

 Op weg naar kerstmis. 
Het is wintertijd. De dagen worden korter. Als maar vroeger treedt de duisternis in. 
In straten en winkels zien we al de kerstverlichting opduiken. 
Het is vaak sfeerverlichting die ons leven wat aangenamer en draaglijker maken. 
De hunkering van velen naar wat licht in de duisternis van hun leven, verlangen naar vrede in de 
kleine huiselijke kring en in onze grotere wereld. 
 

 Welzijnszorg. 
Welzijnszorg vraagt onze aandacht voor mensen die er niet bij horen in onze wereld. Uitsluiting 
vind je in vele sectoren van onze samenleving. 
Er is ook de digitale kloof. Mensen met minder mogelijkheden vinden hun weg niet in deze 
digitale wereld. Veel zaken worden digitaal geregeld: je weet niet wat je moet doen. 
 

 Digitale kloof en uitsluiting. 
Het niet digitaal verbonden zijn weerspiegelt de bestaande ongelijkheid in onze samenleving. Zo 
lopen mensen met een laag inkomen een hoog risico op digitale uitsluiting. 
Je bankzaken regelen, je verwarming regelen, je digicorder programmeren vanop afstand, een 
chatgesprekje met een hulpverlener, een afspraak met de huisarts maken, vlug wat online 
bestellen. 
Gelukkig bestaan er veel initiatieven om elkaar te helpen. Familie, buren en vrienden staan vaak 
klaar om te helpen. 
 

 Afgekoppeld? 
Verkeerd verbonden….of     De kantoren zijn gesloten…. Je kan niemand bereiken. 
Er zijn nog zoveel wachtenden voor u…. we zullen je later helpen 
Er kan veel mislopen in het leven. Je geraakt uitgesloten. 
 

 Adventsthema: ‘verbinden’ 
Hiermee verwijzen we niet alleen naar de digitale ‘connectie’, ook naar ‘de band’ tussen mensen 
én naar het ‘verbond’ met God. 
’Religare’ betekent verbinden: hemel en aarde, God en de mensen, liefde en vrede zichtbaar 
geworden. 
 

 Adventskrans. 
Jonge gezinnen met kinderen maakten vorige zondag met hun kinderen adventskransen, om ze 
mee te nemen naar huis, te plaatsen op een kast of om aan de voordeur te hangen. 
In de kerk verzamelen we ons rond de adventskrans. 
We zingen adventsliederen, kinderen steken de kaarsen aan, we luisteren naar woorden uit de 
heilige Schrift en we bidden. We groeien in geloof. 
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‘Verbind je met het licht’ hoorden we vorige zondag. ‘Verbind je met elkaar luidt het komende 
zondagen. 
We verbinden ons met Gods droom: Jezus komt in ons midden wonen. 
 

 Beelden van de kerststal. 
Stilaan worden de kerststalbeelden naar boven gehaald. 
Kleibeeldjes worden gemaakt omdat we willen aansluiten bij het kerstgebeuren. 
Een kersttocht of een kersttentoonstelling wordt opgezet als duiding bij het feest dat komen 
moet. 
 

 Kerstconcert. 
Er zijn de kerstconcerten van het Bernadettekoor (10 en 11 december) en het Livinuskoor (17-18 
december). 
Samen zingen brengt ons de kerstboodschap in herinnering. 
 

 Op weg naar Kerstmis. 
Ik wens aan alle parochianen een zalige adventstijd toe. 
   Johan Goedefroot 
 

WIJ WAREN ER OOK BIJ. 
 

ZONDAG 20 NOVEMBER  -  34ste ZONDAG DOOR HET JAAR. 
 

 
 

 

Deze misviering werd bijgewoond door leden van de Nationale Strijdersbond ter nagedachtenis 
van de slachtoffers van beide wereldoorlogen. 
Na de consecratie werd de “Last Post” geblazen en op het einde van de viering werd het “Te 
Deum” gezongen door Jan. 
 

PREEK VAN DE WEEK. 
 

ZONDAG 20 NOVEMBER -  34ste ZONDAG DOOR HET JAAR. 
Jezus, de Herder die voor zijn volk zorgt. 

Christus, Koning van het heelal  (Lc 23, 35-43) 
1. Ik heb nog de beelden in mijn hoofd van de uitvaart van Koningin Elizabeth. Meer dan 4 

miljard mensen zagen de uitvaart van de Queen in de media. Dat is de helft van de 
wereldbevolking. Ik had nooit gedacht dat uitgerekend een uitvaart het grootste mediaevent 
van alle tijden zou zijn. 

