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WOENSDAG 10 JUNI 2020  
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
 

OPNIEUW EUCHARISTIEVIERINGEN 
 

Sacramentszondag 
 

Zaterdag  13 juni 
Om 16.30 uur Kerk Sint-Amandus 
Lector: Michaël Vandenberghe 
Onthaal: Christiane Van den Eede en Rita Vuylsteke 
 

Zondag 14 juni 
Om 09.30 uur Kerk O.-L.-Vrouw Oude Bareel 
voor Lea Roels en echtgenoot Gerard Buysse. 
 

Om 11.00 uur Kerk Sint-Bernadette 
 

Inlichtingen 
Marijke De Vogeleer, parochieassistente 
tel. 09 231 53 00 
e-mail: parochieassistente.gentoost@gmail.com 
Parochiesecretariaten 
Sint-Amandus: 09 251 00 03 
Sint-Bernadette: 09 259 84 97 
Oude Bareel: 0485 34 67 86 
Website www.parochiegentoost.be 
 

Ook via radio en TV kunnen we op zondag eucharistie vieren. 
 

Zondag 14 juni:  
Elfde zondag door het jaar 

Radio 1: 10.00 uur:  O.L.Vrouwekerk te Dendermonde 
TV één:  10.00 uur:  O.L.Vrouwekerk te Dendermonde 

 

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. 
 

AGENDA Sint-Bernadette 
Zondag 14 juni: 11.00 u. – Eucharistieviering 
Zondag 21 juni: 11.00 u. – Eucharistieviering 
Zondag 28 juni: 11.00 u. – Eucharistieviering  
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Sacramentszondag 
 

 
 

Je kunt Mij ontmoeten – zegt God – 
in elke mens met wie je samenleeft 
en met wie je het brood van het leven 
en de wijn van de vreugde deelt. 
Je kunt Mij ontmoeten 
in mensen die zichzelf geven als gebroken brood, 
omdat Iemand hen dat ooit heeft voorgedaan 
en hen heeft gevraagd dat ze dat zouden blijven doen. 
Je kunt Mij ontmoeten 
in mensen die je weer in jezelf doen geloven, 
omdat ze geloven in Mij. 
Je kunt Mij ontmoeten – zegt God! 
Maar verlang je dat ook? 

 

(bron: Dominicanen Schilde-Bergen tekst, Erwin Roosen) 
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Opnieuw vieren in onze kerken 
 

 
 

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 3 juni beslist dat er opnieuw liturgische vieringen 
kunnen plaatsvinden, mits het volgen van een draaiboek waarin de veilige omstandigheden 
beschreven staan. 
De eerste, voorzichtige fase van de opheffing van de lockdown in onze kerken zal nu snel 
kunnen aangevat worden. De overheid heeft in deze eerste fase een maximum van 100 
deelnemers per viering vastgelegd.  
En tegelijk moet een afstand van anderhalve meter gerespecteerd worden. 
De veiligheid en de gezondheid van eenieder staan voorop. 

Misschien zullen in deze eerste tijd onze vieringen omwille van alle beschermende 
maatregelen wat minder hartelijk lijken.  
Toch willen wij er inspirerende, deugddoende vieringen van maken. 
Samen bidden, samen vieren doet goed en versterkt ons geloof. 
Wij willen ons blijvend laten voeden door zijn Woord en Brood, op de adem van de Geest. 
En voor wie een broze gezondheid heeft of om andere redenen twijfelt om deel te nemen aan 
de eucharistie onder deze beperkende voorwaarden, zijn er nog de vieringen op radio en 
televisie. 

Alle plaatselijke kerkverantwoordelijken zullen het protocol met de veiligheidsvoorwaarden 
uitwerken voor hun eigen kerk. Dat kan hier en daar verschillen. De kerken worden 
gereinigd en mogelijks herschikt. 
Een groep onthalers zal u op passende wijze verwelkomen in de kerk en zorgen dat je een 
plaats vindt. Mensen uit een zelfde huishouden kunnen samenzitten, anderen op de 
gebruikelijke afstand. 
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Er wordt gevraagd voldoende afstand te houden (1,5 meter) en waar nodig worden 
mondmaskers aangeraden. 
Voorgangers, lectoren, acolieten, cantors houden zich aan de voorgeschreven 
veiligheidsmaatregelen. 
Waar communie uitgereikt wordt gebeurt dit op passende wijze. 
We voorzien maatregelen om veilig communie te delen. 
Bij het binnen- en buitenkomen, het naar de communie gaan, houdt men zich aan de 
afstandsregels. 
Geen begroeting, geen handdruk, geen vredeswens, althans niet met mensen uit 
verschillende huishoudens. 
 

