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WOENSDAG 25 JANUARI 2023 
 

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

 11.00 u. – Gezinsviering met kinderzegening 
Zondag 12 februari 
 11.00 u. – Eucharistieviering – Jaarmis voor de fam. Van Loo 
 

Bezinning 
 

God, 
uw liefde vraag ik 
om vereenzaamde, ‘overbodige’ mensen 
warmte en geborgenheid te geven. 
Uw troost vraag ik 
om gebroken, geknakte mensen 
te doen blijven hopen. 
Uw zachtmoedigheid vraag ik 
om de wereld, uw schepping, 
een stukje goddelijker te maken. 
Uw gerechtigheid vraag ik 
om onrecht en egoïsme 
in en rondom mij tegen te gaan. 
Uw barmhartigheid vraag ik 
om met een open hart 
naar mensen toe te gaan. 
Uw zuiverheid vraag ik 
om uw stem in de stilte te horen. 
Uw vrede vraag ik 
om aan al uw kinderen 
te vertellen dat Gij Vader zijt. 
God, 
hier ben ik. 
Zend mij. 
Opdat uw wil zou geschieden 
ben ik bereid. 
 

Samen vieren 
Iedereen welkom in de kerk 

Eucharistie op zondag. 
De pastorale eenheid van Sint-Amandsberg maakt deel uit van de parochie Heilige Franciscus 
van Assisi in Gent Oost. Elk weekend zijn er drie gemeenschapsvieringen voorzien: 
Zaterdag om 16.30 uur in de kerk van Sint-Amandus 
Zondag om 9.30 uur in de kerk van O.-L.-Vrouw Oude Bareel 
zondag om 11.00 uur in de Kerk van Sint-Bernadette.. 
Meestal sluiten de mensen aan bij de kerk en de gemeenschap waar ze wonen. 
Vaak kiezen gelovigen voor een viering op een uur die voor hen het best past. 
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Vaak sluiten mensen van uit buurtgemeenten aan bij onze vieringen. 
Overal is iedereen welkom. 
 

Viering in de Woon- en Zorgcentra 
Voor de bewoners van de rusthuizen zijn er normaal vieringen op vrijdagnamiddag 
In het WZC Heiveld elke derde of vierde vrijdag van de maand om 15.00 uur. 
Hier is een ploeg van vrijwilligers die instaat voor wekelijkse bezoeken of 
communiebedeling. 
Pastoraal begeleider is Tom Steyaert en voorganger in de eucharistie Renaat De Paepe. 
 

Het kerkgebouw 
In de week zijn de kerkgebouwen open. Om veiligheidsredenen niet allemaal en  niet altijd 
gans de dag. 
Sint-Amandus, elke dag van 9.00 tot 17.00 uur 
O.-L.-Vrouw Oude Bareel, de winterkapel 9.00 tot 17.00 uur. 
Vaak komen er mensen voor een stilte moment, een gebed of om een kaarsje aan te steken. 
Op geregelde tijdstippen zijn er doopvieringen, huwelijksvieringen en uitvaartdiensten. 
 

Lichtmis 
De lichtmisviering is voorzien rond 2 februari. 
Voor de kerk van Sint-Amandus is dit op zaterdag 28 januari om 16.30 uur, een 
lichtmisviering met kaarswijding en kinderzegening. 
in de kerk van Sint-Bernadette is dit op zondag 5 februari om 11.00 uur.  
In beide kerken zijn de pas gedoopten uitgenodigd.  
Tevens is deze viering de startbijeenkomst van voorbereiding op de eerste communie.  
Ook deze kinderen ontvangen dan de kinderzegening. 
In de kerk O.-L-Vrouw Oude Bareel is er een lichtmisviering samen met de school op 
vrijdagnamiddag in de kerk. 
In alle vieringen zijn alle peuters, kleuters en kinderen welkom met ouders of met 
grootouders. 
 

Eerste Communie 
De viering van de eerste communie vindt plaats op Hemelvaartdag, donderdag 18 mei 2023 
Er is een viering om 9.30 uur in de kerk van Sint-Amandus en ook in de kerk O.-L.-Vrouw 
Oude Bareel.  
Om 11.00 uur is er de viering in de kerk Sint-Bernadette. 
De kinderen worden voorbereid via catechesemomenten in de parochie of via de school. 
 