2. Dat was een waardige uitvaart voor een geliefde koningin. 
3. Daarentegen: Jezus, onze Messias, de zoon van God; eigenlijk nog belangrijker dan een 

Koningin; stierf aan het kruis als een misdadiger. 
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4. Een shock voor de apostelen en de mensen die in hem geloofden. Kruisiging vernietigt ook 
het imago van iemand! 

5. Wat voor een koning is Jezus? Eerste aanwijzing: OT: De koning werd als Herder gezien en 
van het volk Israël (stammen van Israël) gekozen. Dit koningschap werd gezien als dienst 
aan het volk. 

6. Tweede aanwijzing: NT: Jezus is de Messias die voor zijn volk lijdt. Dat is voorspeld door 
de profeten. 

7. Jezus heeft een bijzondere manier van autoriteit: leiden niet door macht maar door een 
voorbeeld te zijn! Zelfs tot aan het kruis denkt Hij aan de andere (2de misdadiger!). Voor ons 
vandaag is dat een aanwijzing hoe wij als christenen moeten leiden in onze politiek, in de 
parochie, in onze gemeenschappen… 

8. Koningin Elizabeth heeft ook iets van dit leidende dienen gehad: In februari 1945 wilde 
Elizabeth een directere rol spelen bij de oorlogsinspanningen. Ze nam dienst bij de 
Auxiliary Territorial Service, een vrouwenafdeling van het Britse leger. Ze werd opgeleid tot 
monteur en vrachtwagenchauffeur. Haar rol in de 2de wereldoorlog zijn de Britten nooit 
vergeten. 

9. Jezus was als Koning een dienaar van het volk. In de traditie van Israël werd hij begrepen 
als Herder die voor zijn volk zorgt. In de traditie van de profeten als Messias die bereid is 
voor zijn volk te lijden. Van Hem kunnen wij leren wat ware autoriteit is. Amen. 

 

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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Beste Vrienden, 
In deze donkere, sombere en koude dagen van december verlangen we zo naar het licht en de 
warmte van Kerstmis, we denken dan ook spontaan aan mensen die het minder goed hebben, die 
in armoede of ontbering verder moeten leven en zo niet mee kunnen genieten (door welke 
omstandigheden dan ook) en zo de gezellige kerstsfeer moeten missen ! 
 

Elk jaar met Kerstmis  steunt onze Samana-groep een goed doel. Ook dit jaar gaat onze steun 
terug naar het project Kishor Nagar (jongensstad, gelegen in de stad Ranchi, dicht bij Calcutta 
India). Ingesloten vind je een enveloppe, daarin kan je uw kerstgave steken, om die dan op ons 
kerstfeest van 18 december te deponeren in de voor dit doel bestemde box. Onze contactpersoon 
is  Pol Vogelaere, die nauw verbonden is met het project en er ook reeds verbleef. Zo komt uw 
financiële steun integraal ter plaatse en wordt het met dank aanvaard voor het welzijn van deze 
groep jongens, die het moeten doen met weinig middelen! 
 

Wij nodigen jullie van harte uit om samen met ons kerstmis te vieren  
op zondag 18 december om 14.00 uur in de NOVAZAAL 

 

Programma op zondag 18 december 2022 

14.00 u. : kersteucharistieviering in de Novazaal 
15.00 u. : heerlijk aperitiefje 
15.30 u. : optreden van het klein koor Sint Bernadette 
17.00 u. : koekenfestijn met aansluitend tombola 
18.00 u. : Wel thuis !! 

Prijs : 12 euro per persoon te voegen bij uw inschrijving. 

Wij kijken er al naar uit om u te kunnen verwelkomen op ons heerlijk kerstfeest 2022 

 Het kernbestuur Samana st. Bernadette 

Uw noodzakelijke inschrijvingen + de betaling van 12 euro per persoon worden verwacht tegen  
zondagavond 11 december bij : 
- Martine De Jaeger, sint Bernadettestraat 624 (naast restaurant  Ter Toren) 
- Lieve Volckaert, Frans Masereelstraat 32 tel. 09/251.39.90 (na 19u) 

e-mail : godelieve.volckaert@gmail.com 
Je kan ook betalen met een overschrijving op de bankrekening van Lieve Volckaert-Claeys, het 
nummer is : BE40 0630 7151 1263 ( die betaling dient ook binnen te zijn tegen 11 december) 
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INTERPAROCHIAAL 
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BENEFIET TEN VOORDELE VAN CLEMENSACTIE. 
 

