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WOENSDAG 11 JANUARI 2023 
 

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

Zondag 29 januari 
 11.00 u. – Eucharistieviering 

 

Het Lam van God 
 

Hij is niet gekomen 
om te heersen. 
Macht en aanzien, 
wapens en harde woorden: 
ze zijn bij Hem niet van tel. 
 

Hij is niet gekomen 
om angst aan te jagen. 
Niet om schuldgevoelens 
en scrupules aan te wakkeren. 
Mensen onderdrukken: 
het is ver van Hem. 
 

Hij is gekomen als een lam: 
weerloos en in eenvoud. 
Hij nam de schuld 
van mens en wereld op zich. 
Hij wilde God en mensen 
met elkaar verzoenen. 
Geweldloos gaf Hij zijn leven 
om haat en onvrede 
te ontzenuwen, voorgoed. 
 

Hij is gekomen 
vol van de geest van God 
om mensen vrijheid en toekomst 
aan te zeggen en te bewerkstelligen. 
De knellende banden 
heeft Hij verbroken 
en Hij heeft mensen zicht gegeven 
op Gods alles doordringende goedheid 
voor alles en iedereen. 
 

Hij is gekomen voor ons 
om te zeggen wie God is 
en hoe wij voor elkaar 
zo goed als God kunnen zijn. 
 

(bron: Dominicanen Schilde-Bergen. tekst Wim Holterman osfs) 
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KERK-ZIJN in 2023 
 

 
 

Als jaarthema kozen we dit werkjaar voor onze parochie “Kerk. Binnenste buiten.” 
We willen werken aan het maken van verbindingen in alle richtingen. 
In het komende jaar willen we ook ons geloof verdiepen, maar ook uitdragen. 
We zoeken naar de bronnen in onszelf, maar we mogen het Licht van Gods liefde laten stralen 
naar de wereld toe. 
 

 Nieuwjaarswensen 
In de loop van de maand januari worden heel wat nieuwjaarswensen uitgewisseld. Dat gebeurd 
door familieleden en vrienden onder elkaar. Maar ook in onze parochies en parochiale 
verenigingen worden de nieuwjaarswensen uitgewisseld. We hopen in het komende jaar ook 
blijvend te kunnen samen komen om te vieren in onze kerken, samen te werken in onze 
werkgroepen en elkaar te ontmoeten in onze parochiehuizen. 
 

 Kerkraden 
De kerkfabrieken staan in voor het onderhoud van het gebouw en de materiële voorzieningen die 
nodig zijn voor de eredienst. Aan oude gebouwen is er altijd iets dat moet hersteld of vernieuwd 
worden. De stijgende energieprijzen noopt hen, gezien de hoogoplopende facturen, de 
verwarming een graadje minder te programmeren. 
Dit jaar moeten in de kerkfabrieken ook twee nieuwe leden verkozen of herkozen worden. 
 

 De parochieploeg en lokale pastorale ploegen 
De planning voor de komende maanden staat op punt, deze moet nog verder uitgewerkt worden. 
Deze ploegen coördineren de verschillende vieringen in de kerk en de activiteiten daarbuiten. 
In de loop van het voorjaar zal bisschop Lode onze parochie bezoeken. Hij zal een zaterdag 
vrijhouden voor onze ‘nieuwe’ parochie Sint-Franciscus. Hij zal deelnemen aan de vergadering 
van de parochieploeg en mensen kunnen ook die namiddag met hem contact nemen. Hij zal 
tenslotte voorgaan in de eucharistie waar iedereen genodigd is. 
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 Dooppastoraal 
Zoals gewoonlijk worden de pasgedoopten rond Lichtmis uitgenodigd voor een viering met 
kinderzegen. Het voorbije jaar zijn heel wat kinderen gedoopt en zo mogen zij beleven dat zij 
behoren tot de christelijke geloofsgemeenschap. 
De werkgroep jonge gezinnen richt in de loop van het jaar ook heel wat ontmoetingsnamiddagen 
in en een aantal belevingsmomenten voor het ganse gezin. 
 

