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WOENSDAG 25 MAART 2020  
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
 
 

Tot 5 april zijn er geen vieringen. 
 

ONDERSTAANDE DATA ONDER VOORBEHOUD 
 
Donderdag 9 april: 20.00 u. – 21.00 u.:                                                         
Witte donderdagviering. 
Vrijdag 10 april: 20.00 u. – 21.00 u.: 
Goede vrijdagviering. 
Zondag 12 april: Pasen - 11.00 u.: 
Eucharistieviering. 

 
 
 

TIJDELIJKE WIJZIGING OPENINGSDAGEN SECRETARIAAT 
     Gesloten op :    Open op : 

vrijdag  27 maart 2020   donderdag 26 maart 2020  
dinsdag  21 april 2020   woensdag  22 april 2020 
dinsdag  28 april 2020   woensdag  29 april 2020   
dinsdag    5 mei 2020    woensdag    6 mei 2020 
dinsdag  12 mei 2020    woensdag  13 mei 2020 
dinsdag  19 mei 2020    woensdag  20 mei 2020 

Indien dringend gelieve te bellen naar pastoor Johan Goedefroot nr.  09/230.37.00 of 
0478/07.72.45 

 

ZONDAG 05 APRIL 2020     ONTBIJT BROEDERLIJK DELEN 
Gezien de huidige situatie is het niet wenselijk om het ontbijt ten voordele van Broederlijk 
Delen nog te laten doorgaan. Mogelijks is er tegen die dag een volledige lock down en is het 
sowieso onmogelijk. Broederlijk Delen schort ook zijn andere acties op. Het is met spijt in 
het hart dat we dit beslist hebben. Wij blijven de boeren in het Zuiden steunen door onze 
eerlijke producten en hopen in de toekomst terug te kunnen instaan voor een (h)eerlijk en 
gezellig ontbijt. 

 
 
Beste vrienden van Samana, 
onze activiteiten worden momenteel afgelast en we hopen allen dat er binnenkort toch een 
mooie lente komt! 
Het Paasfeest gaat niet door. 
Hier een berichtje omtrent de lotenverkoop: 
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Door de opmars van het “coronavirus” hebben we besloten om de lotenverkoop van Samana 
van deur tot deur te stoppen. 
 

Wil je onze plaatselijk groep steunen: 
Koop één of meer tombolaboekjes. Voor € 5, heb u al een boekje van 6 loten. 
U stort deze € 5 of een veelvoud ervan op onze rekening . Hebben we uw storting 
ontvangen? Dan brengen we uw tombolaboekje(s) aan huis. 
Stort vandaag op het rekeningnummer BE49 9796 1541 3471 
Samana St-Bernadette, Muizelstraat 17, 9041 Oostakker 
Meld uw naam en adres in het vak ‘Mededeling’. Doe dit voor 8 april. 
  

De trekking is op 8 mei 2020. De lijst met winnende nummers bezorgen we u. 
De opbrengst gebruiken we voor onze werking: dit om de kosten van onze bijeenkomsten 
laag te houden, het gebruik van een bus voor een daguitstap, de attenties oor onze 
chronische zieken…. 
  

Alvast dank u. 
Het kernbestuur 

VASTENBEZINNING 
 

 
Net zoals Lazarus 
wil ik je doen opstaan 
-zegt God- 
en je weer nieuwe hoop geven. 
Ik zal de steen die anderen 
voor je hart hebben gelegd, 
helpen wegrollen. 
Ik zal je naar buiten roepen 
en je losmaken 
om 'nieuw' te worden. 

Zo kun je al een beetje proeven 
van wat het betekent 
een 'paasmens' te zijn. 
Nog twee weken 
-zegt God- 
en dan hoop Ik 
dat Ik in jou mag verrijzen 
en dat je Mij zult ontmoeten 
als bron van 'nieuw leven'. 
Ik heb je lief! 
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PALMZONDAG: palmtakken (buxus) gevraagd! 
 
De door de kerkelijke overheid genomen maatregelen om 
het Coronavirus te bestrijden, lopen (voorlopig) tot vrijdag 
3 april 2020. Door de uitbreiding van de maatregelen zullen 
de vieringen van Palmzondag wellicht niet kunnen 
doorgaan.  Toch zullen er in onze parochiekerken tijdens de 
normale uren van de misvieringen op 4 en 5 april 2020, 
gewijde palmtakjes te verkrijgen zijn.  
 