Gospelconcert ten voordele van de Clemensactie met het koor JOY samen met Marc Borms 
(piano), Jack (basgitaar) en Geert (percussie). De Clemensactie is een vzw die onze Congomissie 
ondersteunt. Het geld gaat dus naar de pastorale en sociale werk van onze medebroeders in 
Congo. Wie meer wil weten kan surfen naar de website: https://www.clemenspoort.be/leer-ons-
kennen/clemensactie/ 
Het concert wordt voorafgegaan door een aperitief en wie wil kan na het concert nog 
aanschuiven voor een kaas en wijnavond. 
 

Waar en wanneer? 
 Clemenspoort, Overwale 3, 9000 Gent 
Vrijdag 16 december 
 aperitief vanaf 18.15 uur 
 concert om 19.00 uur 
 kaas en wijn om 20.15 uur 
Voor aperitief en concert betaal je 20 euro 
Voor aperitief, concert en kaas en wijn betaal je 30 euro 
Zaterdag 17 december 
 Concert om 20.15 uur met gratis aperitief, 20 euro 
Kaarten verkrijgbaar via lieve.droogmans@gmail.com 
 

 

 
TENTOONSTELLING SINT-LIVINUSKERK LEDEBERG. 

Van Advent tot Driekoningen. 
DE FIGUREN VAN DE KERSTSTAL : WIE = WIE ? 

Aan de vooravond van het Jubileumjaar 800 jaar Kerststal in 1223 staan we stil bij de figuren 
van de kerststal. Ook al weten we wel min of meer wie er instaat, we ontdekken meer over deze 
bonte mengeling vanaf het weekend van Gaudete-zondag tot Driekoningen. 
 

Naast Jezus, Maria en Jozef zijn nog andere figuren aanwezig. Dieren, vaak een os en een ezel, 
herders, die vaak een paar schapen bij zich hebben (Lukas 2:16) en de wijzen uit het oosten 
(Mattheus 3:11), volgens de traditie drie in getal, die soms met kamelen zijn gekomen. En 
vergeten we we niet de engel, die Maria boodschapte over wat haar te wachten stond. Om nog te 
zwijgen over het huisje, de stal, de boerderij,... waar alles zich afspeelde. 
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Wist je dat ze als gevolg van het Concilie van Trente (1545-1563) zelfs vastlegden hoe de 
figuren dienen geplaatst te worden? Als zijn we gelukkig na Vaticanum II creatiever geworden 
en hebben ook modernere kerstgroepen hun intrede gedaan in kerk en huis. 
 

Op een bescheiden maar spirituele wijze laten we u even stilstaan bij onze Kerststal. Ook een 
moment om even te bezinnen bij de rol die al deze figuren hebben in de Kerststal en in ons 
christelijk leven. 
 

Deze tentoonstelling is een realisatie van de parochie Sint-Livinus in samenwerking met de 
'Franciscusvrienden Gent'. 
 

Elke dag te bezoeken vanaf het weekend van Gaudete-zondag (10-11 december) tot en met 
Driekoningen tijdens de vaste openingsuren van de kerk. 8.30-12.00 uur. En op zaterdag voor en 
na de weekendviering. 
 

Wil je met je klas, met je vereniging of met je familie meer uitleg, geef een belletje naar de 
pastoor of naar de Franciscusvrienden (0487.270.163). De voorzitter van de 'Vlaamse Vrienden 
van de Kerststal' verzorgt dan deze rondleiding. Eventueel in de namiddag, indien mogelijk. 
 

HET VREDESLICHT 2022. 
 Een lopend vuur van hoop en vrede. 
Het vredeslicht kan je best vergelijken met een soort olympisch vuur dat zich weet te 
verplaatsen van het ene naar het andere punt. Het ontvangen van het vredeslicht in ons land 
vloeit voort door de inspanningen van mensen, die een brandend vuur over een afstand van 
4000 km aan elkaar weten door te geven. De scout verenigingen uit meer dan 30 landen, 
engageren zich om dit bijzonder transport doorheen Europa te realiseren. Maar ook andere 
verenigingen dragen hier hun steentje toe bij, zoals de jeugdbrandweer, de Chiro, de Sint-
Michielsbeweging en tal van sportverenigingen. De bedoeling is om mensen met een positieve 
boodschap op een aangename wijze aan elkaar te verbinden. 
 

 Vertrekkend vanuit Bethlehem in Palestina. 
Vanuit de stad Bethlehem waar verschillende culturen proberen samen te leven, waar achter 
elke hoek de kans op een conflict loert, is de boodschap van vrede heel belangrijk.  Op weg 
naar Tel Aviv komt het vredeslicht voorbij een moeilijke grens. Telkens opnieuw wordt deze 
overwonnen, ondanks de momenten van spanningen in het grensgebied. Het Vredeslicht beoogt 
een doelstelling om alle mensen vanuit een heel open visie te laten samenleven en samen 
werken met elkaar. 
 

