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WOENSDAG 18 JANUARI 2023 
 

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

Zondag 29 januari 
 11.00 u. – Eucharistieviering 
Zondag 5 februari - Lichtmis 

 11.00 u. – Gezinsviering met kinderzegening 
 

Dat wij in elkaar zien 
wat Gij in ons ziet: 
uw beeld en gelijkenis. 
 

Wie die ander ook is, 
niemand minder 
dan uw mens is hij. 
 

Dat wij hem noemen 
bij zijn diepste naam, 
 

hem aanspreken 
op zijn glanzende kern. 

 

O God 
dat wij elkaar 
herkennen en omhelzen 
 

als scheppingen 
van één en dezelfde hand, 
 

als kinderen 
van één en dezelfde Vader. 
 

  Bron Dominicanen. Tekst Hans Bouma) 
 

Gebedsweek voor de eenheid. 
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Oecumene. 
Wij christenen leven in verdeeldheid in verschillende kerktradities. 
Deze verdeeldheid strookt niet met ons geloof dat we allen familie zijn van God. Wij hebben 
dezelfde barmhartige Vader, we geloven in dezelfde Jezus Christus, we zijn bewogen door 
dezelfde geest. 
De oecumenische beweging stimuleert het zoeken naar toenadering, het zoeken naar eenheid 
in de verdeeldheid.  
Wij zijn de levende stenen van hetzelfde lichaam van Christus, die hem aanwezig willen 
brengen in deze wereld. 

Kerstmis in de verschillende geloofstradities. 
In Europa en ook in de rest van de wereld bestaan er verschillende christelijke 
kerkgemeenschappen, vaak met eigen tradities. Naast de Rooms-katholieke kerk, zijn er ook, 
hier in onze streken, de protestantse kerkgemeenschappen, de Orthodoxe kerk en de 
Anglicaanse kerk. Allen hebben het kerstfeest gevierd, het feest van de openbaring des heren 
(voor orthodoxen hun kerstfeest). De kersttijd werd afgesloten met het feest van de doop van 
de Heer. 

Interkerkelijk Beraad. 
Sinds vele jaren, en heel uitdrukkelijk na Vaticanum II, zijn er contacten gegroeid tussen de 
verschillende kerken. Er zijn ontmoetingen en gesprekken.  
Er is het geloof dat wij christenen allemaal behoren tot éénzelfde liefdesgemeenschap, dat wij 
broers en zusters zijn, kinderen van éénzelfde Vader. Deze liefdesgemeenschap moet zich ook 
verwerkelijken in het streven naar een sociale rechtvaardigheid. Dit gezamenlijke geloof  
roept ons ook op daadwerkelijk daarvan te getuigen en ons te gedragen als medescheppers met 
God, en vrede en gerechtigheid in de hele schepping tot stand te brengen. 

Gebedsweek voor de eenheid. 
In de meer zuiderse delen van de wereld wordt deze gebedsweek gehouden met Pinksteren, 
wanneer we het ontstaan van de kerk gedenken. 
In Europa en Amerika wordt deze gebedsweek gehouden van 18 tot 25 januari. 
het thema luidt dit jaar: “Doe goed, zoek recht” (Jesaja 1, 17) 
Komend weekend zullen we daar in de eucharistievieringen aandacht aan besteden. 

Oecumenische Gebedsdienst in Gent. 
Op zondag 22 januari om 17.00u is er de jaarlijkse oecumenische gebedsviering in de O.L. 
Vrouw St-Pieterskerk, St-Pietersplein  te Gent. 
Interkerkelijk beraad Gent organiseert deze viering samen met verschillende andere 
christelijke geloofsgemeenschappen uit Gent. 
Het koor Arte Musicale o.l.v. Steve De Veirman verleent zijn medewerking aan deze viering. 
Na de viering gelegenheid tot ontmoeting. 

  Johan Goedefroot 
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DÉ RONDE. 
 

