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WOENSDAG 13 MEI 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. 

   
17 mei - zesde paaszondag 

Radio 1 en TV (één): om 10.00 uur: O.L.V. Geboortebasiliek te Tongeren 
 

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. 
 

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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Zesde zondag in de Paastijd. 
 

 
 
Liefhebben met heel je hart 
  

Wat ik van je vraag 
is eigenlijk heel eenvoudig 
-zegt God- 
dat je liefhebt, 
met heel je hart! 
Want alleen als je liefde durft geven 
en zonder voorwaarden 
durft beminnen, 
zul je bemind worden 
en liefde terugkrijgen. 
Je vriendschap en je genegenheid, 
vooral voor armen en kleinen, 
zijn het teken dat je van Mij houdt 
en dat je in hen 
het gelaat van mijn Zoon herkent. 
Probeer daarom elke mens 
graag te zien, 
wie hij of zij ook is 
en wat hij of zij ook gedaan heeft; 
en je zult ervaren 
dat ik een God van liefde ben. 
 

'Wie zich aan mijn op- 
dracht gebonden weet en 
haar ter harte neemt, 'zei 
Jezus tegen zijn leerlingen, 
'die is het die Mij 
liefheeft; en wie Mij lief- 
heeft zal ervaren hoe God 
hem liefheeft. 
 

(naar Johannes 14) 
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GEBED VAN PAUS FRANCISCUS 
 

Onder uw bescherming zoeken we onze toevlucht, o Heilige Moeder van God. 
 

In de huidige tragische situatie, waarin de hele wereld ten prooi valt aan lijden en angst, 
spoeden we ons naar U en zoeken we onze toevlucht onder uw bescherming, Moeder van 
God en onze Moeder. 
 

Maagd Maria, richt uw barmhartige ogen op ons te midden van deze coronaviruspandemie. 
Troost hen die radeloos zijn en rouwen om hun dierbaren die zijn gestorven en soms 
begraven zijn op een manier die hen diep pijn doet. Sta dicht bij wie zich zorgen maken om 
hun dierbaren die ziek zijn en die, om de verspreiding van de ziekte te voorkomen, niet dicht 
bij hen kunnen zijn. Vervul met hoop wie zich zorgen maken over de onzekerheid van de 
toekomst en de gevolgen voor de economie en de werkgelegenheid. 
 

Moeder van God en onze Moeder, bid voor ons tot God, de Vader van de Barmhartigheid, 
dat er een einde komt aan dit grote lijden en dat hoop en vrede weer dagen. Pleit bij uw 
goddelijke Zoon, zoals U dat in Kana deed, zodat de families van de zieken en de 
slachtoffers getroost worden en hun harten worden opengesteld voor vertrouwen. 
 

Bescherm de artsen, verpleegsters, gezondheidswerkers en vrijwilligers die zich in de 
frontlinie van deze noodtoestand bevinden en hun leven riskeren om anderen te redden. 
Steun hun heldhaftige inzet en verleen hen kracht, edelmoedigheid en een blijvende goede 
gezondheid. 
 

Wees degenen nabij die de zieken dag en nacht bijstaan en de priesters die, in hun pastorale 
zorg en trouw aan het Evangelie, iedereen proberen te helpen en te steunen. 
 

Heilige Maagd, verlicht de geesten van mannen en vrouwen die wetenschappelijk onderzoek 
verrichten opdat zij doeltreffende oplossingen vinden om dit virus te overwinnen. 
 

Steun de nationale leiders, opdat zij met wijsheid, moed en grootmoedig diegenen te hulp 
kunnen schieten die niet over de eerste levensbehoeften beschikken en sociale en 
economische oplossingen kunnen bedenken die geïnspireerd zijn door vooruitziendheid en 
solidariteit. 
 

Maria, Allerheiligste, beroer ons geweten zodat de enorme middelen die worden 
geïnvesteerd in de ontwikkeling en opslag van wapens in plaats daarvan worden besteed aan 
het bevorderen van doeltreffend onderzoek naar de manier waarop dergelijke tragedies in de 
toekomst kunnen worden voorkomen. 
 

Geliefde Moeder, help ons te beseffen dat we allemaal lid zijn van één grote familie en de 
band te erkennen die ons verenigt, zodat we in een geest van broederlijke solidariteit, 
kunnen helpen om talloze situaties van armoede en nood te verlichten. Maak ons sterk in het 
geloof, volhardend in dienstbaarheid, vasthoudend in gebed. 
 

Maria, Troosteres van de getroffenen, omhels al uw kinderen in nood en bid dat God zijn 
almachtige hand mag uitsteken en ons zal bevrijden van deze vreselijke pandemie, zodat het 
leven weer sereen zijn normale gang kan gaan. 
 

Aan U, die op onze reis schijnt als een teken van verlossing en hoop, vertrouwen wij ons 
toe, o Goedertieren, o Liefdevolle, o Lieve Maagd Maria. 
 

