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WOENSDAG 4 JANUARI 2023 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
Zondag 8 januari 
 11.00 u. – Eucharistieviering 
Zondag 15 januari 
 11.00 u. – Eucharistieviering 
Zondag 22 januari 
 11.00 u. – Eucharistieviering met naamopgave vormelingen 
 

 
 

Aanbidding der Wijzen 
Drie wijzen gaan richting Jeruzalem. 
Waar anders dan daar 
kunnen ze hun licht opsteken 
over de pasgeboren koning. 
Maar ze vangen bot. 
Ze vinden er angst en ongeloof. 
In Jeruzalem is het licht gedoofd. 
Ze moeten verder gaan; 
in Bethlehem vinden ze 
wat ze hartstochtelijk zochten: 
een Kind, nieuwe Toekomst. 
Dat Kind wijst hun nieuwe, 
andere wegen. 
 

De wijzen zijn voor ons 
een uitnodiging om op te staan 
en om te gaan zoeken 

naar Licht in ons leven. 
Vooraf kunnen zij ons al zeggen 
dat ingeblikt geloven duisternis is. 
Oude zekerheden vasthouden 
en angstvallig bewaken 
snijdt de toekomst af. 
 

Op weg gaan met de wijzen 
betekent nieuwe ongekende wegen gaan. 
Het is het oude vertrouwde achterlaten 
en weer gaan zien met de ogen van een kind. 
Of anders gezegd: mensen en wereld bezien 
door de ogen van het Kind van Bethlehem. 
Dan brengen we eer aan God in de hoge 
en dragen we zorg voor vrede op aarde 
voor alle mensen van goede wil. 
 

(bron: internet, tekst: Wim Holterman osfs) 
 

BENOEMING PAROCHIEASSISTENTE 
 

Mevrouw Adelheid Verstraeten, parochieassistente, medewerkster vicariaat Diaconie en Caritas 
voor Labyrint, werd op 19 december 2022 benoemd tot lid van de dekenale equipe van het 
dekenaat Gent en tot parochieassistente in de parochie Heilige Franciscus van Assisi (Gent-Oost) 
onder de leiding van de pastoor-moderator. 
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WIJ WAREN ER OOK BIJ 
 

KERSTDAGVIERING IN DE SINT-BERNADETTEKERK. 

 
Het mooi versierde altaar. 

 

 Verlangen en verwachting. 
Vier weken lang hebben we een kaars ontstoken op de adventskrans. 
Telkens met een stil gebed.: 
God, 
geef ons toch licht 
geef licht aan deze wereld. 
er is nog zoveel duisternis. 
Het is het verlangen van veel mensen: 
geef licht ons licht als het donker in ons leven 
geef alles wat je hebt, God, 
geef liefde een gezicht. 
 

 Verzamelen voor de kerstviering. 
De mensen kwamen de kerk binnen, de kerk liep stilaan vol. 
Het koor zong verschillende kerstliederen. 
Alles was mooi versierd met kerstrozen en lichtjes, 
en voor de kerstbomen stonden de beelden van de kerststal en de vele beeldjes in klei door de 
mensen gemaakt. 
De lector nam het woord en nodigde mensen uit te luisteren naar de visioenen van Jesaja en 
naar de kerstboodschap. 
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Het koor zong het lied:  
In den beginne was het Woord.  
Een licht in de duisternis. 
Hij werd geboren in de nacht 

De priester verwelkomde de mensen  
We luisterden naar gebeden van mensen afgewisseld met teksten uit de visioenen van de profeet 
Jesaja. 
Dit werd afgesloten met een gebed. 
 

 Kerstboodschap. 
Het kerstverhaal werd voorgelezen. Het kindje werd gevonden. Er klonken kerstliederen. 

“Wat geeft mensen van vandaag hoop?” vroeg de predikant nadien. 
Het werd even stil. 
We zoeken naar de bronnen van ons eigen leven, wat drijft ons. 
We lezen uit de visoenen van Jesaja:  
Een belofte werd aangezegd: het volk dat in het duister wandelt zal een Licht aanschouwen. 
Er worden ons ook tekens  gegeven. 
Gods goedheid die zichtbaar geworden is in zovele kleine dingen om ons heen: 
Er gebeurt zoveel goeds in deze wereld. 
Dagen van zorg, aandacht, vriendschap, hulpvaardigheid. 
Op zovele plaatsen zichtbaar in buurtwerken, zieken – en armenzorg, in onderwijs, welzijnszorg 
en verenigingen allerlei. 
In die tekens krijgt liefde een gezicht, 
hebben we aandacht voor die tekenen…..? 
Het zijn tekens die ons raken en ons aanvuren …. 
 