 Eerste-communieproject 
Elk van onze parochies hebben een eerste-communietraject waarbij ouders en kinderen 
betrokken worden bij  de voorbereiding, in onze parochiegemeenschappen in samenwerking met 
de scholen. 
De eerste samenkomst is gepland voor Lichtmis. De eerste-communievieringen vinden plaats in  
de maand mei. 

 Vormsel 
Er zijn twee catechesewerkingen voor de kinderen van Sint-Amandsberg. Ouders en kinderen 
komen maandelijks samen rond één of ander thema. 
Er zijn ook de vieringen van naamopgave en de kruisoplegging. De kinderen worden gevormd 
op het weekend van Pinksteren. 
 

 Pasen 
Voor christenen is Pasen het belangrijkste feest. We besteden aandacht aan de voorbereiding, de 
veertigdagentijd die begint met aswoensdag. De Goedeweekdiensten zullen ook dit jaar een 
bijzondere aandacht krijgen. 
 

 Zorg voor zieken en armen 
Op geregelde tijdstippen komen de werkgroepen Samana samen om activiteiten uit te werken 
voor de mensen; ze organiseren ontmoetingsnamiddagen en uitstappen. 
Er zijn de bezoeken aan huis en de nodige dienstverlening. 
Mensen die het wat moeilijk hebben kunnen terecht bij kansarmoedewerkingen of buurtwerk. 
Heel wat mensen zijn erin geëngageerd. Er word geluisterd naar de vragen van mensen in nood, 
ze worden bijgestaan in hun zoektocht naar menswaardige leefomstandigheden en ze worden 
geholpen waar het mogelijk is. 
 

 Rouw-en uitvaartzorg 
Elk jaar worden mensen geconfronteerd met het overlijden van een familielid of  iemand uit de 
vriendenkring. Met de werkgroep uitvaartzorg proberen we in onze kerken een waardig moment 
van afscheid te voorzien, met gezangen en gebeden, bijbelteksten en rituelen en met de inbreng 
van de familieleden zelf. 
De mensen van de werkgroep rouwzorg houden contact met de nabestaanden; er zijn de 
namissen voor de overledenen, de ontmoetingsnamiddagen of voordrachten, de diensten van 
Allerzielen. 
 

 Parochiale verenigingen 
Onze parochie kent tal van verenigingen. Zij hebben een eigen bestuur en programma. 
Ze zijn te gast in onze parochiehuizen. Dank zij de VZW’s Parochiale werken kunnen zij in 
goede omstandigheden samen komen. 
 

 Parochieassiste 
Parochieassistente Marijke De Vogeleer heeft dit jaar de pensioengerechtgde leeftijd bereikt. Na 
Pinksteren stopt ze als voltijdse werkkracht. Ze zal als vrijwilligster actief blijven in onze 
parochies. Ondertussen kunnen we rekenen op een nieuwe werkkracht voor het begeleiden van 
het pastoraal werk in onze parochie. 
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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). We 
mogen haar spoedig bij ons verwelkomen in onze parochie. 
 

 Hoopvol en vredevol nieuw jaar 2023 
Hopelijk mogen wij in dit nieuwe jaar ons geloof samen verkennen, verdiepen en beleven. 
 Vredevolle groeten van Johan Goedefroot, pastoor. 
 

KERKFABRIEKEN SINT-AMANDSBERG (GENT) 
 

Om de drie jaar wordt de helft van de kerkraad vernieuwd.  
Drie jaar geleden was dat de grote helft, nu is dat de kleine helft. 
Nieuwe kandidaten kunnen zich aandienen, de oude kunnen zich laten herverkiezen. 
 

De kerkraad bestaat uit vijf leden + de pastoor (of de door de bisschop aangestelde persoon) 
De kerkraad staat in voor onderhoud van het kerkgebouw en voor alles was nodig is om de 
eredienst mogelijk te maken. 
 

VERKIEZINGEN RAADSLEDEN 
Oproep kandidaten 
 

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële 
organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld 
dat er twee vacatures zijn respectievelijk binnen de kerkraden van de kerkfabrieken 
1.  Sint-Amandus te Sint-Amandsberg (gemeente Gent); 
2.  Heilige Bernadette te Sint-Amandsberg (gemeente Gent); 
3.  O.-L.-Vrouw Oude Bareel te Sint-Amandsberg (gemeente Gent). 
 