Amen.   (Vertaling: Geert De Kerpel) 
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LAUDATO SI WEEK "ALLES IS MET ALLES VERBONDEN" 
- 22 MEI 2020 

Toen paus Franciscus vijf jaar geleden op 24 mei 2015 de encycliek “Laudato Si – Geprezen 
zijt Gij! Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis” publiceerde, was niet alleen de 
timing opmerkelijk, maar ook de manier waarop hij iedereen uitnodigde tot een open 
gesprek over de klimaatcrisis. Die dialoog ging hij zelf meteen aan. Ook de manier waarop 
hij over ons scheppingsgeloof sprak, maakte wereldwijd indruk. 
 

Paus Franciscus nodigde ons uit om de “Week van Laudato Si” te vieren.  
Hij zei: “Wat voor wereld willen we nalaten aan hen die na ons komen, aan kinderen die 
opgroeien?” Hij hernieuwt de oproep om de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de 
armen niet langer te laten doorgaan: “Laten we zorgen voor de schepping, een geschenk 
van onze goede Schepper God.” 
 

De Laudato Si week "Alles is met alles verbonden" vindt plaats van 16 tot 24 mei 2020. 
Door het coronavirus vinden alle activiteiten ennkel via sociale media en online-
samenkomsten plaats.  
Ook de Attent Werkgroep Ecokerk biedt een online samenkomst aan,op vrijdag 22 mei 
van 13.30 uur tot 15.00 uur. 
 

       Universele broederlijkheid 
 

De spiritualiteit van de Franciscus van Assisi is onmiskenbaar aanwezig in de encycliek 
Laudato Si. Stijn Demaré, stafmedewerker van TAU - franciscaanse spiritualiteit vandaag, 
neemt hierover het woord. 
 

 Het vers uit het Zonnelied van de heilige Franciscus van Assisi:“Geprezen zijt Gij, mijn 
Heer, om Zuster Moeder aarde” belicht meteen een centraal thema uit de encycliek: het 
franciscaanse idee van een universele broederlijkheid, dat niet alleen tussen mensen maar 
zelfs in heel de schepping terug te vinden is. Ondanks deze hoopvolle, broederlijke 
boodschap merken we echter dat het niet goed gaat zuster moeder Aarde: van die 
broederlijkheid is vandaag soms maar weinig te merken. 
 

Paus Franciscus nodigt iedere christen uit om de klimaatcrisis ernstig te nemen en zich 
opnieuw te bekeren tot broederlijkheid.  
Graag zijn we tijdens de Laudato Si week ook met jou verbonden! 
 

De videoboodschap van Paus Franciscus kan je horen via de website: 
https://laudatosiweek.org/ 

SINT-BERNADETTE 
 

DE CORONABOODSCHAP?  
 

EEN ZEE VAN TIJD!  
 

Het staat buiten kijf dat deze corona-ellende ons tot bezinning wenkt. We gaan een tragere 
tred, de stilte en de rust nodigen ons uit om stil te staan bij ons doen en laten, hoofd- en 
bijzaken te onderscheiden en ons af te vragen waar het in het leven nu eigenlijk op aan komt. 
In deze dagen worden we ons ook scherper dan ooit bewust van onze kwetsbaarheid, de 
relativiteit van een drukke agenda, onze leeftijd.  Corona confronteert er ons mee hoe 
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waardevol gezondheid is, dat familie en vrienden even belangrijk zijn als de goede lucht die 
we inademen, dat een gemeenschap pas echt betekenis krijgt vanuit solidariteit, dat in elk 
van ons onvermoede veerkracht schuil gaat,… Corona promoveert ons allen tot kleine 
filosofen.  
Daarom is de coronacrisis ook een zegen, zeggen sommigen. 
  

HOEZO, EEN ZEGEN?  
 

In de Nederlandse krant Trouw noemt filosoof Damiaan Denys corona  een zegen omdat het 
virus ons mateloos consumeren en onze wilde rit over de planeet aan de kaak stelt.  De crisis 
van het coronavirus draagt volgens hem het dna van onze moderne levensstijl: consumering, 
globalisering, mediatisering, individualisering, technocratisering. De pandemie is niet de 
schuld van het virus, maar van ons gedrag. Het virus dwingt om daar op een andere manier 
naar te kijken. 
  

Maar Damiaan Denys is niet de enige die ons uitnodigt in COVID-19 een boodschap te 
lezen. Ik krijg regelmatig indringende You Tube-filmpjes toegestuurd, waarin men een 
verband legt tussen de corona- en de klimaatcrisis. De coronapandemie is een correctie op 
onze foute levensstijl, zo luidt de boodschap. Het gaat slecht met de planeet! De mens 
gedraagt zich op deze aardbol als een nietsontziende, megalomane heerser! Gevolg: een 
pandemie!  
 

In mijn kwaliteitskrant staan Gaia-advertenties die een verband leggen tussen de pandemie 
en ons omgaan met dieren. We eten immers teveel vlees en daardoor lopen we meer risico 
om besmet te geraken door een dierenvirus. Eigen schuld, dikke bult!  
 