Zoals elk jaar doen we daartoe beroep op de 
welwillendheid van onze parochianen. Mocht U in uw eigen tuin (of die van familie of 
vrienden) over gezonde buxus beschikken, dan kan U deze vanaf maandag 30 maart 2020 tot 
en met vrijdagvoormiddag 3 april 2020 in één van onze parochiekerken deponeren. 
Wij zijn U alvast heel dankbaar! 
 

Goede vrienden, parochianen, 
 

Een verrassende nieuwe situatie 
 

Alle pastorale en liturgische bijeenkomsten zijn geannuleerd, ter opvolging van de 
maatregelen ter bestrijding van de Corona-epidemie. 
Slechts in uitzonderlijke gevallen gaan gebedsdiensten door: uitvaarten nu enkel in beperkt 
familieverband. De geplande dopen en huwelijken worden uitgesteld tot latere datum. Alle 
pastorale activiteiten zij geschrapt. Ook de kleine bestuursvergaderingen van de 
verenigingen en werkgroepen, tenzij noodzakelijk voor de verdere organisatie van de kerk. 
Dit alles geldt tot 5 april. 
Zo willen ook wij onze verantwoordelijkheid opnemen voor elkaar, dit uit bezorgdheid voor 
onze gezondheid en deze van onze medeburgers. En laten we hoopvol zijn. 
 

Op weg naar Pasen 
In zijn brief (zie verder) nodigt onze bisschop ons uit deze veertigdagentijd blijvend ter harte 
nemen. Neem tijd voor stilte, voor je zelf, maak wat tijd voor bijbellezing, een boek of een 
artikel uit het parochieblad. Vergeet de anderen niet. Er is de telefoon, een berichtje. 
Solidariteit in de zorg om de gezondheid bepaalt nu ook ons dagelijks leven. 
Op de uren van de geplande vieringen blijven de kerken open voor stil gebed en overweging 
van de schrift. Dit voor persoonlijk gebed, maar niet in groep. 
Tijdens de veertigdagentijd wordt ook onze aandacht gevraagd voor Broederlijk Delen. Ook 
deze solidariteit mogen we nu niet vergeten.  
 

Verbonden in geloof en gebed. 
 

Komen we niet samen, we kunnen ons toch verbonden blijven voelen met onze 
geloofsgemeenschap. 
We kunnen bezorgd blijven om de kwetsbare, en zieke mensen. We denken ook aan hen die 
sterk betrokken zijn in de hulpverlening van zieken. 
Via de kanalen van KERKNET blijf je op de hoogte van heel wat mogelijkheden. En er is 
ook de website van onze parochie Gent-oost. 
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Suggesties om verbonden te blijven met elkaar kan je doorgeven aan onze parochieassistente 
Marijke de Vogeleer: 
parochieassistente.gentoost@gmail.com> 
 

Volgende week melden we u (hopelijk) over de Diensten van de Goede Week  
Hopelijk kunnen we elkaar weer begroeten bij de paaasviering. 
 

Vredevolle groeten 
 

Johan Goedefroot 
 

BRIEF VAN DE BISSCHOP 
CORONARETRAITE   

 

Beste mensen, 
 

Amper drie weken na de mooie liturgie in de kathedraal waar we met veel luister en een paar 
duizend mensen gevierd hebben, staan we voor een heel nieuwe situatie waarin we niet meer 
kunnen samenkomen om te zingen en om te bidden. De omstandigheden verplichten ons 
ertoe. 
Voor velen van ons een totale verrassing, en vooral een onbekende ervaring. Ook al hoorden 
we over de dramatische situatie in andere landen, toch hadden we het gevoel dat dit voor 
anderen en voor elders was. Maar nee, virussen hebben geen nationaal gevoel en geen grens 
houdt ze tegen. 
 

Onze wetenschappers, zorgverleners en politici doen wat ze kunnen om onze bevolking te 
helpen, te vrijwaren, te beschermen. En als christelijke gemeenschap zijn we solidair. We 
zijn gewoon medeburgers met alle anderen. We maken het immers mee zoals iedereen. We 
ontsnappen er niet aan. Het is tevens een uitnodiging om onze verantwoordelijkheid op te 
nemen. Hoe kunnen we mensen rondom ons in bescherming nemen, hun ongemakken 
verlichten, een sprankeltje hoop brengen? 
Onbetaalbare vriendelijkheid. En, oh, zo belangrijk. 
 

Wie zich bekommert om een vriend in nood 
toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende (cf. Job 6, 14). 
 