Vormsel 
De vormselviering is gepland met Pinksteren 2023. 
Voor Sint-Amandsberg zijn er twee vormselvieringen. 
Zaterdag 27 mei om 16.00 uur in de kerk van O.-L.-Vrouw Oude Bareel. 
Zondag 28 mei om 11.00 uur in de kerk van Sint-Bernadette. 
Er zijn de geregelde  voorbereidende bijeenkomsten, maandelijks of veertiendaags. 
 

Parochiefeesten 
Het parochiefeest op O.-L.-Vrouw Oude Bareel vond plaatsop zondag 8 januari met een 
viering in de kerk, receptie en middagmaal met 185 personen. 
De liturgische kalender vermeld het feest van de heilige Amandus op 6 februari en de heilige 
Bernadette Soubirous op 18 februari. 
Op Sint-Amandus is de feestelijke eucharistieviering op zaterdag 4 februari en de 
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parochiemaaltijd op zondag 5 februari in de refter van het Sint-Janscollege. 
Op Sint-Bernadette gaat het parochiefeest door op zondag 19 februari met om 11.00 uur de 
eucharistieviering en nadien receptie en maaltijd in het Novacentrum. 
 
Parochieblad ‘Kerk&leven’ 
Velen hebben hun parochieblad voor 2023 hernieuwd. Waarvoor dank. 
Het blijft de wekelijkse informatie voor onze parochie. Tevens de vele artikels die een blik 
werpen op de kerk en het wereldgebeuren, met getuigenissen en ook het diocesane nieuws 
achteraan. 
 

Website 
Je kan steeds de website van onze parochie raadplegen: www.parochiegentoost.be 
We brengen sinds de coronatijd een wekelijkse digitale nieuwsbrief op vrijdag. 
Via een eenvoudige mail kan je die aanvragen bij onze parochieassistente Marijke De 
Vogeleer: parochieassistente.gentoost@gmail.com 
  Vredevolle groeten, Johan Goedefroot, pastoor 

 



Parochieblad                        SINT-BERNADETTE – GENT              ONLINE 

Jaar 2023 Nummer 4    woensdag 25 januari  Pg. 4 / 8  

 
 

Graag nodigen wij jullie, samen met  jullie kind(eren) en familie uit voor een kindvriendelijke 
viering met kinderzegen op zondag 5 februari om 11.00 u. 
Wij vertrouwen in een korte viering de kinderen - en al onze gezinnen - aan Gods zegen en 
aan Maria toe. 
Aan de pas gedoopten geven wij het kaarsje met doopnaam mee. 
Na de viering in de kerk worden klein en groot verwend met lekkere pannenkoekjes! 
 

Iedereen van harte welkom !!! 
  parochie Sint-Bernadette 
 

PREEK VAN DE WEEK 
 

ZONDAG 15 JANUARI – TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR 
(Joh 1, 29-34) 

 

Lam Gods 
 

Stel dat vandaag op het kerkplein VTM 
aanwezig is voor een reportage over een 
merkwaardige minderheidsgroep in 
Vlaanderen:  de christenen!…Je krijgt 
de micro onder de neus geduwd en men 
vraagt: mevrouw, mijnheer, wie is Jezus 
voor jou? Wat zouden we dan 
antwoorden? Pas op bij VTM krijg je 
niet veel tijd om na te denken! 
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Vorige maandag, tijdens de voorbereiding van deze viering, stelden we mekaar diezelfde 
vraag:.  Wie is Jezus voor jou? Na een behoorlijke stilte klonken toch enkele voorzichtige 
antwoorden. Misschien waren dat ook antwoorden die jullie zouden geven? Ik lees ze even… 
In Jezus kreeg de Liefde een Gezicht, zei iemand. Iemand anders zei iets gelijkaardigs: hij is 
voor mij Beeld van God. Een derde: Jezus is een Schitterend Voorbeeld of ook wel: mijn 
Reisgenoot. Hij is het Licht in onze duisternis, klonk het verder. En ook: Profeet, Verlosser, 
Messias, Mensenzoon… 
 

Dat zijn niet zomaar woorden, maar stuk voor stuk belijdenissen van mensen die in Christus 
geloven. 
Het woordje Christus, is trouwens niet de achternaam van Jezus, maar ook een belijdenis. Wie 
zegt : Jezus Christus, belijdt: Jezus is mijn Christus, mijn Xristos, mijn Gezalfde, mijn 
Koning… Iedere generatie heeft zijn geloof in die man uit Nazareth uitgedrukt in nieuwe 
eretitels. 
 