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking 
om lid te zijn van de kerkraad: 
 

1° rooms-katholiek zijn; 
2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing; 
3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de gemeenten van 
de gebiedsomschrijving van de parochie (voor de parochies Sint-Amandus, Heilige Bernadette, 
Onze-Lieve-Vrouw Oude Bareel betreft het de gemeente Gent). 
 

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 1 februari 2023 
ingediend zijn bij: 
Kerkfabriek, respectievelijk, Sint-Amandus te Sint-Amandsberg, 
    Heilige Bernadette te Sint-Amandsberg, 
    O.-L.-Vrouw Oude Bareel te Sint-Amandsberg 
 ter attentie van E.H. Johan GOEDEFROOT, parochieverantwoordelijke. 
  Prosper Vincentstraat 2 
  B-9050  Gent (Ledeberg). 
 

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij. 
 

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde 
of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit 
met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°. 
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Na 1 februari 2023 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten 
bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerken van de parochies 
Sint-Amandus te Sint-Amandsberg 
Heilige Bernadette te Sint-Amandsberg 
O.-L.-Vrouw Oude Bareel te Sint-Amandsberg. 
 

Opgemaakt op 2 januari 2023 te Ledeberg, 
 Johan Goedefroot, 
door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochies Sint-Amandus, Heilige 
Bernadette, Heilig Kruis Westveld, O.-L.-Vrouw Oude Bareel en Heilig Hart te Sint-
Amandsberg (Gent). 
 

PREEK VAN DE WEEK 
 

ZONDAG 1 JANUARI -  OCTAAF DAG VAN KERSTMIS – H. MARIA, 
MOEDER VAN GOD 

Zegen. 
In de eerste lezing hebben wij de aaronitische zegen uit het OT gehoord. Mozes spreekt tot 
Aaron dat Jahwe het volk Israël zal zegenen d.w.z. dat het in toekomst goed gaat met het volk 
Israël. Deze zegen is een soort belofte voor de toekomst. Ook de herders in het evangelie spreken 
over de toekomst - van Jezus. Hij is voor het Heil van het nieuwe Israël gekomen. Wat is 
eigenlijk een zegen? 

 Ik zegen kinderen in onze dopen. Een zegen met het kruisteken, handoplegging en aan 
het einde van de doop. 
 Wat verwachten de ouders van de doop? Zij verwachten vooral: veiligheid en warmte. 
Hier is niet de warmte van de verwarming bedoeld maar de warmte in de relaties. 
 Kan de doop dat garanderen? Geen mens kan in de toekomst kijken! 
 Wat kan de doop/de zegen dan wel? Een zegen betekent niet dat alles goed gaat, dat je 
geen moeilijkheden in je leven hebt. Dat zie je in het leven van Maria en Jozef. Daarvan 
vertellen de kerstverhalen in het Nieuwe Testament. 
 Wat betekent zegen dan wel? Zegen dat is: goed zeggen, bene dicere (in het latijn)! God 
verklaart dat wat gezegend wordt als goed en spreekt het ons toe. Zo zal het zijn! 
 In de Bijbel: je bent opgenomen in het verbond met God. In het OT was het verbond met 
Mozes. In het NT is het het Nieuwe verbond met Jezus. 
 Dat betekent: Er kunnen verschillende dingen in je leven mislopen maar tenslotte zorgt de 
nabijheid van God dat je in de hemel komt. Dat alles goed gaat. 
 En in die zekerheid kan je dan alle moeilijkheden aanpakken die het leven je stelt. 
 God zegt: “Wat ook in je leven gebeurt, ik ben naast u en ondersteun je. Wees niet bang, 
wat er ook gebeurt, ik ben met u.” Maria heeft het ons voorgedaan. Amen. 
 Pater Andreas Krahnen 
U kunt de preek horen op mijn PreekPodcast: Ga naar https://andreaskrahnen.blog 
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Het kerstfeest - zondag 18 december 2022 

 
Marie Paule en Willy zorgen goed voor de boterkoeken, hopelijk plakten de vingers niet teveel! 