 Kerstmis is ook zo’n teken 
Hier bij de kerststal worden we eraan herinnerd 
God komt aan het licht in een mensenkind. 
Hier krijgt Gods’ liefde een gezicht. 
In Jezus, zijn leven zijn boodschap, is Gods liefde zichtbaar geworden. 
Een teken ons gegeven , als een ster in de donkere nacht,  
mensen gaan er naar op zoek, zoals herders en wijzen 
Liefde krijgt een gezicht in een mens, met een naam  en een gezicht 
met een boodschap en een levenswijze. 
 

We vierden de eucharistie 
Brood en wijn werden op tafel geplaatst, tekens van Jezus aanwezigheid 
Hij wil midden onder ons wonen. 
We deelden zijn brood. De Heer schenkt ons zijn liefde, zijn vrede. 
Zijn geest blijft ons bezielen  
Liefde krijgt een gezicht.. 
Er klonken mooie kerstliederen: Joy tot the world en het Adeste Fidelis 
 

 Kerstwens 

Het volk dat in het duister wandelt, ziet een groot licht; 
Van harte wens ik jullie ook dat licht. 
Het licht mag niet in de kerststal blijven…. 
Het wil binnenkomen in onze wereld en dus ook in ons leven. 
Je kan het beleven en verspreiden. 
 



Parochieblad                        SINT-BERNADETTE – GENT           ONLINE 

Jaar 2023 Nummer 1    woensdag 4 januari  Pg. 4 / 10 

 Slotlied 

Het aangrijpende slotlied: “Pueri Concinite” gezongen door het Bernadettekoor en Katrien 
Knockaert, begeleid door het orgel. 
Een prachtige afsluiter van een mooie kerstviering 
Dank aan allen die hebben meegewerkt aan deze viering. 
 Johan Goedefroot 
 

 
 

 Gebed. 

Liefde 
is het licht 
waarmee Gij vandaag ons raakt, 

liefde 
als een Woord met vleugels 
van alzo hoge, 
als een Mens met erbarmen, 
ons zo nabij. 

Liefde 
als een goede tijding, 
als een beter vaderland, 
als onderdak voor ons allen. 

Nergens 
zo goed te lezen, 
zo verstaanbaar gemaakt 
dan in de geboren herder Jezus Messias. 

Gezegend zijt Gij 
om Hem: 
dat Hij met U 
in de eenheid van de Geest 
moge leven in de gloria! 

 

 

 Voorbeden. 
We willen het nu even stil maken om alle mensen die we in ons hart meedragen, maar ook al 
onze zorgen en onze vreugdes aan God voor te leggen. 
 

Bidden we voor allen die in deze Kerstdagen bedrukt zijn, om welke reden ook… 
voor hen die geen hoop meer hebben en geen uitkomst zien… 
voor allen die louter duisternis zien en geen licht… 
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Bidden we voor allen die we kennen en die ziek zijn… 
voor de mensen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen 
en die we in deze dagen het meest missen… 
voor alle mensen die ons gebed en onze liefde nodig hebben… 
 
Bidden we voor mensen die met zachtheid door het leven gaan… 
voor hen die één en al mildheid zijn… 
dat ook wij zulke mensen zouden mogen zijn… 
 
Wie wil kan hier ook nog zelf een wens of een bede formuleren. 

PREEK VAN DE WEEK 
HOMILIE TIJDENS DE MIDDERNACHTMIS 

DE LIEFDE KRIJGT EEN GEZICHT 

1. Een herinnering uit mijn kindertijd. 
De laatste dagen kwam een herinnering uit mijn kindertijd naar boven. Ik heb een heel levendige 
herinnering aan de vreugde van het uitkijken naar Kerstmis in de advent. Ik herinner me de 
adventskalender. ‘s Morgens na het ontwaken was mijn eerste stap naar de adventskalender 
lopen om de deur ervan te openen. Achter deze geheimvolle deur was dan een klein snoepje 
verstopt. Zo werd dag na dag mijn verwachting naar Kerstmis steeds groter. 
 
Ik herinner me ook dat ik in die dagen van de advent Kerstmis reeds in mijn hart voelde. Het 
uitkijken naar Kerstmis, de pure verwachting heeft mij veranderd. Ik was een kerstmens 
geworden. 

2. Opnieuw als volwassene een kerstmens worden. 
Nu ik een volwassen persoon ben geworden, is deze magie naar Kerstmis verdwenen. Als 
katholieke priester is Kerstmis een van de drukste periodes van het jaar. In de advent worden de 
kerstvieringen voorbereid. Van het “uitkijken naar” is het een “pastorale planningstijd” 
geworden. 
 
