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WOENSDAG 27 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. 
 

31 mei (Pinksteren) 
Radio: Abdij Keizersberg, Leuven, 10.00 uur 
TV1: Eurovisie, Tv-studio Charleroi, 11.00 uur 
TV KTO: bedevaartsoord Lourdes-Frankrijk, via Proximuskanaal 215 of www.ktotv.com, 
10.00 uur. 
 

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

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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Pinksteren  
 

Gebed 
 

Woon in ons, Geest van God, 
ga ons niet voorbij, 
kom in ons midden. 
 

Welkom, hoge Gast, 
leef mee met ons. 
Kom thuis bij ons. 
Wij bieden U graag onderdak: 
een hart om in te wonen, 
een gemeenschap klaar voor U. 
Kom, ontsteek in ons hart 
het vuur van uw liefde. 
 

Verbind ons 
met de Vader en de Zoon. 
Verhef ons hart 
in verlangen naar God. 
 

Wees Gij, o Geest, 
het kloppend hart van ons gebed. 
Leer ons als kinderen, 
eenvoudig en open, 
alles verwachten 
van wie onze ‘Abba’ wil zijn. 
Bid in ons, 
adem ons open. 
 

+ Koen Vanhoutte 
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Pinksteren 
 

Komend weekend is het Pinksteren.  
Het feest dat we graag in onze gemeenschappen 
vieren. 
Pasen vervult ons van grote vreugde, Pinksteren 
doet ons leven. 
Gods Geest is onze levenskracht. 
Hij bezielt onze gemeenschappen. 
 

Het feest van de Geest 
We vieren dan het feest van de komst van de 
heilige Geest.  
In het boek “De handelingen van de apostelen” is 
sprake van de nederdaling van de heilige Geest. 
De Geest zweeft niet zomaar over de aarde, zoals 
sprake in het boek van de Schepping 
Hij komt over de leerlingen. De Geest gaat in hen 
wonen. 

Hij ontsteekt in hen het vuur van de liefde. 
 

Het feest van de kerk 
Als wij op Kerstmis de geboorte vieren van onze Heer Jezus Christus,  
op Pinksteren vieren wij de geboorte van de kerk.  
Van dan af zijn de verzamelde leerlingen geen bange leerlingen meer die zich op sluiten. 
Deuren en venster gaan open. Ze begonnen vrijmoedig Jezus’ boodschap te verkondigen. 
Iedereen verstond hen in zijn eigen taal. Geen scheidingsmuren meer, enkel bruggen die 
mensen en volkeren met elkaar verbinden. 
Ze gaan de wereld in en getuigen van de Blijde boodschap van de Heer. 
Van dan af nemen meer en meer mensen het geloof aan.  
Er komen meer gelovige gemeenschappen. De kerk groeit. 
 

Eucharistievieren in lockdown 
Het Pinksterfeest willen we juist in gemeenschap vieren. 
Door de Coronamaatregelen is dat (voorlopig) niet mogelijk. 
We doen dat dan van huis uit, via radio, TV of internet. 
Ze zijn goede noodoplossingen. Als je aan mensen vraagt: ‘Wat mis je bij online-vieringen’ 
dan antwoorden de meesten: de gemeenschap, het samen luisteen en voor al het samen 
zingen, ook het kerkgebouw en zijn religieuze sfeer, en het ontvangen van de communie. 
We hopen zo vlug mogelijk de gemeenschapsvieringen te mogen hervatten. 
 

Verbondenheid in coronatijd 
We dienen wat fysieke afstand te nemen, maar we blijven ons met elkaar verbonden voelen. 
De berichtjes, de telefoontjes of andere attenties. 
Er zijn de solidariteitsacties en de gezamenlijke zorg voor de gezondheid van iedereen. Wij 
hopen op die manier ons steentje bij te dragen aan een gezond samenleven. 
Gods geest werkt ook in ons zorg dragen voor elkaar 
 
Ik wens jullie allen een zalige hoogdag van Pinksteren toe! 
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Johan Goedefroot 
 

 

Pinkstergebed 
 

Geest van God, daal neer  
over onze wereld die wat in verwarring is. 
over zieken en stervenden, 
over mensen in armoe en ontbering, 
over hen die lijden en verdriet hebben, 
Geest van God beziel ons. 
 

Geest van God, daal neer  
als een vuur over onze wereld: 
dat wij warmte bieden  
aan wie in de kou staan, 
dat geestdrift ons mag aansteken: 
dat volkeren elkaars taal  
leren spreken en verstaan. 

Herschep ons  
wanneer we moedeloos zijn, 
doe ons ontbranden  
wanneer we uitgedoofd zijn. 
Geest van God, beziel ons. 
 

Geest van God, 
die in ons bidt, 
die in ons werkt, blijf ons doordringen 
met uw gaven 
en zend uw Adem 
door ons heen. 
Amen. 
  

EUCHARISTIEVIERINGEN OP ZONDAG 
 
Belgische bisschoppen hebben draaiboek klaar  
Exit lockdown religies wordt voorbereid 
 

De erkende religies van ons land bereiden zich voor op het opheffen van de lockdown voor 
het samen kunnen vieren in de kerken, tempels, moskeeën en synagogen. Op vraag van de 
Federale Overheid werken ze momenteel een draaiboek uit waarin heel gedetailleerd wordt 
aangegeven hoe de vieringen dan zullen verlopen en welke beschermende maatregelen zullen 
worden genomen om een besmetting met het virus Covid-19 maximaal te voorkomen. 
 

