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WOENSDAG 17 JUNI 2020  
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
AGENDA Sint-Bernadette 

Zondag 21 juni: 11.00 u. – Eucharistieviering 
Zondag 28 juni: 11.00 u. – Eucharistieviering 
Zondag 5 juli: 11.00 u. – Eucharistieviering  

 
 

Bezinning bij de twaalfde zondag 
 

--- 
 

Wees niet bang 
 

Misschien hebben we alleen maar wat rust nodig. 
Een nacht goed slapen lost menig probleem op. 
Misschien hebben we alleen maar wat afstand nodig. 
Wat nu nog uitzichtloos lijkt, 
kan er morgen al heel anders uitzien. 
Misschien hebben we alleen maar iemand nodig 
die bij ons is, 
die met ons meevoelt, 
die ons begrijpt. 
En laten we niet vergeten: 
ook wanneer wij al onze kaarten hebben verspeeld, 
heeft God nog altijd een laatste troef in handen. 
 

(bron: Dominicanen Schilde-Bergen, tekstPhil Bosmans) 
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EEN WOORDJE VAN DE REDACTIE 
Verlofregeling parochieblad 

 
 

Het volgend parochieblad is de vakantie editie en is voor de eerste drie weken van juli – dit 
zijn de nrs. 26-27-28. 
De volgende vakantie editie verschijnt op 15 juli - de nrs. 29-30-31 – en beslaat de volgende 
drie weken. 
Op 5 augustus krijgt U terug de wekelijkse editie in uw bus. 
Voor al deze nummers dienen onze teksten aan de uitgever bezorgt te worden eind juni. 
 

We wensen jullie allen een deugddoende vakantie. 
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We starten opnieuw! 
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Hallo lieve mensen van Bernadette, dit lijkt een aanhef van een lange brief, maar dat is het 
niet. 
 

Alleen een woordje om te zeggen hoe blij we allemaal zijn, dat we weer mogen 
samenkomen om te bidden en te zingen (nog een beetje beperkt). Hierbij zie je twee foto’s; 
een kerk, mooi klaar gezet, zoals het moet in Coronatijden. 
En dan een simpel mooi welkomstwoord, maar dat doet zo’n deugd! 
 

Ja, plots kregen we dan groen licht in de exit van de Corona crisis. Parochieploeg, 
kerkraad, parochieploeg Gent-Oost kwamen snel bijeen om ons voor te bereiden op de 
nieuwe start. Ja, gezellig en aangenaam dicht bij elkaar zitten kan helaas niet, maar dat 
nemen we er graag bij. Sommigen stonden als het ware te springen om te mogen helpen! 
De kerk werd gemeten, hermeten, Marc en Koen liepen met de lintmeter rond om toch 
overal de anderhalve meter te vinden.  
 

Producten, handschoenen, gel, een gelaatsmasker, alles is reeds voorzien.  
En nu hopen we dat onze parochianen uit hun kot durven komen. 
En ja, het ziet er goed uit. 
  

Als u dit leest, is de eerste “proefzondag” voorbij en leren we wellicht uit de kleine foutjes. 
En zullen we hier en daar wat bijschaven. 
Maar één ding is zeker; WELKOM IN SINT-BERNADETTE 

Hildegard 
 

Kerkfabriek H. Bernadette Gent 
 

Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaat voor het 
lidmaatschap van de kerkraad H. Bernadette, in vervanging van de heer Luc Van 
Haudenhuyze, die overleden is. 
 

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële 
organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden 
meegedeeld dat er een vacature is binnen de kerkraad van de kerkfabriek Heilige 
Bernadette te Gent. 
 

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in 
aanmerking om lid te zijn van de kerkraad: 
 

1° rooms-katholiek zijn; 
2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing; 
3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de 
gemeenten van de gebiedsomschrijving van de parochie (voor de parochies Heilige 
Bernadette betreft het de gemeente Gent). 
 

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 2 juli 2020 
ingediend zijn bij: 
Kerkfabriek Heilige Bernadette te Sint-Amandsberg Gent 
ter attentie van E.H. Johan GOEDEFROOT, parochieverantwoordelijke,  
Prosper Vincentstraat 2  
B-9050  Ledeberg. 
 

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij. 
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Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en 
achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met 
adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°. 
 

Na 2 juli 2020 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten 
bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerk Heilige Bernadette te Sint-
Amandsberg Gent 
 

Opgemaakt op 1 juni 2020 te Gent, 
Johan Goedefroot, 
door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie Heilige Bernadette 
te Gent. 

 

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. 
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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 
 

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 