Het vredeslicht scheen op de heropende Berlijnse Muur in 1989, stak de grens van het 
voormalige IJzeren Gordijn over en werd in de jaren negentig in Oost-Europa verdeeld. 
Inmiddels veroverde het Licht de harten van miljoenen mensen over de hele wereld en werd het 
een internationale, onmisbaar element dat niet meer weg te denken is.  Iedereen moet vanuit 
zijn eigen persoon, vanuit zijn eigen overtuiging de boodschap van vrede kunnen 
uitdragen. Een uitnodiging aan alle mensen van goede wil. 
 

 Iedereen heeft wel een reden om het vredeslicht te delen. 
De beweegredenen om het vredeslicht te verspreiden kunnen bij mensen variëren. Zo kan 
iemand met het vredeslicht duiding geven aan een politiek, maatschappelijk of 
levensbeschouwelijk thema. Anderen willen met het vredeslicht eerder mensen sensibiliseren 
om de natuur in de kijker te zetten, de verkeersveiligheid te verbeteren, de armoede te 
bestrijden en/of de zieken niet uit het oog te verliezen. Er zijn mensen die met het vredeslicht 
aankloppen bij senioren voor een babbel, om mensen in de zorgsector een signaal te geven of 
om gewoonweg deel te nemen aan de activiteiten omdat het ‘gewoon gezellig’ is. 
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Christenen kunnen in het licht van Bethlehem dat andere Licht herkennen, dat in de wereld 
kwam en wiens geboorte gevierd wordt op 25 december. Zijn Licht brengen naar alle mensen is 
een uitdaging, een opdracht. 
 

 Te gast op symbolische plaatsen. 
Het vredeslicht komt voorbij moeilijke gebieden. Het vredeslicht brengt soms mensen op een 
eigen wijze samen, daar waar een muur diezelfde mensen uit elkaar probeert te houden.  Zoals 
bij een gevangenis, een ziekenhuis of een rusthuis. Het vredeslicht was al te gast op heel veel 
symbolische plaatsen. Ground Zero in New York, de Berlijnse muur, Auschwitz in Polen en 
momenteel aan het front in Oekraïne. 
 

 Iedereen is een onderdeel van de schakel. 
In tegenstelling tot het dragen van de Olympische vlam, kan iedereen die het wenst, aan het 
initiatief deelnemen. 
 

Heb je zin om het vredeslicht mee te dragen naar een ander dorp, gemeente of stad? 
 

 Het vredeslicht in Gent. 
Ook in de Arteveldestad hebben mensen nood aan verbinding. Zeker in deze donkere dagen. 
Op 17 december komt het vredeslicht aan in Gent en wordt van daar uit verder gedragen. 
Het licht groeit aan in de streek. Afwisselend wordt een traject al lopend, maar ook al 
wandelend of fietsend afgelegd. Dit in samenwerking met tal van wandelclubs en 
sportverenigingen. Deelnemen aan de tochten kan, indien gewenst. 
 

De tocht van het vredeslicht vormt een signaal tegen elke vorm van oorlog. 
 

Ook dit jaar kan het licht uitgedragen worden naar de regio’s rond Gent: Sint-Amandsberg, 
Ledeberg, Gentbrugge, Merelbeke, Melle, Oosterzele. 
Voor deze gemeentes kunnen individuen helpen het licht te verspreiden door het vredeslicht 
zelf af te halen (met een lantaarn en een negendagenbrandkaars) in de Sint-Amanduskerk te 
Sint-Amandsberg en in de Sint-Lievenskerk te Ledeberg van 18 december 2022 tot 24 
december. 
Voor volgend jaar 2023 worden de gemeentebesturen van Melle, Merelbeke en Oosterzele 
(eventueel nog andere) en de sportclubs, jeugd- en volwassenverenigingen aangesproken om 
het vredeslicht af te halen en te verspreiden in zoveel mogelijk gemeentes, wijken en plaatsen. 
 

Iedereen die het wil kan het vredeslicht afhalen om het te delen met familie, vrienden, 
geburen ... 
Een mooier teken in deze donkere tijd kan je niet vinden. 
 

Wil je weten en zien hoe het vredeslicht vorig jaar in Gent werd ontvangen en verspreid?  
Klik dan op onderstaande link: 
 https://www.youtube.com/watch?v=Bhl7KhVy6jI&t=3s 
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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 


