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WOENSDAG 20 MEI 2020  
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
 

Samen met de geloofsgemeenschap Eucharistie vieren in onze kerken is tot en met 8 juni 
nog niet mogelijk.  
Via radio en TV kunnen we op zondag wel eucharistie vieren. 
 

21 mei – O.L.H. Hemelvaart 
Radio : Abdij Keizersberg, Leuven, 10.00 uur 
TV1: Eurovisie om 11.00 uur, Sint-Laurentiuskathedraal, Lugano (Zwitserland)  
 

24 mei – zevende Paaszondag 
 Radio : Abdij Keizersberg, Leuven, 10.00 uur 
 TV: H. Gerardus Majella kerk, Emmen, 10.00 uur, NPO 2 (Nederland)  
 

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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O. L. H. Hemelvaart 
 

Blijf niet staren naar de hemel, 
maar ga kijken, horen en voelen 
hoe Jezus van Nazareth 
verder leeft in mensen. 
Kijk in de ogen van hartelijke mensen 
die tijd maken voor medemensen 
en je zal Hem zien. 
Luister naar de woorden die ze spreken 
en je zal Hem horen. 
Zoek de vreugde en de kracht die ze halen 
uit zijn manier van leven 
en je zal zijn aanwezigheid voelen. 
Kijk, luister en voel en je zal merken: 
Hij leeft verder, 
niet alleen bij God, 
maar ook onder ons. 
 

(bron: Federatie Kana) 
 
 
 

Zevende zondag in de Paastijd 
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In Gods gezelschap 
 

Bidden is niet hoog van de toren blazen, 
niet een langdradig en moeizaam gebeuren. 
Soms is het vragen om kracht bij ziekte 
of om een steuntje in de rug bij een examen. 
Op een ander moment is bidden een klacht. 
“Waarom moest mij dat overkomen?” 
“Waarom laat iedereen mij in de steek?” 
Bidden is: je levensverhaal 
onder Gods ogen brengen. 
Het is zoeken naar een oer-vertrouwen, 
naar een fundament voor je leven. 
Maar bidden is ook in stilte verwijlen 
bij de harmonie in je eigen leven. 
Het doet je dankzeggen voor het goede 
dat je zomaar mag ontvangen. 
Al biddend worden we ons bewust 
van het lijden van mensen, van onze wereld. 
Ingekeerd in onszelf gaan ons de ogen open. 
De droom van God, 
dat alles goed is, 
wordt voor ons een nieuwe opdracht. 
Bidden sluit ons niet af van de werkelijkheid, 
maar maakt ons juist ontvankelijk ervoor. 
In Gods gezelschap mogen we ons goed voelen. 
Hij is er voor ons en wij zijn er voor elkaar. 
In zijn gezelschap krijgt ons leven 
echt waarde en telkens zicht op toekomst. 
 

(Bron: Dominicanen Schilde Bergen. Tekst: Wim Holterman) 
 

MEDIAZONDAG – 24 MEI 2020 
 

De Kerk in ons land houdt dit jaar Mediazondag op dezelfde dag als de Vaticaanse 
Werelddag van de Sociale Communicatiemiddelen. De zevende paaszondag (dit jaar op 24 
mei 2020) staat voor de katholieke wereldkerk in het teken van communicatie. 
 

De digitale media is voor de Kerk heel belangrijk. Kerkelijke media verrijken het 
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medialandschap vanuit een unieke christelijke invalshoek. Waarheidsgetrouw, met respect 
voor menselijke waardigheid én sociaal bewogen. 
 

Kerkelijke media dagen de Kerk uit naar buiten te treden en in dialoog te treden met de 
mensen van nu. Ze appelleren de kerkgemeenschap om na te denken over hoe ze zichzelf 
authentiek en getuigend kan voorstellen aan een breed publiek. 
Daarom is KERKNET heel belangrijk. 
 

Dat Kerknet een bijzondere betekenis heeft voor onze kerkgemeenschap werd ook duidelijk 
tijdens de coronacrisis: toen het niet meer mogelijk bleek om fysiek samen te komen voor de 
liturgie, zocht Kerknet creatief naar andere vormen van verbinding en verdieping. 
 

