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WOENSDAG 14 DECEMBER 2022 
 

LITURGISCHE VIERINGEN. 
Zondag 18 december 
 11.00 u. – Gebedsdienst 
Zaterdag 24 december 
 23u30 – Koor zingt kerstliederen 
 24.00u – Middernachtmis 
Zondag 25 december Kerstmis 
 10.45 u. - Koor zingt kerstliederen 
 11.00 u. – Eucharistieviering 
Zondag 1 januari 
 11.00 u. – Eucharistieviering 

 

Bij de vierde zondag van de Advent. 
Hier copyrighted Foto 244   (c) Hans Medart 

 

 Verbind je met Gods droom. 
God van Licht en liefde, 
in de 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  
die bouwen aan jouw droom. 
Wees als een licht bij ons 
Vandaag, morgen en altijd. 

 

Op weg naar Kerstmis. 
Vier weken lang is de tijd van uitkijken naar het feest van de geboorte van Jezus. 
Een tijd van verdieping en verbinding. 
Wij luisteren naar de boodschap van de profeten; we worden uitgenodigd om hoopvolle 
mensen te zijn en te leven met aandacht, in het bijzonder voor kwetsbare mensen. 
 

 Vierde zondag van de advent. 
Zondag steken we onze vierde kaars aan op de adventskrans. 
De kaars die ons uitnodigt om ons hart te openen en ons te verbinden met Jezus. 
In de evangelielezing sluiten we aan bij Maria en Jozef in hun verwachting naar het 
kind dat hen geschonken wordt. 
‘Sta open voor het teken dat God geeft’, lezen we in de Schrift. 
Gods droom voor de mensen is in aantocht: een wereld van vrede en gerechtigheid. 
 

 Adventsactie Welzijnszorg. 
Net zoals we nu uitkijken naar de geboorte van de Heer, een kwetsbaar kind, zijn we 
geroepen om uit te kijken naar kwetsbare mensen in onze omgeving. God komt tot ons in 
elke mens waarmee we ons verbinden. 
Wij blijven geloven in de belofte van een samenleving waarin ieder mens krijgt waar hij 
of zij recht op heeft. 
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 Bezinning. 
God van licht en liefde, 
vier kaarsen branden er vandaag, 
met elkaar verbonden door een groene krans. 
In het licht van de kaarsen 
mogen wij jouw oneindig grote liefde zien 
die ons tot mens maakt 
en ons oproept om een licht te zijn voor elkaar. 
Kerstmis komt nu heel dichtbij. 
Wij willen je vragen: 
laat jouw licht schijnen, 
wees ons liefdevol nabij 
en maak ons wakker uit onze slaap 
opdat we ons verbinden met Christus 
en zo jouw droom mogen leven 
vandaag, morgen en altijd. 
Amen. 
 

Hier Copyrighted Foto 456  © Leo Coulier 
 

 Kerstmis vieren. 
Iedereen, jong en oud is uitgenodigd om met onze geloofsgemeenschappen het kerstfeest te 
vieren. 
De kerstboodschap zal weerklinken, in woord en lied.  
We zullen die boodschap tot ons laten doordringen en hem ook uitdragen. 
Dat er voor ieder mens plaats mag zijn om te wonen en te leven. 
Vrede voor alle mensen van goede wil. 
 

Er zijn de kerstavondvieringen 
 Zaterdag 24 december 2022 
  om 16.30 u. in Sint-Amandus te Sint-Amandsberg 
  om 17.00 u. in Sint-Lieven te Ledeberg. 
 

Er is de kerstnachtviering 
 Zaterdag 24 december 2022 
  om 24.00 u. in de kerk Sint-Bernadette te Gent (Sint-Amansberg)  
  met het Sint-Bernadettekoor. Vanaf 23.45 uur kerstliederen door het koor. 
 