 

 

Lieve is altijd paraat, hier komt ze al met de plateaus op ons afgestapt. 
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Bij een kerstfeest horen enkele cadeautjes, met een beetje geluk krijg je een mooie prijs! 
 

Het was bitter koud en toch trotseerden niet minder dan 54 mensen de vrieskou om naar de 
Novazaal te komen voor het kerstfeest! 

De zaal was goed verwarmd en we zagen dat de opstelling voor de mis er anders uitzag dan 
gewoonlijk. De altaartafel stond in een hoek van de zaal en de zitplaatsen in halve cirkelvorm er 
omheen, dat schept meteen een verbondenheid en samenhorigheid alsmede een huiselijke sfeer. 
De mis werd opgedragen door Johan met mooie teksten en opgeluisterd met kerstliederen 
gezongen door 6 koorleden uit eigen rang. Het was een heel mooie viering. 

Vervolgens werd er een glaasje witte of rode wijn of fruitsap aangeboden met een 
aperitiefkoekje. Onderwijl werden de enveloppen gecollecteerd waar onze bijdragen voor Kishor 
Nagar instaken. Al heel veel jaren steunt Samana Sint Bernadette dit project waar kansloze 
jongeren onderdak, kleding, eten, respect, vriendschap, liefde en een menselijke en intellectuele 
vorming krijgen.  De contactman Pol Vogelaere vertrekt binnenkort voor 3 maanden naar India 
om daar te gaan werken en zal de mooie som van uw kerstgave van 429 euro ter plaatse brengen, 
die ze daar goed zullen kunnen gebruiken (waarschijnlijk deze keer om nieuwe bedden te kopen 
in plaats van de vloermatjes voor de jongens) wij zijn er absoluut zeker van dat het geld goed zal 
worden besteed. 

Nu volgt het animatiegedeelte: een piano wordt binnengerold en niet minder dan 9 koorleden 
met Jan als koorleider volgden. We kregen allemaal de teksten op papier om eventueel mee te 
kunnen zingen. Het waren meestal oude en gekende kerstliederen en wat ook interessant was 
voor elk oud lied wist Jan ons te boeien met waar en wanneer het  ontstaan was. Mooie liedjes 
duren niet lang en het zanguurtje was in geen tijd voorbij ! Heel mooi gezongen en dat verdiende 
terecht een daverend applaus ! 
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Dit was nog het einde niet want daar staan ze al gereed en onopvallend, de mooi gedekte tafels  
waar we konden aanschuiven voor koffie of thee en een overvloed aan lekkere koffiekoeken. Het 
heeft goed gesmaakt en ons deugd gedaan.  

Wij eindigen met de tombola verdeeld volgens de geboortemaand. In geen tijd had iedereen zijn 
pakje en konden we gelukkig, tevreden en voldaan naar huis. Voor de kernleden en andere 
medewerkers was er nog de karwei van de afwas en opkuis. Wij zijn hen ontzettend dankbaar 
voor alles wat ze organiseren en  waar ze zich voor inzetten om ons deze vieringen te gunnen. 
Van harte heel veel dank !! 

INTERPAROCHIAAL 
OKRA OUDE BAREEL 
 

 BEZOEK AAN HET (NIEUW) JUSTITIEPALEIS 
Het (nieuw) Justitiepaleis in Gent staat er ondertussen al 15 jaar. Voordien zetelde de rechterlijke 
macht aan het Koophandelsplein in het statige oude gerechtsgebouw uit de 19de eeuw. Onze 
spreker, Geert Cheyns, gewezen magistraat (ooit te zien in de 1ste aflevering van ‘De 
Rechtbank’ als Voorzitter van de politierechtbank) zal ons ook de functie van een rechtbank 
toelichten. 
Wanneer? Woensdag 18 januari om 14,00 uur Waar? Ingang van het Justitiepaleis. Deze 
bestemming is gemakkelijk te bereiken met tram 1 en tram 4. Bart Vandendriessche, 
medewerker Okra Oude Bareel, zal je daar opwachten. Na de rondleiding kunnen we in Hotel 
‘Den Briel’ napraten. Inschrijven vóór 13 januari bij bart.vandendriessche3@telenet.be. Je 
betaalt € 5 op rekening van Okra oude Bareel met vermelding “Justitiepaleis”. 
 

