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WOENSDAG 21 DECEMBER 2022 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
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 
 

 
Kerststal uit Beregowo, Oekraïne. 

 

 Kerstmis 
Gods verhaal met ons gaat verder... 
in het leven dat we dankbaar blij ontvangen, 
in de liefde die we koesteren,  
in de zorgen die we delen, 
in de woorden die vertrouwen geven, 
in de aarde die ons om bescherming smeekt. 
Vredevolle kerstdagen! 
Warme nabijheid in 2023 
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 Aan al onze lezers 
Boodschap van hoop met Kerstmis 
De boodschap van de kerststal is er ook een van hoop. Die hoop schittert in de lichtende ster 
die ons mag voorgaan. Mochten in het komende jaar de werken van barmhartigheid niet een 
verre droom zijn maar mochten ze realiteit worden. 
 

Dat zieken opnieuw een helende hand op de schouder mogen voelen en zich gesteund weten 
door onze gemeenschap. 
Dat hongerigen voedsel voor hart en ziel mogen ontvangen want we zien soms harde beelden 
op TV. 
Dat gekwetste mensen die rouwen nieuw leven mogen ontdekken. 
 

Het is dus voor ons een grote uitdaging om de moed niet te verliezen maar om te blijven 
geloven in de goedheid van de mens en met onze liefde de medemens een warm hart toe te 
dragen. 
Dat vertaalt zich wellicht in kleine gebaren, aandacht en kleine attenties, die het verschil 
kunnen maken. 
Mogen wij, de lokale redactie van uw parochieblad, jullie van harte een gezond, 
gelukkig en HOOPVOL nieuwjaar toewensen. 
 Pastoor Johan, Patrick, Hildegard en Yves 
 

Kerstmis 2022 
Goede vrienden, 
 

Als kerk zijn wij onderweg. 
Samen zoeken wij ons geloof te beleven en te vieren. 
Wij getuigen ervan in ons dagelijks leven. 
Met Kerstmis vieren wij dat Christus onder ons is gekomen. 
 

Het is een wonder dat God zich door mensen laat aanraken. 
Herders komen hem aanbidden, 
koningen komen hem bezoeken, 
de oude Simeon mocht hem in zijn armen dragen. 
 

Het wonder is dat God zich laat kennen, 
dat Hij dicht bij ons komt, 
dat Hij met ons bezig is op een gewoon menselijke wijze, 
dat Hij laat “voelen” dat Hij ons graag ziet. 
Er zijn in het evangelie zoveel aanwijzingen 
dat Jezus er op uit was mensen gelukkig te maken. 
 

De menswording gaat verder in het leven van de kerk, 
in het bijzonder in de eucharistie. 
In het Woord en in het Brood 
komt Hij onder ons aanwezig; 
Hij spreekt  tot ons, Hij voedt ons. 
 

Menswording gebeurt waar zijn Woord beluisterd wordt, 
in groepen die samen komen, 
in persoonlijke overweging en gebed. 
 



Parochieblad                        SINT-BERNADETTE – GENT           ONLINE 

Jaar 2022 Nummer 51   woensdag 21 december  Pg. 3 / 12 

Menswording gebeurt 
bij het ziekenbezoek, 
bij de zorg voor de armen in onze parochies, 
in het beleven van de onderlinge liefde en vriendschap. 
 

Met kerstmis vieren wij 
dat Gods menslievendheid is zichtbaar geworden in Jezus. 
Mag zijn liefde ook zichtbaar zijn in jullie allemaal. 
Dat er vrede mag zijn in de harten van de mensen, 
in de gezinnen en families, 
in onze parochiegemeenschappen. 
Dat de vrede mag groeien 
tussen gemeenschappen en volkeren, wereldwijd. 
 

Zalig Kerstfeest. 
 Johan Goedefroot, pastoor 
 

 

 

KERSTVIERINGEN 2022 
 Kerstavondviering 
Zaterdag 24 december om 16.30 u. 
Kerk Sint-Amandus, familieviering met kerstliederen 
met het parochiekoor Canticum novum 
 

 Kerstnachtviering 
Zaterdag 24 december om middernacht 24.00 uur 
Kerk Sint-Bernadette, met het Bernadettekoor 
Kerstconcert vanaf 23.30 uur 
 

 Kerstdag 
Zondag 25 december om 9.30 u.:  
Kerk O.-L.-Vrouw Oude Bareel, familieviering 
met het parochiekoor 
 

Zondag 25 december om 11.00 u.: 
Kerk van Sint-Bernadette 
met het Bernadettekoor. 
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WIJ WAREN ER OOK BIJ 
 

KERSTCONCERT 
Zaterdag tien december; het is nu zover. 