Er zijn de kerstvieringen op kerstdag zelf 
 Zondag 25 december 2022 
  om 9.30 u. in O.-L.-Vrouw Oude Bareel te Sint-Amandsberg 
  om 9.30 u. in Sint-Simon te Gentbrugge 
  om 11.00 u. in Sint-Bernadette te Gent 
  om 11.00 u. in Sint-Eligius te Gentbrugge. 
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WIJ WAREN ER OOK BIJ. 
 

ZONDAG 4 DECEMBER - “KLEIZONDAG” 
 

 
 

Om 9.00 uur waren we reeds met enkelen in de kerk om een beeldje te maken in de klei. 
Deze beeldjes blijven gedurende de advent tot aan Kerstmis in de kerk. Nadien kan ieder zijn eigen 
beeldje meenemen naar huis. 
Wellicht zullen er nog veel beeldjes bijkomen, want na de mis nam bijna iedereen een blokje klei 
mee naar huis. 
 

PREEK VAN DE WEEK. 
 

ZONDAG 4 DECEMBER – TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT 
(Mt 3, 1-12) 

Beste mensen, 
 

Kunnen wij nog dromen? Durven wij nog dromen? 
Jesaja deed met zijn poëtisch visioen het klein 
geworden volk van Israël dromen. Eens was het volk 
uit het geslacht van David zo machtig als een grote 
ceder. 
Aan dat volk in ballingschap zegt Jesaja: 
Er zal een redder komen. Een redder, niet als vorst 
met een leger, maar als een groen kwetsbaar twijgje 
aan de stronk van Isaï. (Isaï was de vader van Koning 
David). 
De Messiaanse droom: een twijgje. 
En die Messias, Jezus Christus, zal vrucht 
voortbrengen. 
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Zoals Jesaja dat twijgje, de Messias beschrijft, zo hebben wij Jezus leren kennen: een mens die 
leefde vanuit de Geest: 
rechtvaardig, opkomend voor de zwakke, wijs, respectvol, bevrijdend, eerlijk en vol liefde. 
 

Die vruchten worden ook van ons verwacht zegt Johannes De Doper 700 jaar later. 
Het vraagt een ommekeer, een bekering. 
 

In het visioen van Jesaja gaat het dan over een wereld waarin leeuw en geitje en koe en panter en 
berin en kind harmonieus en liefdevol samenleven. Wat een vooruitzicht. 
 

Met welk visioen zou de profeet ons vandaag proberen verlokken? 
Een wereld met de ideale kinderopvang; met het klimaat op de sporen; met rozen in de 
geweerlopen in Palestina, in Oekraïne, in Congo? Een wereld met politici die niet aan zichzelf 
denken; met media die waarheid verkondigen en constructief meewerken aan een betere wereld; 
met tijaja go in de voetbalstadia? Een wereld met groetende mensen in het verkeer, altijd stipte 
en vriendelijke stielvrouwen en mannen. Een wereld waar alle mannen respect tonen voor 
vrouwen; waar geen spanningen meer zijn in de familie en enkel liefde binnen het huwelijk. Een 
wereld waar niemand nog achterblijft…. Iedereen in een hartelijk liefdevol netwerk verbonden? 
 

Voeten op de grond. Johan zei in de voorbereiding terecht ”Velen zitten in een tunnel zonder 
licht, hoe kunnen zij, hoe kunnen wij dan hoopvol zijn, hoe kunnen wij geloven in de belofte?” 
 

Misschien voor ons Christenen vanuit ons doopsel? 
Het is niet het reinigende water van onze doop - zoveel jaar geleden - dat het belangrijkste is. 
Johannes de Doper zei het in harde bewoordingen: Het belangrijkste is bekering, ommekeer: een 
levenslange navolging van Jezus met het nastreven en beleven van al die gaven van de geest. 
Niet later, maar hier en nu en samen. 
 

Rechtvaardigheid en bevrijding bewerken, midden alle miserie. 
 

