
Parochieblad                        SINT-BERNADETTE – GENT           ONLINE 

Jaar 2020 Nummer 18       woensdag 29 APRIL Pg. 1 / 13 
 

WOENSDAG 29 APRIL 2020  
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
 

Samen met de geloofsgemeenschap Eucharistie vieren in onze kerken is tot en met 3 
mei nog niet mogelijk.  
Via radio en TV kunnen we op zondag wel eucharistie vieren. 
 

3 mei (vierde Paaszondag) 
Radio: Sint-Servaasbasiliek, Grimbergen, 10.00 uur 
TV1: Sint-Servaasbasiliek, Grimbergen, 10.00 uur 
 

10 mei (vijfde Paaszondag) 
Radio: Abdij Keizersberg, Leuven, 10.00 uur 
TV: basiliek van de H. Nicolaas, Amsterdam, 10.00 uur, via NPO (Nederland) 
 

De parochie de Goede Herder (Gent-West) uit ons dekenaat zendt wekelijks een 
viering live uit vanuit hun you-tube kanaal. (alle info via: 
www.kerknet.be/organisatie/de-goede-herder-parochie-gent-west). 
 

Voor alle info omtrent vieringen op TV en radio kan je terecht op: 
www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel-informatie/alternatief-aanbod-vieringen-
radio-tv-internet. 
Omdat onze vieringen geschorst zijn, is het ook niet mogelijk de communie te 
bedelen. In de stilte van zijn huis kan men wel dit gebed van verlangen bidden: 
 
Heer Jezus, 
ik dank U voor uw Woord van Leven 
waarmee Gij mij hebt gevoed. 
Graag zou ik U ook ontmoeten 
in de communie, uw Brood van Leven, 
maar dat is nu onmogelijk. 
Daarom bid ik: 
aanvaard mijn verlangen 
om hecht verbonden te zijn met U. 
Kom met uw liefde in mijn hart 
en laat mij niet vergeten 
dat uw Geest in mij woont. 
Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U, 
mijn Heer en mijn God. 
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Vierde zondag in de Paastijd. 
 

 
 

Een open deur 
 

Jezus presenteert zichzelf 
als een deur die openstaat. 
Hij schenkt ruimte aan God en mens. 
Hij biedt bevrijding en geborgenheid. 
Hij daagt uit tot onvoorwaardelijke liefde. 
Zo roept Hij mensen op 
om voor elkaar zo goed als God te zijn. 
 

Zijn stem klinkt na tot in onze dagen. 
Hij blijft uitnodigen. 
Hij wordt hoorbaar en zichtbaar 
in mensen die liefde uitstralen. 
Mensen die opkomen voor recht en vrijheid 
en die woorden van troost spreken: 
zij geven gehoor aan die stem. 
Zij openen deuren en geven 
zicht op leven, op toekomst. 
 

Ieder van ons wordt geroepen 
om mens te zijn in de geest van Jezus. 
Het is onze taak om deuren en ramen 
naar elkaar open te zetten. 
Wij mogen herders zijn voor elkaar: 
mensen die zorg dragen voor de ander 
en die uitdagen tot volgehouden liefde. 
Dat is onze roeping op grond van ons doopsel: 
de Kerk van Jezus opbouwen 
tot een liefdesverbond tussen mensen onderling 
en tussen mensen en God. 