 
 

2021 : complete Corona-stilte 
2022 : ronde via een koningenfilmpje 
 En nu 2023 Dé Ronde 
- ten voordele van een zinvol project: TeJo waar kansarme jongeren tussen 11 en 20  
       psychologische hulp krijgen door professionele en vrijwillige hulpverleners 
-met een kaft vol kerstliederen 
-met opgeblonken gewaden 
-met een koning die engel geworden is, mét vleugels 
-bij devote zusters 
       en meezingende kinderen 
-bij ouderen met heimwee 
-bij jonge moeders en vaders 
-bij familiegroepen en burenreunies 
-bij jongeren die nog als kleine koning of engel meeliepen 
-aan de voordeur, in de hall, in woonkamers en salons, in een kapel, op een terras één hoog, 
  aan bed, in een winkel, in onze Bernadettekerk 
-welkom in blijheid en in verdriet 
-een draaiende ster gaat voor, de trouwe melkkan volgt 
-af en toe is er een piano voor begeleiding 
-één enkele keer een lieve dame van 101 met aanmoedigingen in ’t Vlaams, in ’t Frans 
     en in ’t Engels (en ’t Gents ‘schuune, moar dad es schuune’) 
-groot is het aanbod van lekkers, net een sneukeltocht. 

 

Ja. 
En het resultaat mag er zijn! 
Milde schenkers geven samen 5.368,97 Euro (331,32 euro 
tijdens de eucharistieviering) voor het TeJo-project. 

Moe en voldaan bergen engel en koninginnen en koningen de kleren op, tot volgend jaar. 
BEDANKT. 
 Jan, namens de 10 bernadettekoningen. 
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WIJ WAREN ER OOK BIJ. 
 

ZONDAG 8 JANUARI  -  OPENBARING VAN DE HEER. 
Deze misviering werd opgeluisterd door een koor van één engel en negen koninginnen en 
koningen. Zij brachten mooie gezangen ten gehore die we allen mochten meezingen. 
 

 

De “mooie grote” engel. 
 

 

De negende koning zit aan het orgel, weggestoken achter de engel. 
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Beste Vrienden, 
 

een nieuw kalenderjaar is gestart, vol dankbaarheid blikken we terug op al het goede dat het 
voorbije jaar ons bracht en stapten vol van hoop en vertrouwen 2023 in, met de wens dat dit 
jaar ons gezondheid, geluk, vriendschap, liefde, verbondenheid, vreugde en warmte  brengt  en 
ons zo de mogelijkheid biedt om zorg te dragen voor onszelf en voor elkaar! 
Onze eerste bijeenkomst is een unicum die we nog nooit eerder hadden gepland! 
 

Op zaterdag 4 februari om 14.30 u. zijn jullie uitgenodigd en verwacht voor een 
spetterende  muziekquiz ! Uw kennis wordt getest aan de hand van vele muzikale 
fragmenten. Ook uw reactievermogen kan doorslaggevend zijn. Vogeltjes vangen (en tellen) 
en samenwerken met uw tafelgenoten zijn zeer belangrijk! We duiken de geschiedenis in en 
laten uw hersenen eens goed werken. Hier en daar zal u moeten meezingen, want ja, anders is 
het toch geen muziekquiz ? Komt u ook en doet u mee ? 
 

Programma op zaterdag 4 februari 2023 
 14.30 u. : ontvangst met koffie en koekje 
 15.00 u. : muzikale quiz 
 16.30 u.   pannenkoekenfestijn 
 17.30 u. :  einde en wel thuis 
  prijs : 5 euro per persoon, ter plaatse te betalen. 

De omhaling op het kerstfeest voor het jongenstehuis Kishor Nagar in India heeft 429 euro 
opgebracht. Veel dank daarvoor ! 
 

 Volgende activiteiten : 
zondag 19 februari : parochiefeest Sint Bernadette met om 12.00u kippenfestijn in de 
Novazaal. 
- binnenkort start ook de solidariteitsactie CM (tombola) aan 1 euro per lot of 5 euro per 
boekje. Meer informatie hierover in volgende brief. 
Wij verheugen  ons erop u allen te mogen verwelkomen op onze spetterende  muziekquiz ! 
Uw inschrijving wordt verwacht tegen uiterlijk woensdagavond 1 februari . 
 Het samana Bernadetteteam 
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INTERPAROCHIAAL 
 

LITURGISCH CENTRUM LKD ABDIJ DENDERMONDE 
Dijkstraat 32-34 
9200 Dendermonde 
 

Op algemene aanvraag is de kerststal in de abdijkerk nog te bezichtigen tot 22 januari 2023. 
 Tel : 052 33 87 86  
E-mail : lkd@abdijdendermonde.be 
Website : www.abdijdendermonde.be 
 

OKRA OUDE BAREEL 
 

 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 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. 
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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 
 
 

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 