We krijgen nieuwe kansen, want in geen enkele situatie is God afwezig. 
We moeten waarschijnlijk, meer dan ons lief is, thuisblijven. En wat doen we? Kerkbezoek 
wordt moeilijker, samen eucharistie vieren tijdelijk onmogelijk. Dan maar ophouden om 
christen te zijn? Of integendeel de kans waarnemen om wat stiller te worden en te luisteren 
naar wat God te zeggen heeft in deze beproeving? De vastenperiode is precies een tijd van 
beproeving. 
 

Ik denk in de eerste plaats aan de kans die we krijgen om de Bijbel ter hand te nemen en 
misschien eindelijk – ja, eindelijk! – eens te luisteren naar wat God ons (mij) te zeggen 
heeft. Nu we tijd hebben, waarom niet eens rustig de evangelieteksten lezen? (Steek maar 
een kaarsje aan, je zal zien dat het jouw hart verlicht). In de eerstvolgende zondagen zijn het 
langere verhalen – des te beter! – prachtige teksten die vanaf de eerste eeuwen de 
doopleerlingen begeleid hebben naar het doopsel. En misschien beginnen woorden nu wat 
meer betekenis te krijgen. Een klein voorbeeldje met het evangelie van zondag a.s. : 
 

Als ik denk: ik kan naar de kerk niet, dus maar niets doen, dan horen we 
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Jezus zeggen: “Er komt een uur dat gij noch op een berg noch in Jeruzalem de Vader zult 
aanbidden. (…) Er komt een uur, ja, het is er al, dat de ware aanbidders de Vader zullen 
aanbidden in geest en waarheid. De Vader toch zoekt mensen die Hem zo aanbidden” (Joh 
4, 21.23). 
Zou dat uur niet aangebroken zijn om eindelijk in de stilte van jouw hart de Vader te 
aanbidden in geest en waarheid? En dan, door trouw te blijven luisteren, de ervaring op te 
doen dat “de Vader mensen zoekt die Hem zo aanbidden”? Zou deze periode van verplichte 
afzondering de kans van jouw leven niet zijn om God op die manier op het spoor te komen? 
Misschien leren we dat fysieke beperkingen die je van buitenaf worden opgelegd, geestelijk 
kunnen bevrijden. 
 

We zullen je in de volgende weken daarbij helpen op de site van ons bisdom, via de 
diocesane nieuwsbrieven, op Kerknet, in Kerk&leven of Tertio. Eigenlijk kan je heel veel 
vinden op internet, maar we zullen een keuze voor jou maken in die overvloed aan 
materiaal. Hoe leren we bidden? Hoe kunnen we de Schrift lezen op een biddende manier? 
We zullen mooie en inspirerende liederen ontdekken. We hebben nu de tijd om enkele films 
te bekijken en een paar goede boeken te lezen. Eindelijk, ja eindelijk! Een klein programma. 
Een geestelijke school. Een opgang naar Pasen. 
 

We zullen de volgende tijd doorbrengen als kerk, in gemeenschap, solidair met elkaar. Laat 
ons creatief zijn en zoeken naar mogelijkheden om de mensen te ondersteunen die het 
moeilijk hebben, de mensen die hard moeten werken in risicovolle omstandigheden. Hun 
dienstbaarheid is een vorm van gebed. In die creatieve solidariteit kunnen we pure ellende 
doen omslaan in unieke levenskansen. 
 

In welke situatie jij ook bent, weet dat je in ons gebed bent. Iedere dag. Voortdurend. En als 
je dat gelooft, dan voel je je nooit alleen. Dat is heel belangrijk als je in afzondering moet 
blijven of je opgesloten voelt in een beperkte kring. Je kan de muren van je kamer 
verplaatsen door te lezen en te bidden. Je kan de hele wereld binnenhalen met mensen die je 
fysiek niet besmetten, maar die jouw hart verruimen en de liefde doen groeien. 
 Dat wens ik je van harte, 

Bisschop Lode 

 
solidariteit 

 
 

HIERONDER EEN UITTREKSEL UIT DE 
MAATREGELEN VAN HET BISDOM NAAR AANLEIDING 
VAN DE CORONA-EPIDEMIE: 
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Wat betekent de beslissing die de bisschoppen hebben genomen 
om alle publieke bijeenkomsten van de katholieke kerk tijdelijk 
niet te laten doorgaan voor de pastoraal van de verschillende 
sacramenten? 
 
 

Eucharistievieringen en gebedsvieringen 
De openbare eucharistievieringen van de zondag en de vooravonden en de 
eucharistievieringen in de week worden geschorst vanaf heden en alvast tot vrijdag 3 april 
2020.  
Dit betekent: 
1. Families die intenties hebben aangevraagd worden zoveel mogelijk persoonlijk 
gecontacteerd om een nieuwe datum af te spreken. Daarbij houdt men rekening met 
mogelijke verlenging van de sperperiode en met de geplande vieringen van eerste 
communies en vormsels in de paastijd. 
 