 

 

 

Opbouw van de vloer voor het altaar, na het concert. Met dank aan enkele sterke mannen. 
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Marc vertrekt naar de kerk , waar al veel helpende handen paraat zijn. Alle glazen en 
flessen en dranken worden klaar gezet, hoekjes en kantjes worden in gereedheid 
gebracht. 
 

De pianostemmer was extra vroeg uit de veren en zo kunnen Jo en Johan heel gerust de 
juiste klanken produceren. Thuis haalt men de partituur nog eens boven en oefent men 
op de juiste toonhoogte. De leden van het Gents Madrigaalkoor komen vroeg samen en 
repeteren hun deel. Wij, van het Sint-Bernadettekoor, oefenen om half zeven. Onze 
zenuwen staan gespannen. Ondertussen is het wel enkele jaren geleden dat we een 
optreden gaven. Pff. Ik ben toch wat gespannen. 
 

De kerkdeuren zwaaien open (langs een veilig koude sas via de zijdeuren) en de mensen 
komen snel en vlot binnen. Het grote koor van het Gents Madrigaalkoor komt op en dat 
op zich is al indrukwekkend. Ze brengen ons “ Der Stern von Bethlehem” van Josef 
Gabriel Rheinberger. Indrukwekkend. En dan is het aan ons. Het gaat vlot en na het vele 
oefenen zingen we van harte. We proberen de kerstvreugde over te brengen en laten de 
mensen ook meezingen. Met de steun van het Gents Madrigaalkoor, die achteraan 
neerzaten, klinkt het fantastisch. We sluiten af en zingen met het Gents Madrigaalkoor 
nog drie liederen. Met een geweldig applaus als einde. De dirigenten, solisten en 
organist krijgen dit keer een gevulde brooddoos als geschenkje. 
 

Nadien was er voldoende tijd om de geliefden en toehoorders te bedanken met een 
glaasje wijn of fruitsap, verzorgd door de lieve mensen van de Wereldwinkel. 
 

Het goede doel van deze avond was de actie brooddoosnodig, een initiatief van VZW 
Enchanté, omdat teveel kinderen in kansarmoede naar school komen met een lege of 
slecht gevulde brooddoos. We danken de sponsors, de mensen van de Wereldwinkel, de 
toehoorders en alle helpende handen voor de mooie inzet!! De opbrengst van deze 
avond was €4400. 
 

Gelukkig waren er ook nog vele handen om op te ruimen en nog voor middernacht 
stond alles weer klaar voor de viering van de zondag. 
 

Het was goed, heel goed. Zalig Kerstfeest. 
 Hildegard 
 

PREEK VAN DE WEEK. 
 

ZONDAG 11 DECEMBER 2022  -  DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT 
(Jes 35,1-6a,10) 

 

Beste vrienden van St.-Bernadette, 
 

In onze maandagse voorbereiding van de Eucharistieviering starten wij altijd met het lezen van de 
teksten (de “perikoop”) van de komende zondag. Zo ook afgelopen week: en we begonnen met de 
eerste lezing uit de profeet Jesaja, getiteld “Verlost uit de ballingschap”. 
 

Onmiddellijk reageerde één van de lectoren met de bedenking dat dit soort teksten de gelovigen 
van vandaag, en zeker de jongeren, niet meer aanspreekt. Erger nog, dat zij erdoor geneigd zijn af 
te haken. “Houd moed, wees niet bang, hier is uw God. Hij brengt wraak mee, de goddelijke 
vergelding.” Is dat een Godsbeeld waar wij ons nog kunnen achter scharen? 
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Onze voorganger, Pater Andreas, vond dan weer dat die woorden van Jesaja vandaag nog heel 
inspirerend klinken voor de Oekraïners die strijden tegen de Russische bezetters. Er zijn 
overigens nogal wat parallellen tussen de situatie van Judea en Israël in de 7de eeuw voor Christus 
en die van Oekraïne vandaag. Om Jesaja’s tekst correct te kunnen plaatsen is dus wat kennis van 
de geopolitieke situatie in het Nabije Oosten van die 7de eeuw noodzakelijk. Ik zal me aan een 
poging tot verduidelijking wagen. 
 

Jesaja werd geboren rond 765 voor Christus: hij wordt ook wel de “koninklijke” profeet 
genoemd, omdat hij behoorde tot de hogere klasse, zeg maar de aristocratie van het toenmalige 
koninkrijk Juda. Hij mengt zich in de politiek, en heeft directe toegang tot koning Achaz die in 
736 (Jesaja is dan ongeveer 29 jaar oud) de troon van Juda heeft bestegen. Het beloofde land is 
op dat moment reeds zo’n 200 jaar lang in tweeën gespleten, met in het noorden het koninkrijk 
Israël en in het zuiden het koninkrijk Juda. 
 

