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WOENSDAG 7 DECEMBER 2022 
 

LITURGISCHE VIERINGEN. 
Zondag 11 december 
 11.00 u. – Eucharistieviering  
  jaarmis voor Martha Degryse en Roger Van Houte 
Zondag 18 december 
 11.00 u. – Gebedsdienst 
 

Bij de derde zondag van de Advent 
 

Wij bidden om advent 
dat elk van ons een weg mag vinden 
in de wildernis 
van zoveel mediagedrang 
en zoveel lege woorden 
en zoveel gemis. 
Een weg, begaanbaar 
en met zekerheid dat er een bestemming is 
en dat w’ er ooit wel komen. 
 

Een ruige man wees ons de weg, 
Johannes is zijn naam. 
Zijn ogen stonden scherp 
op de woestijn gericht 
waar de aardse horizon 
met de hemel aan het dansen gaat. 
Zijn woorden als een wervelwind 
draaiden altijd rond bekering 
en verandering van leven. 

 

Misschien zou hij in onze tijd 
ons doen kijken naar de uiteindelijke 
einder van het leven 
en ons allemaal bezweren 
om een stuk van onze welstand 
op te geven, 
en wat minder hevig te gaan leven 
en veel intenser te genieten 
van de vreugden van het hart en van de geest. 

Wij bidden om advent 
dat Iemand ons de weg zal tonen 
naar een leven, zoveel inniger, 
zoveel echter dan de speeltijd 
van het westen, 
bidden om te weten 
waar het echt op aan komt: 
dat stukje vrede 
dat mensen aan elkander kunnen geven. 

 

(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 
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ADVENT VIEREN EN BELEVEN 
 

We inspireren ons aan de Bijbelse lezingen 
We doen dit in verbondenheid met onze geloofsgemeenschap. 
We besteden aandacht aan de mensen in armoede. 
Advent wil hoop brengen. Het brengt ons dichter bij Kerstmis. 
 

 Advent vieren. 
Zondag vieren wij de liturgie van de derde zondag van de advent. 
Advent is een tijd van uitzien naar de komst van de Heer. 
Gods redding is nabij.  
In alle verwarring, in de doolhof van het leven, in deze duistere tijden krijgen we extra licht, een 
licht dat ons de weg wijst en oproept om de moed niet te laten zakken. 
Wij ontsteken dan de derde kaars. 
 

 Welzijnszorg. 
De adventscampagne Welzijnszorg legt de focus op de groeiende digitalisering in onze 
maatschappij die een nieuwe bron van ongelijkheid is.  
Wie niet mee is in het digitale verhaal, mist een stuk verbondenheid. 
We hoeven niet lijdzaam toe zien op deze kloof van ongelijkheid. Er zijn verschillende 
initiatieven waarbij mensen zich inzetten voor het toegankelijk maken van deze wereld voor 
arme en kansarme mensen. 
Komend weekend is er de actie Welzijnszorg die ons oproept tot steun aan mensen in armoede. 
 

 Bijbellezingen. 
Zondag komt de profeet Jesaja aan het woord. 
Hij benadrukt het belang van sociale rechtvaardigheid en klaagt het onrecht aan dat gewone 
mensen wordt aangedaan. 
Hij richt zich tot de elite van zijn tijd. 
Zijn volksgenoten worden ook bedreigd door plunderingen vanuit Assyrië. 
Jesaja wil zijn volksgenoten moed inspreken. 
 

In het evangelie komt Johannes de Doper aan het woord. Hij verwijst naar Jezus. 
Waar hij komt zullen blinden zien en lammen lopen, zieken worden genezen en doven horen. 
Een vreugdevolle boodschap wordt gericht naar de armen. 
zal men aan Hem geen aanstoot nemen? 
 

 Een gebed. 
God van licht en liefde, 
in het doolhof van het leven 
wil jij een licht zijn. 
Dankjewel 
om ons vandaag moed te geven 
en ons te herinneren aan jouw droom voor deze wereld. 
Help ons om geduldig te zijn, 
open ons hart voor jouw liefde 
en open onze ogen 
opdat we de nood aan verbinding zien. 
Maak ons zo tot wegwijzers 
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die bouwen aan jouw droom. 
Wees als een licht bij ons 
vandaag, morgen en altijd. 
Amen. 
 Johan Goedefroot pastoor 
 

WIJ WAREN ER OOK BIJ. 
 