 

(tekst Wim Holterman ofsf) 
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PAROCHIENIEUWS 
 

Samen solidair in coronatijden 
De maatregelingen voor het bestrijden van COVID-19 blijven aangehouden tot 3 mei. 
Samen met de geloofsgemeenschap Eucharistie vieren in onze kerken is tot en met 3 mei 
dus ook nog niet mogelijk. 
Mogelijks worden de maatregelen nog verlengd. 
Hopelijk komt er een versoepeling en kunnen we samenkomen, zij het onder voorwaarden. 
Wij houden u via onze digitale nieuwsbrief en via de website www.parochiegentoost.be 
verder op de hoogte. 
Van zodra de maatregelen het toelaten kunnen er terug vieringen in de kerk doorgaan, alsook 
doopsels en huwelijken. 
Kerkelijke uitvaartdiensten zijn mogelijk in beperkte kring (15 personen) 
 

Vormselvieringen 
De vormselvieringen die wegens het coronavirus tijdens het Pinksterweekend niet kunnen 
doorgaan zijn in ons bisdom verplaatst naar het weekend van 26-27 september 2020. 
Voor onze parochie Gent-Oost betekent dit: 
 

Zaterdag 26 september 2020: 
14.00 u.: St.-Amandsberg, Oude Bareel 
16.00 u.: Ledeberg St.-Lieven ( voor St.-Simon en St.-Eligius) 
 
Zondag 27 september 2020: 
11.00 u.: St.-Amandsberg, St.-Bernadette  
(voor St.-Amandus en St.-Bernadette) 
 

De eerste communies  
Deze vieringen zijn uitgesteld  omwille van het coronavirus.  
Alle vieringen worden verschoven naar het najaar of naar de lente 2021. 

Zaterdag 19 september 2020 
9.30 uur: O.-L.-Vrouw in Oude Bareel 
 

Zaterdag 1 mei 2021 
10.30 uur:  Sint-Lieven in Ledeberg 
 

Zondag 2 mei 2021 
11.00 uur: Sint-Eligius in Gentbugge 
  
Zondag 9 mei 2021 
9.30 uur: Sint-Simon Taddeüs in Gentbrugge 
 

Donderdag 13 mei 2021 
11.00 uur: Sint-Bernadette in Sint-Amandsberg (voor St.-Amandus en St.-Bernadette) 
 

Pastorale activiteiten 
De parochiale bedevaart van Gent-oost naar Lourdes-Oostakker voorzien voor woensdag 13 
mei wordt voorlopig verschoven naar woensdag 27 mei 2020. 
De Samana-bedevaart voor Gent-Oost naar Oostakker voorzien op zaterdag 20 juni 2020 is 
nog onder voorbehoud.  
De bezinningsdag op donderdag 2 juli 2020 is geannuleerd. 
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De parochiekoren kunnen voorlopig niet meer samenkomen om te zingen. 
Ook de activiteiten van onze bewegingen KWB, Femma, OKRA, Fedos, Samana en KVG 
zijn voorlopig opgeschort tot nader bericht. 
 

        Armoedeorganisatie Toontje Gentbrugge en SiVi Sint-Amandsberg 
Tijdens de coronacrisis doen vzw Toontje en vzw SiVi er alles aan opdat de kwetsbare 
mensen de weg kunnen blijven vinden naar hun organisatie. 
De projectwerking ligt stil en ook de winkel tweedehandskledij blijft gesloten. 
Enkel de bedeling van voedsel en hygiënemiddelen kan blijven doorgaan. Myriam De 
Bremme, voorzitter van Toontje, vindt het belangrijk dat mensen in nood ook nu de weg 
vinden naar de vzw. 
Vaak zijn er lange wachtrijen. Alles verloopt rustig en veilig. 
 

        Witte vlag:  
Sinds 26 maart wappert er op de Sint-Baafskathedraal (85 meter hoog) een witte vlag, teken 
van solidariteit en hoop in deze moeilijke crisistijd. Deze witte vlag werd speciaal besteld en 
is 6 meter op 6 meter en is heel stevig gemaakt, want ze moet alle weersomstandigheden en 
‘beauforts’ kunnen trotseren. De witte vlag wappert boven de stad Gent als solidair teken 
van dank en ook hoop voor iedereen die zich inzet voor de strijd tegen het coronavirus. 
 

         Nieuws 
Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwsjes, dan verwijzen we u naar onze websites 
op kerknet. 
 