Maar iets van het hunkeren naar de kinderdagen is in mijn hart bewaard. In deze dagen hoor je 
dag voor dag over oorlog, crisissen, klimaatverandering, inflatie, honger in de wereld en veel 
ander slechte nieuws. Ik voel het verlangen om van iemand te horen: “Dat alles klopt en is je 
realiteit maar ik ben sterker dan je realiteit.” 

3. De boodschap van Kerstmis. 
Is dat niet precies de boodschap van Kerstmis. Ook Maria en Jozef leefden in een tijd van oorlog, 
honger en armoede. Het is niet van belang of het kerstverhaal werkelijk historisch is. Zoveel is 
duidelijk: Oorlog, honger en armoede waren een realiteit in het leven van de Heilige Familie en 
daarin herkennen vele mensen dit ook vandaag. 
 

En wat doet God? Het is eenvoudiger te zeggen wat God niet doet. Hij stuurt geen religieus leger 
die de Romeinen, de bezettingsmacht, verdrijft. Dat is precies wat vele mensen van de Messias 
die God zal sturen verwachten. Zij verwachten een nieuwe Koning David. 
 

Maar God weet: Geweld produceert alleen maar meer geweld. Het is een vicieuze cirkel. Kijk 
maar naar de inwoners in Oekraïne. Die weten hier alles over. 
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Wat doet God in die situatie dan wel? Het klinkt een beetje merkwaardig maar Hij sticht een 
nieuw verhaal. God weet: Een krachtig verhaal is zoals een zaadkorrel. Tenslotte groeit het tot 
een grote boom. 

4. …aan de armen verkondigd. 
De beste grond voor zo´n verhaal, zo´n zaadkorrel zijn de arme mensen, die mensen die in de 
oorlog moeten lijden, die mensen die arm zijn. Zij hunkeren naar vrede en gerechtigheid. 
Daarom werd Jezus in een stal geboren en herders, de armste mensen uit die tijd, zijn de eersten 
die de boodschap van de komst van de Messias hoorden. 
 

Hoe is de geschiedenis dan verdergegaan? 300 jaar later werd het Christendom de staatsreligie 
van het Romeinse Rijk. De kracht van het verhaal overwint de militaire macht. 
 

Ik denk nog eens terug aan mijn kindertijd. Het verhaal van Kerstmis dat mij in de advent tot een 
kerstmens maakte. Misschien moeten wij dat ook als volwassene weer ontdekken: Het uitkijken 
naar het koninkrijk Gods zal ons dan veranderen. 
 

En dan klinkt het lied der Engelen ook voor ons: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op 
aarde aan alle mensen die hij liefheeft’. Ik wens allen een Zalige Kerstmis 2022! 
 Pater Andreas 

GENT ZINGT KERST 
Enkele beelden van dit gebeuren: 

 
Onze orgelist Jo moest zich extra dik kleden tegen de harde kou in de kathedraal. Muts, dikke 
truien en pantalon waren noodzakelijk. Zie op de foto het imposante orgel dat hij bespeelt. 
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Enkele koorleden wachten met dikke jas op de start van dit meezingconcert! 

 

 

Hierbij het koor, klaar om met volle borst kerstliederen te zingen! 
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INTERPAROCHIAAL 
 

IK DRAAG JOUW NAAM NAAR BETHLEHEM IN DE HEILIGE NACHT 
 

Van onze crypte op de berg Sion naar de Geboortegrot in Bethlehem hebben we u en de uwen 
gedragen in deze heilige nacht. Onder begeleiding van liederen en gebeden droegen we de grote 
boekrol met alle namen en gebedsverzoeken in het donker en koude van de nacht naar de plaats 
van de geboorte van Jezus Christus en brachten het naar hem toe. 
 

83.858 namen, zoveel mensen en hun zorgen, speelden met de opvallend lange rol in de 
kerstnacht bij de kribbe van Jezus in Bethlehem. We dankten God voor al deze vele mensen en 
vroegen om de zegen van het pasgeboren goddelijke kind. Moge kerstvreugde u en u allen vanuit 
Bethlehem vervullen! 
 

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de inzamelingsactie. Tot en met kerstavond 
hebben we € 197.117,38 aan donaties ontvangen. Dat is geweldig! We zullen zo snel mogelijk 
onze partnerorganisaties in Bethlehem bezoeken en de donaties overhandigen. We zullen 
hierover berichten op onze social media kanalen en in onze nieuwsbrief. 
 
Gelukkig verenigd met u in gebed, wensen wij u prettige kerstdagen en de rijke zegeningen van 
het kind in de kribbe voor het nieuwe jaar 2023! 
 

 De monniken van Dormition Abbey en Tabgha Priory 
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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 