ZONDAG 27 NOVEMBER  -  VORMSELCATECHESE 

 
 

 
We hebben tijdens de bijeenkomst een foto van elke 
vormeling in de kerk opgehangen. Ook hebben we 
ons hand getekend op gekleurd papier. 
We hebben veel geleerd over de advent. Het was de 
eerste dag van de advent, 4 weken voor Kerstmis. Er 
was een kerstmarkt aan de ingang van de kerk. We 
konden daar allemaal iets kopen en ook eten en 
drinken. We hebben de adventkaars aangestoken. We 
hebben ook geleerd dat het woord advent van het 
Latijn komt: advinere. 
Thuis mogen we ook een figuur in klei maken en dat 
zetten we in de kerk tot volgend jaar. 
Het was een leuke dag. 
 Elise De Craene 
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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. 

 

 

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 
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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) 
 

INTERPAROCHIAAL 
 

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

BENEFIET TEN VOORDELE VAN CLEMENSACTIE 
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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 
 

 
 

HET VREDESLICHT. 
Wij zoeken mensen die dit bijzonder licht willen dragen! 
 

 

 
 

 

Het Vredeslicht is een lopend vuur dat jaarlijks vertrekt eind november vanuit het multiculturele 
Bethlehem in Palestina en verspreidt zich over de wereld.  Van hand tot hand geven mensen van 
goede wil dit licht van hoop en warmte door over een afstand van duizenden kilometers. 
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Tijdens de kerst- en eindejaar periode 2022 nodigt het vredeslicht ons uit om zich betrokken te 
voelen met mensen die zich inzetten voor het klimaat en met mensen in conflictgebieden waar 
vrede ver weg is: Oekraïne, Rusland, Palestina, Syrië, Iran, … 
 

Dit jaar vertrekt het vredeslicht vanuit twee Vlaamse Vredes-steden: Gent en Ieper. Van daaruit 
gaat het naar andere steden en gemeenten zoals Deinze, Kortrijk, Brugge, Roeselare, Tielt, 
Diksmuide, Nieuwpoort, ….  Tal van gemeentebesturen nemen het licht in ontvangst als teken 
van verbondenheid met mensen uit getroffen gebieden. 
 

Concreet voor Gent. 
Samen met Stad Gent en de interlevensbeschouwelijke werkgroep Gent (IWG), zoekt 
Vredeslicht VZW naar 100 mensen die vanuit het centrum van de stad deze vredesvlam over een 
korte afstand willen dragen. 100 mensen met een verantwoordelijkheidsgevoel, 100 mensen die 
ervan overtuigd zijn dat alleen vrede een antwoord is op haat, oorlog en geweld. 
 

Wil je mee aan de start staan van deze warme menselijke ketting?  Dat  kan ! Afspraak: 
Zaterdag 17 december 2022 om 9,15u aan de Stadshal (Poeljemarkt Gent). 
 

Hier geeft het Gentse stadsbestuur het vredeslicht door aan de 100 boodschappers. 
 

Het vuur wordt gedragen op fakkels, die u ter plaatse kan verkrijgen. U kan ook een eigen 
lantaarn met een kaars meebrengen om het licht over te brengen. 
 

We wandelen van de stadshal doorheen het winkelcentrum naar het oud justitiepaleis 
(Koophandelsplein). Daar voorzien we een vredeswake met verspreiding van het Vredeslicht. 
Een eerste loopvereniging neemt hier het Vredeslicht over en trekt verder richting Deinze. 
 

Word jij één van die 100 Gentse fakkel- of lantaarndragers? Van harte welkom.   Inschrijven 
kan via  jan.bethune@proximus.be of door een sms te sturen naar het nummer 0496 68 48 67 . 
Voor meer info: https://vredeslicht.be 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parochieblad                        SINT-BERNADETTE – GENT           ONLINE 

Jaar 2022 Nummer 49   woensdag 7 december  Pg. 10 / 11 

 

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 