Voor onze parochie Gent-Oost (Sint-Amandsberg, Gentbrugge, Ledeberg) 
        www.parochiegentoost.be 
 

Voor ons dekenaat Gent 
        www.kerknet.be/organisatie/kerk-gent 
 

Voor ons bisdom 
       www.kerknet.be/organisatie/bisdom-gent 
 

       Onze kerken blijven open voor bezinning en gebed. 
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SINT-BERNADETTE 

VORMSELCATECHESE SINT-BERNADETTE 
 

Pinksteren 2020 zou voor onze vormelingen een heel bijzondere dag moeten worden!  
 

Door Covid-19 wordt zondag 27 september de nieuwe dag om naar uit te kijken. 
Ondertussen is de Goede Week en Pasen voorbij. Kathy zorgde voor wat digitale 
verduidelijking aan de hand van Bijbelteksten en een woordje uitleg, zodat onze 
vormelingen en hun ouders deze periode samen konden beleven. Af en toe ook met een doe-
activiteit, waarvan hierbij enkele voorbeelden. 
Dank aan iedereen voor de medewerking en hopelijk tot snel! 
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PAASBOOM Samuël 
Samen met mama heb ik 
tijdens de Goede Week 
stilgestaan en 
“geknutseld” rond de 
verschillende dagen. 

 

Palmzondag  
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Aangezien er geen palmtakken zijn plaatsten mama en ik 
andere groene bladeren en grassprieten bij de bruine 
takken. 
 
 
 
 
 

 
  

Witte Donderdag 

 
 
 

 

 
Goede Vrijdag 
 

 
 
 
De bloemen komen uit onze tuin: bloemenhulde bij het 
kruis. 
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Mama en ik keken en baden samen 
met bisschop Lode Aerts: de kruisweg 
uitgezonden via livestream vanuit 
Brugge! 

  

 
Stille Zaterdag 
 

 

 
 
 
 
 
 
Deze steentjes hebben mijn mama, zus en ik verzameld 
op onze reizen doorheen Frankrijk! 
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Pasen (christelijk) 
 

 

 
Deze witte lintjes in de paasboom en aan het 
tafeltje alsook de witte bloemen zijn het teken 
van de reinheid, de zuiverheid van Christus de 
Verrezene!  
Witte bloemen uit de tuin, crêpepapier van zus, 
wit lint van mama. 
 

De paashaas was deze morgen ook van de 
partij. We hebben gezocht en geraapt: een 
mand vol! Leuk!  
 

 
  

Pasen (profaan) 
 

 

 
 
Vandaag versieren zus en ik de paasboom met 
gekleurde eitjes, kippetjes en andere zaken. 
Een kleurrijke boom in deze tijden van corona. 
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INTERPAROCHIAAL 
 

 
 

 

 

TOMBOLATREKKING  2020 UITGESTELD 

Beste leden, medewerkers en sympathisanten, 
 

Een tijdje geleden hebben jullie van ons één of meerdere tombolaboekjes gekocht. Waarvoor 
nogmaals van harte dank! Naar aanleiding van het coronavirus willen wij jullie graag 
informeren dat de tombolatrekking wordt uitgesteld naar een latere datum. De trekking gaat 
dus niet door op 8 mei, zoals aangegeven op het tombolaboekje. Dus bewaar goed jullie 
tombolaboekjes. 
 

Eens het normale leven hervat, zullen we een nieuwe datum prikken waarop we deze editie 
van de solidariteitsactie afsluiten. We houden jullie op de hoogte! 
 
Een genegen Samana- groet aan jullie allen. 

Het Samana-team. 
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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 
 Norbert De Meyer, gsm. 0475 84 20 82    norbertdem8@gmail.com 
 

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/ 995703   andreas.krahnen@gmail.com 
 E.H. Karel Cottenie             Tel. 09 335 55 06       Karel.cottenie@telenet.be 