Maar stel nu dat Johannes de Doper door die VTM journalist werd aangesproken, wat zou hij 
geantwoord hebben? We hoorden het in het evangelie van vandaag: Jezus, is  het Lam van 
God… zegt de Doper en hij voegt er nog aan toe: het lam dat wegneemt de zonden van de 
wereld.  
Ik vermoed dat de VTM-kijkers de wenkbrauwen zouden fronsen als ze dat horen.  
En eerlijk gezegd, dat deden we maandag laatsleden ook toen we samen de tekst lazen. Wat 
een vreemde geloofsbelijdenis van Johannes! Vreemde, maar toch ook vertrouwde. woorden. 
Ze klinken elke zondag in de liturgie. Tijdens het Gloria: Heer God, Lam Gods, Zoon van de 
Vader , Gij die wegneemt de zonden der wereld,…Ontferm U over ons. En ook nog even voor 
de communie: Lam Gods. dat wegneemt de zonden der wereld… Ontferm U over ons. 
Zijn die woorden té vreemd geworden voor de mensen van vandaag? Zouden we ze niet beter 
vervangen door een meer eigentijdse belijdenis? Moeilijke vraag! We voelen wel aan dat die 
woorden groter zijn dan onszelf, dat het heilige woorden zijn die de kern van het evangelie 
raken.  Misschien is het dan toch goed dat de liturgie ze bewaart en ze elke week geduldig 
aanreikt tot wij er voor openstaan? 
 
Voor Jezus’ tijdgenoten was dit in elk geval geen weerbarstige taal. De evangelist - ook een 
Johannes, trouwens - die dit verhaal over het Lam Gods neerschreef, herkende in zo’n 
weerloos, onschuldig lammetje het leven en het lijden van Christus. De weg die Jezus ging 
was niet die van een wolf of een leeuw, maar wel van een weerloze, die geen geweld gebruikt. 
Toch klinkt er geweld mee in het beeld van dat lam, niet het geweld dat het zelf uitstraalt, 
maar dat het moet ondergaan. Het werd inderdaad geslacht, geofferd! En die vrijdag toen 
Jezus aan het kruis stierf, werden op datzelfde uur duizenden (paas)lammeren geslacht in de 
tempel voor het Pesachfeest. 
 

Onze evangelist dacht ongetwijfeld ook aan het ritueel op  Yon Kippur, de Grote Verzoendag, 
één van de belangrijkste feesten in het Jodendom. Die dag werd een zondebok - een bok 
beladen met de zondenschuld van het volk - de woestijn ingejaagd. Zó werden de Israëlieten 
opnieuw verzoend met JHWH. Jezus is de zondebok, dacht Johannes, hij kwam ons definitief 
verzoenen met God. 
Blijft dan de vraag: is met Jezus’ kruisdood het kwaad de woestijn zijn ingedreven, uit de 
wereld verdwenen? Wanneer Johannes over Jezus vertelt dat hij de zonde van de wereld 
wegneemt, betekent het niet dat hij al onze zonden op zich neemt. Het betekent wél dat Hij 
ons een weg aanreikt en als we die weg volgen, zullen we beter met het kwaad omgaan. 
Mooier nog: als iedereen die weg zou gaan, zouden inderdaad alle zonden van de wereld 
verdwenen zijn. 
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Wanneer we vandaag die mysterieuze mantra zullen uitspeken: Lam Gods dat de zonde van 
de wereld wegneemt, belijden we dus dat de keuze van Jezus om zich niet te verzetten en 
geweldloos de consequenties van zijn levenskeuze te dragen, dat die keuze hem maakt tot de 
zuiverste, edelste, meest onthechte en liefdevolle mens die er ooit was… 
Een God van een mens! zouden wij zeggen. Het Lam van God! zegt Johannes. 
 Jaak Van Vooren 

 

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 14.30u 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 12.00 u. 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 
 

OKRA OUDE BAREEL 
 

 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. 
 

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 
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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 
 

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 