2. De kerkgebouwen blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning. 
Men kan de zondagsplicht vervullen door de zondagsviering mee te volgen via radio, 
televisie of internet. Op dit moment zijn reeds volgende concrete initiatieven voorzien: 
 

Radio 1 en TV Eén 
Zondag 29 maart:  

10 u.: radioviering Ekeren-Donk 
10u.: televisieviering vanuit de Sint-Salvatorkathedraal in Brugge 
 

Een overzicht vind je ook op Kerknet: https://www.kerknet.be/kerknet-
redactie/artikel/radiomis-en-tv-mis-op-vrt-en-online-radio-maria 
 

Radio Maria 
Elke weekdag om 09.00 uur  
Zondag om 10.00 uur  

Livestreaming via internet 
 

Kerknet zal je hierover informeren, zie www.kerknet.be of via de dagelijkse nieuwsbrief van 
Kerknet. Daarnaast zullen er ook plaatselijke initiatieven zijn. Ga daarvoor naar de website 
van de nieuwe parochie of dekenaat. Zo bijvoorbeeld in de Heilige Livinusparochie Herzele 
Houtem:  https://www.kerknet.be/heilige-livinusparochie-herzele-houtem/artikel/radiomis-
coronatijden?microsite=2182  
 

Je kan eucharistievieringen en gebedsdiensten ook meevolgen op de website 
www.vaticannews.va (o.a. dagelijkse misviering van paus Franciscus) en op 
www.ktotv.com     
 

Doop 
Het advies is om de doopvieringen uit te stellen tot na de sperperiode en in overleg met de 
familie een latere datum te zoeken. 
 

Verzoeningsvieringen 
De verzoeningsvieringen in aanloop van Pasen die gepland zijn worden opgeschort. 
  

Uitvaarten 
Het is op dit moment niet noodzakelijk uitvaarten uit te stellen tot een latere datum.  
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Uitvaarten kunnen plaatsvinden in beperkte kring, enkel in aanwezigheid van de naaste 
familie. 
De uitvaartliturgie zal doorgaan tijdens een gebedsdienst. 
Voorafgaand aan de uitvaart kan een begroeting plaatshebben van de overledene. De kist 
kan dan meteen opgesteld worden voor het altaar, met daarnaast de paaskaars en een 
processiekruis.  
Men vermijdt handcontact met familie of anderen (men kan als uitdrukking van meeleven 
een kleine buiging maken met het hand op het hart) en ook de kist wordt niet aangeraakt. De 
gedachtenisprentjes worden meteen op dit moment aangereikt, en de aanwezigen die niet tot 
de naaste familie behoren verlaten na de begroeting het kerkgebouw. Wanneer de begroeting 
is afgerond start de uitvaartviering.  
Na de sperperiode kunnen vrienden en familie uitgenodigd worden naar één van de geplande 
gedachtenisvieringen in de parochie (maandelijks of enkele keren per jaar). 
 

Huwelijken 
Huwelijksvieringen dienen te worden uitgesteld. 
 

Pastoraal van eerste communie en vormsel 
De geplande ingroeivieringen kunnen door de algemene afspraken voorlopig niet doorgaan, 
alvast tot en met 3 april. Er wordt niet nodeloos gezocht naar inhaalmomenten hiervoor.  
 

KERK EN LEVEN 
 

De door de kerkelijke en burgerlijke overheden genomen maatregelen tegen het coronavirus 
hebben ook een impact op de berichtgeving in Kerk & Leven, zowel op lokaal, als op 
diocesaan en algemeen niveau van het blad. In samenspraak met de redactie heeft uitgeverij 
Halewijn beslist een aantal nummers met maar twee in plaats van vier lokale pagina’s uit 
te geven: nummer 14 (1 april), nummer 15 (8 april) en nummer 16 (15 april).  
Nummer 13 (25 maart) blijft ongewijzigd. 
  

Eind maart evalueert Halewijn, in afstemming met de Belgische bisschoppen en de 
algemene toestand in ons land op dat ogenblik, hoe de nummers vanaf nummer 17 (22 april) 
er zullen uitzien. Daarover communiceren we eind maart opnieuw. 
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INTERPAROCHIAAL 

CORRIENTAZO COLOMBIANO 
DAGELIJKSE KOST IN COLOMBIA 

 
Marcela Cabrera,@Jan J. Holvoet 

 
salades aan het voorbereiden@Jan J. Holvoet 
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Op dinsdag 10 maart waren we met een vijftig personen in kaffie is kaffie voor een 
workshop rond bakbananen. De opbrengst van de activiteit was voor Broederlijk Delen. 
 