En in niet mis te verstane apocalyptische termen  wordt in facebookberichten aangekondigd 
dat het einde van een tijdperk is aangebroken. De natuur heeft wraak genomen! Corona 
schudt ons wakker! 
 

Gelukkig hoorde ik in Vlaanderen nog niet spreken over corona als straf van God. In 
Nederland daarentegen ontspon zich een enorme twitterdiscussie rond een artikel in het 
Reformatorisch Dagblad waarin wordt gesteld dat de huidige pandemie de wereld niet 
toevallig treft, maar dat ze een middel is in Gods hand om de zondaars tot inkeer te brengen. 
Christenen belijden dat ziekte en gezondheid hun niet toevallig overkomen. Niet corona 
heerst, maar God regeert. Het coronavirus is slechts een tweede oorzaak, een middel in 
Gods hand. Hij zendt ziekte zoals ooit de plagen in Egypte, om de mens tot inkeer te 
brengen.  
Men kan de schouders ophalen bij deze onzin en denken dat deze orthodoxe vorm van religie 
best net als een virus ook bestreden moet worden. Wanneer men echter op Google 
‘Coronavirus, punishment, God’ intikt, krijgt men meer dan 20.000 zoekresultaten! Het gaat 
hier dus over een heel weerbarstig (en gevaarlijk) virusje! 
 

VALKUILEN  
 

Deze coronacrisis zorgt voor veel leed, zoveel is zeker. Bij iedere vorm van lijden zoekt de 
mens naar oorzaken, redenen of een rechtvaardiging van dit lijden. De uitbraak van COVID-
19 vormt hier geen uitzondering op. Het idee dat corona een boodschap bevat, kunnen we 
vanuit dit perspectief een plaats geven. We zijn tenslotte (maar) mensen,  die met die hele 
ellende moeten omgaan.  
Maar als we dan toch tijdens deze lockdown filosoof mogen zijn, past best enige 
behoedzaamheid.  
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We vergeten o.m. beter niet dat gevaarlijke ziekten van alle tijden zijn. ‘Onze’ pandemie is 
niet de eerste en ook niet de laatste in de geschiedenis. Ook toen er nog geen sprake was van 
de klimaat- en milieuproblematiek, werd de aarde geteisterd door virussen.  
 

Ook nu is er vanuit wetenschappelijk oogpunt geen enkel fysisch verband aan te wijzen 
tussen de coronapandemie (gevolg) en de klimaat-en milieucrisis (oorzaak).  
 

De natuur die wraak neemt op de mens? Zijn we op die manier niet het virus aan het 
antropomorfiseren? Virussen zijn geen buitenaardse boodschappers of onheilsprofeten.   
Het COVID-19 virus is gewoon een virus. Punt.  
 

Het valt ook op dat vele commentaren de pandemie in feite instrumentaliseren. Deze 
ongeziene crisis laat eindeloos veel ruimte voor interpretatie. Zo grijpt men bvb. de 
coronacrisis aan en projecteert ze op het milieuvraagstuk of omgekeerd.  Dit soort 
oneigenlijk interpreteren van een situatie, doen we vaak. Gedreven door een sterke 
overtuiging, zien we die dan opnieuw bevestigd in allerlei feiten of gebeurtenissen om ons 
heen. Op die manier doen we de feiten eigenlijk buikspreken. Ik bedoel: we laten de 
werkelijkheid dingen zeggen die helemaal niet aan de orde zijn. Zij die wat vertrouwd zijn 
met tekstexegese, herkennen deze veel voorkomende valkuil (hineininterpretierung).  
 

Tenslotte -maar dit hoeft eigenlijk geen echt betoog- hoeden we ons best voor mystieke 
uitspraken waarbij God bij name vernoemd wordt. Godsdiensten die onheil als straf van 
God zien, worden best geïsoleerd in een eeuwige lockdown!  
 

Maar ook bepaalde soorten van activisme, dragen de kenmerken van een pseudoreligie. Na 
het verdampen van het christendom in onze contreien, werd de leegte vrij vlug opgevuld 
door een soort nieuwe religie van lieden die het opnemen voor klimaat en milieu. Men 
vervangt het woordje ‘god’ door ‘Moeder Natuur’. En, ja, die Natuur kan blijkbaar 
boodschappen sturen, ons waarschuwen voor de ondergang, de natuur kan zich wreken en 
zelfs straffen.  
 

Gelukkig ontmoet ik vooral milieubewuste mensen die het bij de rede houden. Niemand kan 
ontkennen dat de mensheid op deze planeet fout bezig is en dat dit erge consequenties rond 
klimaat en milieu te weeg brengt. Dit is een rationele, wetenschappelijke vaststelling. De 
boodschap is duidelijk: geen tijd verliezen en aan de slag! Ook zonder COV-19 wisten we 
dat al. Onnodig hiervoor een nieuwe godsdienst te stichten. 
 

En nu ga ik mijn handen wassen!  
Jaak Van Vooren 
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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 