Op dit moment bereikt Kerknet maandelijks minstens 190.000 bezoekers, die samen 
maandelijks meer dan 1 miljoen pagina’s bekijken. Ook via Facebook bereikt Kerknet 
maandelijks 150.000 mensen. Achter al die cijfers schuilt een gemeenschap van mensen die 
leven putten uit het Evangelie. 
 

Kerknet wil blijven groeien om zoveel mogelijk mensen en doelgroepen aan te spreken. 
Daarom vraagt de ploeg van Kerknet (redacteurs, webmasters, bloggers en videomakers) om 
hen financieel te steunen zodat het digitale verhaal verder kan gaan. 
 

Steun Kerknet door een financiële bijdrage op rekeningnummer BE98 7360 0734 5893 
van vzw Studiecentrum Kerk en Media, Halewijnlaan 92, 2050 Atwerpen 
Mededeling: 999/2020/00045 
 

Voor €72 mag u zich meter noemen van Kerknet (dat is maar €6 per maand). 

 

SINT-BERNADETTE 
 

Nieuws van Buurtwerk Sint-Bernadette 
In ons lokaal in de Sleutelbloemstraat staan op dit moment een voorraad droge 
levensmiddelen zoals rijst, pasta, melk, olie, conserven... Dit zijn allemaal producten met 
een etiket van de Europese Gemeenschap en de vermelding dat ze niet voor verkoop 
geschikt zijn. Na wat overleg met elkaar hebben we met een beperkt aantal medewerkers 
(omwille van het veilig afstand houden) in de maand mei een bedeling georganiseerd van 
deze voorraad. Op voorhand had Wies de mensen die verder af wonen, telefonisch op de 
hoogte gebracht. Alle families die wel in de buurt wonen, kregen een briefje in de 
brievenbus met wat informatie over hoe ze een beperkt voedselpakket konden bekomen. Een 
veertigtal gezinnen heeft positief gereageerd. Ze telefoneerden naar Wies, zoals gevraagd, en 
kregen een tijdstip om hun pakket af te halen. Bij sommige gezinnen die er ook anders niet 
in slagen om zelf hun pakket af te halen, werden de dozen thuis geleverd. Verschillende 
mensen lieten ons verstaan dat ze geen pakket wensen gedurende de coronacrisistijd, uit 
schrik voor het virus.  Al met al was dit voor de medewerkers van Buurtwerk een positieve 
ervaring. Bijgevolg zullen we de komende maand(en), zolang er door de overheid 
beperkende regels worden opgelegd, op een analoge manier te werk gaan. We willen het 
veilig houden voor de vrijwilligers én voor de gezinnen die afhalen. Vermits de 
Voedselbank in Eke ons liet weten dat ze terug geopend is, zal het aanbod dan groter zijn. 
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Ontbijtactie Buurtwerk Sint-Bernadette 
 

Omwille van de veiligheidsmaatregelen 
die de overheid ons oplegt, kan Buurtwerk 
dit jaar geen ontbijtactie organiseren. 
Daardoor missen we een belangrijke bron 
van inkomsten voor onze werking. 
Jarenlang reed Etienne met zijn 
bestelwagen naar Eke om in de 
Voedselbank de gratis voeding af te halen 
en naar ons lokaal te brengen. Tegelijk 
reden ook verschillende vrijwilligers met 

hun eigen wagen om alles van Eke te vervoeren naar Sint-Bernadette. 
Vermits de bestelwagen van Etienne niet meer beschikbaar is, moeten we elke maand  één 
(soms twee) bestelwagens huren. Dat is dus een maandelijkse zware kost voor onze v.z.w.. 
Ook nu rijden medewerkers met hun eigen wagen als dat nodig is.  
Mocht iemand Buurtwerk Sint-Bernadette een financieel duwtje in de rug willen geven, dan 
kan dit op rek. BE60 0682 2785 7370 van Buurtwerk Sint-Bernadette. Veel dank aan de 
milde schenkers. 
 

WERELDWINKEL 
 

Joepie!  De wereldwinkel is terug open. Als je niet meer zou weten wat daar allemaal 
verkocht wordt, ga eens kijken onder “Onze producten” 
op https://www.oxfamfairtrade.be/nl/ 
Alvast bedankt om aan ons te denken. 
 