 GENT HANGT HET BEEST UIT 
Op maandag 23 januari begeleidt de Gentse gids, Alex De Bruycker ons door de stad voor 
rondleiding van ongeveer 2 uur. We gaan op zoek naar alle mogelijke tekenen van ‘beesten’. 
Gent hangt / staat vol met ontelbare afbeeldingen van dieren, zowel in graffiti, beelden, vlaggen, 
bouwwerken, … Plezier verzekerd! Wanneer? Maandag 23 januari om 14 uur. Waar? 
Korenmarkt – ter hoogte van de ingang van het vroeger postgebouw. Bijdrage? € 6 overschrijven 
op rekening Okra Oude Bareel met vermelding van “Rondleiding Gent”. Inschrijven uiterlijk 
tegen 20 januari. Wees er op tijd bij, want slechts 20 deelnemers zijn toegelaten. Voor meer 
info : linda.feys@outlook.be  
 

 SCHOOL VAN TOEN 
Woensdag 25 januari School van Toen -  Herbeleef de geschiedenis van het onderwijs.  
Terug in de schoolbanken? Herbeleef je schooltijd! Gezinsgrootte, hygiëne, huisvesting en 
arbeid, orde en tucht, de prijsuitdeling, het standenonderwijs, handwerk, lezen, schrijven en 
rekenen,... Het komt allemaal aan bod! Dit bijzondere museum vertelt ons hoe onderwijs en 
opvoeding er meer dan 100 jaar geleden uitzag. De School van Toen is gevestigd in een typisch 
schoolgebouw uit 1901. Wanneer? Woensdag 25 januari om 14,00 uur Waar? Klein Raamhof 8 
(niet ver van de Poel) Bus 3 stopt aan het kruispunt Hoogstraat – Ramen Bijdrage? € 5 
overschrijven op rekening Okra Oude Bareel met vermelding “School van toen”. Ook 
kleinkinderen zijn welkom tegen een klein prijsje van € 2,50. 
 

 WEEKEND MASSEMBRE 
Vrijdag 30 maart - zondag 2 april. Onze weekenduitstap naar Massembre is een traditie om te 
koesteren! In 2023 verkiezen we iets vroeger op het jaar naar het Ardense vakantiecentrum te 
trekken. We doen dit van vrijdag 30 maart tot zondag 2 april. We willen getuige zijn van een pril 
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ontluikende natuur in de vroege lente, wanneer de bosanemonen, de paaslelies, de daslook, … de 
bosbodem kleuren. De everzwijnenbiggen op het domein zullen ons zeker verwelkomen. 
 

Voor de liefhebbers (optioneel) spreken we reeds op vrijdag om 14.00 uur af aan het kasteel van 
Lavaux St.-Anne. Om 17.00 uur ten laatste wordt iedereen op vrijdagnamiddag 31/03 in 
Massembre (Heer) verwacht. Wandelen staat zeker op het programma. Mogelijke bezoeken dit 
weekend zijn : het treinmuseum in Treignes, een slakkenkwekerij en het bedevaartsoord 
Beauraing. Klassiek kan er ook kubb en petanque gespeeld worden. Opnieuw genieten we van 
een picknick in de vrije natuur. 
 

Wil je er in 2023 weer bij zijn? Schrijf je dan snel in voor het weekend. Deelnamekost 
volpension: - Single kamer : € 220. Niet-leden € 242. - Dubbele kamer: € 174 per persoon. Niet-
leden € 192 per persoon. De snelle inschrijvers kunnen we een kamer in het paviljoen Durlet 
(comfort+) aanbieden. Voor de late inschrijvers voorzien we kamers in Blaimont (comfort). De 
inschrijving is pas definitief na overschrijving op de bankrekening van Okra Oude Bareel. Graag 
weten we hoe je naar Massembre rijdt. Mocht je chauffeur willen zijn of zoek je een chauffeur, 
laat dit dan weten aan Caroline: secretariaatokraoudebareel@gmail.com 
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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 