Het thema ‘delen’ van de campagne werd letterlijk genomen. Per vier personen kreeg men 
bij het binnenkomen een mandje met pastinaakchips met de bedoeling om dit te ‘delen’ met 
elkaar. 
 

Iedereen nam plaats aan tafels. Op die tafels lagen naast bakbananen ook  seizoensgroenten 
klaar om ze straks te bereiden.  
 

De avond werd ingezet met Marcela Cabrera, afkomstig uit Colombia. Zij vertelde over haar 
werk in Colombia en toonde eveneens hoe men patacones (bakbananen) maakt. Van de 
patacones wordt eerst de schil verwijderd. Daarna worden ze in drie of vier stukken 
(afhankelijk van de grootte van de bakbanaan) gesneden en voor de eerste maal gefrituurd. 
Daarna worden ze geplet om daarna nog eens te frituren. Daarop worden dan groenten en 
sausjes gelegd om zo te consumeren. 
 

Na de inleiding van Marcela was het tijd om te kokerellen. Per tafel werden de groenten 
versneden en de bakbananen geschild en in stukken gesneden. Dit alles onder het toeziend 
oog van een tafelcoach. Terwijl iedereen aan het werk was kwam er afwisselend een 
verteller die een verhaal kwam doen. Katrien vertelde over haar inleefreis naar Colombia 
waarbij de focus lag op ‘delen’, Marcela Cabrera beantwoordde vragen naar aanleiding van 
haar werk en Veerle vertelde over de bakbanaan (o.a. teelt, ziektes, afzetmarkt…).  
 

Rond 21.00 uur waren alle bereidingen klaar en konden we aan tafel. Alle slaatjes werden 
geproefd en goedgekeurd en ook de patacones viel in de smaak. En de overschotjes? Die 
werden gedeeld met elkaar en meegenomen naar huis. 
 

Een geslaagde avond! 
Marijke De Vogeleer  -  parochieassistente Gent-Oost 

 

CAMPAGNE VOEREN BUITEN NORMALE CAMPAGNETIJD? 

 
 

Hoe Broederlijk Delen zijn campagne na de coronacrisis en dus buiten de 'gewone 
campagnetijd' terug kan oppakken, wordt momenteel onderzocht. Verschillende scholen en 
vrijwilligersgroepen lieten al weten dat ze hun campagneactiviteiten niet zomaar afschaffen 
maar op een latere datum opnieuw willen oppakken. De solidariteit wordt niet 
geannuleerd. Ondertussen roept de ngo haar achterban op tot grote creativiteit en nodigt hen 
uit alsnog te steunen via overschrijving. "Stort het geld dat je anders zou uitgeven aan een 
Koffiestop of Culinair Solidair op onze rekening. Zo kunnen wij na de coronacrisis de 
solidariteit met onze partners in het Zuiden voortzetten. Dankjewel hiervoor. Delen doet 
goed. Ook met het Zuiden", aldus Lieve Herijgers, directeur van Broederlijk Delen. 
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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 
 

GROOT BEGIJNHOF 
Elke donderdag van 18.00 u. tot 18.30 u. is er eucharistische aanbidding. 
En elke zaterdag van 9.30 u. tot 10.00 u. getijdengebed. 
 

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. 

   Vrijdag van 15.00 u. tot 18.00 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 09 236 50 00 
 

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 
 

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 van maandag, dinsdag en vrijdag van 9 u. tot 11 u. (werkdagen) 
tel. 09 259 84 97 E-mail: ps.bernadette@skynet.be 

       reknr. BE93 8906 1413 9767 
 
 

Novacentrum 
Sint-Bernadettestraat 132-134,   9000 Gent 
Website: nova-gent.be 
Contactpersoon: Lieve Volckaert gsm 0485 67 42 37 

godelieve.volckaert@gmail.com 

PLAATSELIJKE VERANTWOORDELIJKE UITGEVER 
E.H. Johan Goedefroot,  pastoor 

tel.  09 251 00 03  johan.goedefroot@skynet.be 
Marijke De Vogeleer, parochieassistente 
 tel. 09 2231 53 00  gentoost@gmail.com 

 

ABONNEMENTEN 
 Hildegard Verhegge 

 Paviljoenweg 24, 9040 Sint-Amandsberg tel. 09 228 08 25 
  hildegard.verhegge@telenet.be 

  Rekeningnummer BE66.8913.8402.6343 
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