ZOMERFEEST 2020 IN NOVACENTRUM 
 

Tot onze grote spijt kan het zomerfeest, voorzien op 28 juni, niet doorgaan. Door de 
coronamaatregelen, opgelegd door de overheid, worden evenementen verboden tot 1 
september. Wij zijn dus verplicht om ons hieraan te houden.  
Het is nu uitkijken naar juni 2021 om het 59e zomerfeest te organiseren ! 

vanwege het bestuur van de vzw Parochiale Werken St Bernadette. 
 

INTERPAROCHIAAL 
 

PINKSTERNOVEEN  -  22 TOT 30 MEI 
 
Tussen Hemelvaart en Pinksteren, bidden christenen de pinksternoveen. Het zijn negen 
dagen van bijzonder gebed om zich voor te bereiden op het feest van de gave van Gods 
Geest. De katholieke charismatische vernieuwing  biedt een boekje aan met gebeden voor 
elke dag van deze noveen. Je kan het downloaden op  www.bisdomgent.be.  
 
Hier de brief van onze bisschop Lode 
 

Gent, 11 mei 2020 
Aan alle gelovigen van het bisdom Gent 
 

Beste mensen, 
Ook in deze moeilijke en onzekere tijden zal het Pinksteren worden, het feest van de gave 
van de heilige Geest.  
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Het is een goede traditie dat in de negen dagen voorafgaand aan dit kerkelijke feest de 
pinksternoveen wordt gebeden. Dit jaar van 22 tot 30 mei. Zij vindt haar oorsprong bij de 
leerlingen van Jezus die zich na de hemelvaart hielden aan het woord van Jezus: “Ga niet uit 
Jeruzalem weg, maar blijf wachten op de belofte van de Vader… Jullie zullen gedoopt 
worden in de heilige Geest” (Hnd 1,4-5).  
 

Graag waren we deze noveen zoals de voorbije jaren begonnen in een diocesane viering op 
vrijdag 22 mei. Maar de omstandigheden laten dat dit jaar niet toe.  
Maar geen enkel virus kan ons tegenhouden om te bidden. Daarom nodig ik jullie allen uit 
om de pinksternoveen mee te bidden in grote verbondenheid met elkaar en met de ganse 
kerkgemeenschap. Ik ben de initiatiefnemers van het gebedenboekje, dat we jullie graag 
digitaal toesturen, dan ook zeer dankbaar. Gebruik het en geef het zoveel mogelijk door in 
jullie geloofsgemeenschappen. 
 

Mijn bisschopsleuze luidt: “In de vreugde van de Geest”. Diezelfde Geest staat centraal in 
mijn wapenschild. Hij is het principe van dynamiek en vernieuwing. Hij is kracht en moed. 
Geen virus houdt Hem tegen! Hij houdt de toekomst open, ook in de moeilijkste 
omstandigheden.  
 

Daarom bidden we vandaag met veel overtuiging en vertrouwen: “Kom, heilige Geest, 
kom”.  

+ Lode Van Hecke 
 
OOSTAKKER LOURDES 
 

Mededeling 
 

Vanaf 11 mei zijn de winkel aan de grot en 
de grot in Oostakker opnieuw geopend. 
Mensen kunnen opnieuw een kaarsje kopen 
in de winkel aan de grot en het nadien zelf 
in de grot plaatsen. We vragen om de 
maatregelen van fysieke afstand te 
respecteren. 
 

De winkel en de grot:  dagelijks geopend 
van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 
17.30 uur. 
De kraantjes:  om hygiënische redenen 
blijven ze voorlopig nog afgesloten. 
De erediensten:  tot nader order blijven ze 
geschorst.  
De basiliek: blijft open tot 17.30 uur voor 
persoonlijk gebed. Verschillende gebeden 
liggen ter beschikking om mensen te helpen 
in hun persoonlijk gebed. 
 

In het priesterhuis is een priester aanwezig 
voor gesprek of biechtgelegenheid, mits 
afspraak  (09 255 55 49). 
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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 
 
 
 
 



Parochieblad                        SINT-BERNADETTE – GENT           ONLINE 

Jaar 2020 Nummer 21       woensdag 20 MEI Pg. 8 / 8 
 

 
 

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 