Grootmacht in de regio is Assyrië. Vanwege de dreiging door Assyrië onder de voet te worden 
gelopen, pogen de koningen van Israël, Egypte en Syrië een bondgenootschap tot stand te 
brengen, en ze dringen er bij koning Achaz van Juda op aan zich bij die alliantie aan te sluiten. 
Maar Achaz weigert daarop in te gaan en daarop wordt Juda aangevallen door Israël en Syrië. In 
het nauw gedreven wil Achaz hulp vragen aan het machtige Assyrië. En daar duikt voor het eerst 
Jesaja op: want Jesaja wordt niet enkel de “koninklijke” profeet genoemd, maar ook de “profeet 
van het geloof”. Hij bezweert koning Achaz om géén verbond te sluiten met vreemde 
overheersers, maar uitsluitend te vertrouwen op de Heer. 
 

Maar, zoals dat gaat in de geopolitiek, koning Achaz slaat de goede raad van Jesaja in de wind, 
hij verbindt het lot van Juda aan de bescherming van het machtige Assyrië, en zo wordt Juda een 
soort voogdijstaat van Assur. 
 

Om de eerste lezing van vandaag historisch te situeren moeten we nu een sprong vooruit van zo’n 
200 jaar maken, richting 5de eeuw voor Christus. Hoe kan Jesaja daarover schrijven zal u me – 
terecht - vragen, vermits hij in de 7de eeuw leefde. Wel, we mogen ons het boek Jesaja duidelijk 
niet voorstellen als één geheel, geschreven door één profeet. Het is een bundel van profetieën en 
gedichten, afkomstig van verschillende auteurs. De tekst van vandaag wordt daarom 
toegeschreven aan een jongere profeet (de Deuterojesaja, de tweede Jesaja dus) die echter in de 
geest van de historische Jesaja schreef, en de Hebreeën bleef aanzetten tot unieke trouw aan 
Jahweh en ze bezwoer geen andere goden of vorsten te dienen. 
 

Wat was ondertussen de toestand in de 5de eeuw? Assyrië was in verval geraakt en de grootmacht 
van het Nabije Oosten was nu Babylonië geworden. Hier duikt nu de bekende naam op van 
koning Nebukadnessar die Israël en Juda in 596 voor Christus had geannexeerd en leden van de 
hogere klasse had gedeporteerd in ballingschap naar Babylonië. Waar hebben we dat dezer dagen 
nog gehoord, president Wladimir Poetin?... 
 

En weer komt profeet Jesaja het volk moed inspreken, zeggen dat het allemaal goed komt als ze 
maar vertrouwen hebben in de Heer. En zie, het gebeurt ook: zelfs de macht van Babylonië is niet 
oneindig, en rond 538 voor Christus wordt Babel door de Perzen veroverd, en keren de Hebreeën 
uit hun ballingschap naar Juda terug. Het is rond die gebeurtenis dat we de lezing van vandaag 
moeten situeren. 
 

Jesaja is in het Oude Testament ook bij uitstek de profeet die de messiaanse verwachting 
lanceerde. Door het boek Jesaja ging de messiaanse gedachte heel sterk leven bij de Hebreeën: 
men wachtte eigenlijk op een tweede Koning David. Het “Rijk der Hemelen” was in de geest van 



Parochieblad                        SINT-BERNADETTE – GENT           ONLINE 

Jaar 2022 Nummer 51   woensdag 21 december  Pg. 8 / 12 

de zeer pragmatisch denkende Joden geen spirituele belofte, maar iets heel concreets, iets voor 
hier en nu. 
 

Vorige zondag lazen we de bekende, poëtische tekst van Jesaja, waarin hij een utopisch beeld 
schetst van een wereld waaruit alle kwaad is verdwenen, waar de wolf en het lam samenwonen, 
de panter zich vlijt naast het bokje, de zuigeling speelt bij het hol van de adder. En Jan vatte toen 
in zijn homilie heel treffend samen wat de betekenis is van dat visioen: niet bij de pakken blijven 
zitten, wijzen op het goede dat ook in deze donkere tijden om ons heen gebeurt. De Messias die 
Jezus wil zijn, is geen politiek of militair triomfator maar een zaaier van goddelijke goedheid in 
de hoop en het vertrouwen dat het goede in ons wortel schiet. 
 Paul Verstraeten 

 

AFBRAAK BERNADETTEWIJK 
 

Er blijft nog alleen puin over. 
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INTERPAROCHIAAL 
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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 