Omwille van het beperkt aantal aanwezigen zal men geen bijzondere vieringen (jaarmissen, 
namissen, catechesevieringen, e.d.)  houden in de maand juni. 
Vanaf 1 juli mogen er 200 mensen deelnemen aan de eucharistievieringen in de kerk, dan 
zullen we opnieuw deze bijzondere vieringen toelaten, alsook de doopvieringen. 
Kerkelijke uitvaarten en huwelijksvieringen zijn mogelijk onder de voorziene voorwaarden. 
Hopend op een deugddoend weerzien in onze gemeenschappelijke vieringen groet ik u alle 
hartelijk. 

Pastoor Johan Goedefroot 
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VADERDAG 
 

HOERA 
VOOR ALLE 

VADERS 
  

Op zondag 14 juni vieren we vaderdag. 

Proficiat aan alle vaders. 

Volgens verschillende bronnen zou vaderdag in 1909 geïntroduceerd zijn door mevrouw 
Sonora Smart Dodd, uit de staat Washington, waarbij zij haar vader, William Jackson Smart, 
wilde eren. Deze was een veteraan uit de Amerikaanse Burgeroorlog, die weduwnaar was 
geworden, nadat zijn vrouw in het kraambed bij de geboorte van hun zesde kind was 
gestorven. Toen zijn dochter volwassen geworden was, wilde ze de kracht en het 
doorzettingsvermogen van haar vader onder de aandacht brengen. Zij was hiervoor 
geïnspireerd door Anna Jarvis, die een jaar eerder een Moederdag had gelanceerd. 

De eerste Vaderdag vond toen plaats op 19 juni 1910 in Spokane in de staat Washington. 
Pas in 1972 werd vaderdag officieel in de Verenigde Staten erkend tijdens het 
presidentschap van Richard Nixon. 

In België vieren we papa al sinds de jaren 60 op de tweede zondag van juni. 
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SINT-BERNADETTE 
 

HOOPVOL 
 

 
 
Nu al enkele maanden lang zijn we in ons cenakel gedreven.  
Niet samen met onze vrienden, maar elk in eigen bubbel.  
Ingeperkt. Alleen-zaam. Gekooid.  
We trokken door de spelonken van onze angst en ontreddering.  
We probeerden in het stille dal van onze soberheid en stilte te onderzoeken en begrijpen.  
We moesten door de kloven van onze verveling en ontbering trekken.  
We treurden aan de donkere rivier van ons gemis, onzekerheid en verwarring 
 
En doorheen dat alles bleven we uitkijken  
naar onze vertrouwde horizon,  
die zich echter altijd weer verder verwijderde van ons.  
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Gaandeweg maakten we van onze weg door de woestijn een spirituele tocht.  
We leerden de weg gaan van nieuwe inzichten en inspiratie.  
We oefenden ons in een verloren gegane kracht:  
het vermogen om te wachten,  
een wachten dat haast niet teleurstelt, maar vervult.  
 
We konden weer mijmeren en dromen bij de weerspiegeling  
van de zon en de wolken in het water.  
We verzamelden in ons kleine hier en nu  
steeds meer vonken voor later.  
We zijn meer dan ooit benieuwd en hoopvol voor onze nieuwe verbinding morgen. Er zal 
veel uit te wisselen zijn.  
 
De lange onderbreking zal ons nieuwe wegen doen gaan.  
Als we ons cenakel verlaten,  
maken we misschien wel een nieuw Pinksteren mee.  
Na onze lock-down kunnen we samen  
een archipel van kleine eilanden van vernieuwing vormen.  
Onze door covid-19 opgelegde retraite was en is hard.  
 
Maar misschien kan het  leiden tot ‘een nieuw verbonden, 
 een intenser vieren, een ander vernieuwen.’  
Dat het in elk van ons mag Pinksteren.  
Dat het straks in ons nieuwe samenkomen voluit mag Pinksteren.  
Daarvoor bidden we.  
 

JPV (Effata 
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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 