De Belgische bisschoppen hebben inmiddels hun ontwerp van protocol klaar voor de 
vieringen van de katholieke Kerk in ons land. Ze hebben hierover vandaag nog intern 
overlegd. Het draaiboek is opgesteld in samenwerking met virologische experten. Het wordt 
nu voorgelegd aan de Nationale Veiligheidsraad voor advies en goedkeuring. 
 

Intussen ontvangen de bisschoppen heel wat vragen van gelovigen om opnieuw samen te 
kunnen vieren in de kerken. In hun ontmoetingen met de burgerlijke overheid en de experten 
die de regering adviseren, hebben de kerkleiders dat verlangen ook vertolkt. Tegelijk zijn ze 
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zich ervan bewust dat de gezondheid en de veiligheid van iedereen die een kerk binnengaat 
absoluut prioritair zijn. 
 
In afwachting van het opheffen van de lockdown voor religies, heeft de regering alvast beslist 
dat vanaf 18 mei dertig in de plaats van vijftien mensen kunnen deelnemen aan een huwelijk 
of een begrafenis. De mogelijkheid om in de kerken afscheid te nemen, is altijd gebleven. 
 

Voor de doopsels geven de bisschoppen er de voorkeur aan de datum van de hervatting af te 
stemmen op de datum van de meer algemene opheffing van de lockdown. 

  
De bisschoppen van België  14 mei 2020 
 

SINT-BERNADETTE 
 

 HUISVIERING ZONDAG 17 MEI 2020 
    

Thema: Wat een geMIS … 2 maanden zonder zondagsviering.. 
 

Openingslied: 087  Waar 2 of 3 in uw Naam samen vergaderd zijn, daar bent ook U  
(maximum 4 !) 
 

Verwelkoming: Het is ‘stil’ in, rond en wat verder buiten de kerk.                                                                       
Geen voorbereidingen, geen zangrepetities, geen vieringen, geen … ach, er is zo’n groot 
geMIS  !!!                               
Wanneer horen we opnieuw die prachtige samenzang?                                                                                                                 
Waar zijn die mooie bloementuilen die ons telkens verrassen? 
 

Moment van inkeer     
Wanneer kan je je hart nog eens luchten en met een positief gevoel huiswaarts keren? 
 

Lied: 050 Jij die bent: ik zal er zijn voor u 
 

Eerste lezing: psalm 65, 10-14 
Tot de aarde komt Gij, geeft haar groeikracht, rijkdom geeft Gij die zich vermeerdert                                              
want de beek van Gods regen vloeit over.                                                                                                                          
Zo geeft Gij het graan zijn begin, schept Gij het begin op de akker,                                                                       
drenkt de voren, effent het ploegland, maakt met zware regens het willig.                                                                 
En Gij zegent wat gaat ontkiemen.                                                                                                                                        
En dan kroont Gij het jaar met uw gaven; welig groeit waar Gij trad het gewas,                                                        
heerlijk groent het gras van de steppe en der heuvelen dracht is een feest.                                                    
Overdekt zijn de velden met schapen en de dalen dragen het graan.                                                                      
Waar de vreugderoep is tot elkaar en het zingen. 
 

Evangelie Joh  14, 15-21   Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn ‘corona’ geboden onderhouden. 
 

Lied 050    Exaltabo te 
 

Homilie 
Waar is de voorganger/ster die ons telkens via goed gekozen teksten ons hart raakt?                                        
Waar zijn de deugddoende, warme woorden uit de bijbel?                                                                                         
Waar is de predikant met zijn/haar woorden die ons een duwtje in de rug geeft? 
 

Voorbeden       Ieder bidt vanuit zijn eigen bubbel voor een andere bubbel 
 

Lied : 074 Samen zitten wij … vandaag zingen we ‘Alleen zit ik hier…’ 
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Klaarzetten altaar voor het tafelgebed …                                                                                                                                       
‘inhaalomhaling’ …  graag met de kredietkaart …  
 

Eucharistisch hooggebed            
 

Onze Vader              
 

Vredeswens  … met een knipoog naar elkaar                                                                   
 

Geen communie … nog geen coronavrije hosties in voorraad 
 

Zegen  … in de naam van ‘Van Ranst’ en ‘Vlieghe’ en de alles bepalende ‘GEESt’ … 
met boodschap om op het kerkplein ook 1.5m afstand te bewaren … 
 

Op het kerkplein … 
Waar zijn de praatjes, de bemoedigende woorden,  de grappen en grollen na de viering? 
Waar zijn die warme knuffels? Waar zijn die schalkse opmerkingen? Wanneer kunnen we 
nog eens ons hartje luchten en met een positief gevoel huiswaarts keren??   
Wanneer … ???? 
Nog zoveel vragen zonder antwoord in deze coronatijd … Maar zeker weet ik dat we 
opnieuw verlangen naar die zondagvoormiddag … wat een geMIS! En met nog meer 
zekerheid weet ik dat we elkaar MISsen en we nu mekaar vooral een goede coronavrije 
gezondheid wensen !!! Tot hopelijk héél binnenkort!!!  
                                        

Nog een fijne, zonnige zondag in je bubbel! 
Met groetjes aan alle parochianen van Sint-Bernadette dichtbij en veraf! 
 

KaDe 
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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 