Misschien las je ook in de krant over die man in Cherson. Hij fietste daar rond sinds het begin 
van de Oekraïense oorlog en maakte geluid, foto- en filmopnames. Hij stuurde foto’s door van 
wreedheden: slachtoffers en puinhopen; maar tegelijk beelden van het leven, het verzet, de zorg, 
de overlevingsdrang van mensen. 
Hij zei hierover “Je moet vermijden dat de angst je opvreet’. 
Die man houdt de droom van ‘ooit komt het goed’ levend. 
 

Dat is de betekenis van het visioen: niet bij de pakken blijven zitten. Doen wat in je 
mogelijkheden is om de angst te bezweren, ook bij jezelf. 
 

Wij kunnen in de donkere tunnel dat beetje licht zijn dat nodig is, door verwondering op te 
wekken voor al het mooie, door te wijzen op het goede dat nog altijd gebeurt, door zelf het goede 
te doen, in de geest van Jezus. 
 

Laten we samen hoopvol blijven, verwachten en met hoofd en handen, met hart en ziel werken 
aan die droom, het visioen; dan komt de belofte uit: de Messias herboren in elk van ons. 
Elk van ons: een kwetsbaar twijgje verbonden met God en alle mensen van goede wil. 
 Jan Demeester 
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VORMSELCATECHESE. 
 

Naar aanleiding van de vormselcatechese kregen we van Victor volgend verslag: 
 

“Vanmorgen zijn mijn mama en ik naar de Sint-Amanduskerk geweest. 
Ik heb er gebeden dat mijn familie geen kwaad zal worden gedaan. 
En dat ik later gelukkig zal zijn. 
In de kerk voelde het alsof er echt iemand luisterde. 
Er was ook juist een mooie lichtinval door de glasramen en er speelde koormuziek. 
 Victor” 
 

WE ZIJN ER BIJNA. 
 

 
 

Zondag 3 december, dan ontvang ik dit zinnetje van Jan Demeester in de mailbox. We zijn er 
bijna; het Kerstconcert en Gent zingt Kerst naderen nu wel heel snel. 
 

Er is al door heel veel mensen hard gewerkt voor en achter de schermen (eerst het repeteren 
(zingen en begeleiden) sinds september, de reclame, de kaartenverkoop, het zoeken en vinden 
van sponsors, het programmaboekje, het geduldig aanpassen van de partituren, het timmeren aan 
het podium,...) waarvoor dank. 
 

Zondag 3 december 19.10 u. In de kerk is er al een grote bedrijvigheid. Er is een korte repetitie 
in de kerk met het Gents Madrigaalkoor: 
Het podium wordt getest, vele koorleden van beide koren zijn al aanwezig en er is veel 
geroezemoes. We zoeken een goede opstelling voor de bijna honderd zangeressen en zangers. 
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Maar om half acht stipt zwijgt iedereen als Jan spreekt. Hij staat aan de pupiter. 
We oefenen Eer zij God in onze dagen, Joy to the world, de Oekrainse hymne en Adeste fideles. 
Waaw, dat klinkt nogal! We stoppen met zingen, nemen nog wat partituren mee naar huis en 
laten de mensen van het Gents Madrigaalkoor rustig verder oefenen. 
Dinsdag houden we een repetitie in de Sint-Baafskathedraal en zaterdag is het zover! We zien er 
naar uit! 
 Hildegard 

 

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 
 

AFBRAAK BERNADETTEWIJK. 
 

 
 
 
 
“zondag 4 december, De sloop van de 
Sint-Bernadettewijk schuift op, 
De huizen verdwijnen, de bulldozers 
schuiven op naar de grote straat, 
Puin blijft achter.” 
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“De dakpannen zijn er af, de isolatie ligt bloot, achteraan alleen steenpuin. 
Volgende week is alles weg?  Wordt vervolgd…” 
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INTERPAROCHIAAL. 
 

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 
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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. 
 

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, … 
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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 
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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 


