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LITURGISCHE VIERINGEN
Vanaf Allerzielen, maandag 2 november 2020, zijn publieke liturgische vieringen niet langer
toegelaten. Dat zal vermoedelijk het geval zijn tot en met zondag 13 december 2020.
Het ministeriële besluit van de federale regering van zondag 1 november 2020 bepaalt het
volgende:
Publieke liturgische vieringen zijn niet toegestaan met uitzondering van:
1. Uitvaarten met maximaal 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld.
2. Huwelijken die uitsluitend bijgewoond kunnen worden door de echtgenoten, hun getuigen
en de bedienaar van de eredienst.
3. Liturgische vieringen die worden opgenomen met de bedoeling ze via alle beschikbare
kanalen te verspreiden kunnen doorgaan met maximaal 10 personen (opnamepersoneel
inbegrepen) en voor zover de plaats van eredienst tijdens de opname voor het publiek
gesloten blijft.
De kerken blijven open
Het betekent concreet een terugkeer naar de situatie van de eerste lockdown in het voorjaar.
Net als toen mogen ook nu de kerken open blijven voor individueel gebed. Wij roepen op
maximaal gebruik daarvan te maken, met uiteraard inachtneming van de gangbare
veiligheidsregels.
Openingstijden van onze kerken:
De kerk van Sint-Lieven Ledeberg en Sint-Eligius Gentbrugge van 8.30u tot 12.00u.
De kerk van Sint-Amandus Sint-Amandsberg, van Sint-Simon Gentbrugge en de
winterkapel van O.-.L.-Vrouw Oude Bareel van 9.00u tot 17.00u.
Eucharistievieringen op radio, TV en internet
15 november 2020, 33ste zondag door het jaar
Radio: Basiliek O.-L.-Vrouw van Hanswijk, Mechelen, 10.00 uur
TV1: Basiliek O.-L.-Vrouw van Hanswijk, Mechelen, 10.00 uur
TV KTO: bedevaartsoord Lourdes-Frankrijk, via Proximuskanaal 215 of www.ktotv.com,
10.00 uur.
De parochie de Goede Herder (Gent-West) uit ons dekenaat blijft wekelijks live een viering
uitzenden vanuit hun you-tube kanaal.
We mogen tot half december geen eucharistie vieren.
Daarom zijn er nog steeds vieringen op radio en televisie of via livestream.
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Vol vertrouwen
Ons leven is een geschenk,
zomaar gekregen, om niet.
Mensen worden aan elkaar gegeven,
want een mens alléén is niet goed
in de ogen van de scheppende God.
We mogen leven van onze wereld,
haar bewerken en ervan genieten.
Veel van wat we hebben,
is niet onze eigen verdienste.
Onze liefde voor een ander,
onze gezondheid, onze geborgenheid:
ze worden ons gegeven,
ze overkomen ons.
Ongevraagd worden we ook geconfronteerd
met lijden van mensen,
misschien wel met lijden in ons eigen leven.
Beelden zetten zich in ons vast
van honger en oorlog.
We hebben er niet om gevraagd,
we kunnen er niet om heen.
Ze maken deel uit van onze gegeven wereld.
Vol vertrouwen van Godswege
wordt ons dit alles in handen gelegd.
We worden uitgedaagd om aan deze wereld
te bouwen in de geest van Jezus.
Bij ons doen en laten mogen we ons
laten leiden door de droom
van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
God heeft ons zijn vertrouwen gegeven.
Aan ons is de uitdaging en het antwoord.
Wim Holterman osfs

Goede vrienden,
Foto’s met copyright worden hier niet gepubliceerd.
Het coronavirus zet zich door.
De dagelijkse cijfers van besmettingen met het COVID-19-virus, van opnames in een
ziekenhuis, van patiënten op Intensive Care en van overlijdens zijn enorm groot.
Vele mensen worden besmet, worden ziek thuis of opgenomen in het ziekenhuis
Artsen, verpleegkundigen en zorgkundigen (zowel in ziekenhuizen en wzc's als in de
thuiszorg) staan onder almaar grotere druk. Sinds maart hebben ze amper kunnen
recupereren. Hun aantal wordt te klein voor het toenemende aantal patiënten
Strengere gezondheidsmatregelen.
Zowel het nationale Overlegcomité als de regeringen van de regio’s hebben op 1 november
bijkomende maatregelen uitgevaardigd;
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Oproep tot solidariteit
De christelijke gemeenschappen en christengelovigen worden opgeroepen om loyaal mee te
werken met de verantwoordelijke overheden en om de afgekondigde maatregelen
nauwkeurig te onderhouden. Deze burgerzin hebben we nu meer dan nodig.
Niemand is bij voorbaat immuun voor het virus.
In elke straat of buurt kunnen mensen besmet raken, ongeacht hun leeftijd of sociale
achtergrond.
Allen zijn we medeverantwoordelijk voor elkaar.
Niemand is overbodig in de zorg voor wie nu te lijden hebben.
Wat kunnen we doen?
Aandacht hebben voor wie in onze buurt getroffen zijn door het virus, door de
maatschappelijke gevolgen ervan of door de impact van de noodzakelijke maatregelen.
Contact opnemen met bejaarden, alleenstaanden of mensen met een beperking die er alleen
voor staan.
Een aanbod doen voor burenhulp. Ieder kan daartoe persoonlijk het initiatief nemen.
Parochies kunnen daarvoor samenwerken met verenigingen of netwerken van vrijwilligers.
Een klein gebaar kan een groot verschil maken!
De zorg voor het mentale welzijn van wie door de crisis worden getroffen, is een collectieve
verantwoordelijkheid.
Allerheiligen en Allerzielen
De voorbije dagen hebben we maar in beperkte mate de tijd gehad om onze geliefde doden
te herdenken.
Sinds maart hebben we van de meeste overledenen slechts vluchtig afscheid kunnen nemen,
met een beperkte liturgische viering en weinig aanwezigen.
Met Allerheiligen werden kerkdiensten uitgesteld. Hier en daar gingen de kerkdiensten door,
zij het in kleinere groepen.
Dank aan de parochies die tijdens de voorbije novemberdagen families in rouw een passend
teken van verbondenheid hebben bezorgd.
De families waren daar zeer dankbaar om.
Oproep van de bisschoppen
De bisschoppen schreven in hun recente brief het volgende:
“Ten slotte, als christenen geloven wij in de kracht van het gebed. Juist in tijd van nood
richten wij ons gebed tot God, van wie alle leven en liefde komt. Wij bidden dat zijn
zegenende hand ons mag behoeden voor onheil en gevaar. Wij bidden dat zijn nabijheid ons
mag behoeden voor moedeloosheid of verdeeldheid. Wij vragen alle gelovigen om
persoonlijk, in hun gezin of in hun leefgroep te blijven bidden dat deze crisis spoedig mag
keren. Aan alle parochies en christelijke gemeenschappen vragen we om gebedstijden en
gebedsvormen te blijven aanbieden die berekend zijn op een veilig aantal gelovigen in de
kerk. Dat vraagt ongetwijfeld enige creativiteit en soepelheid. De kerk moet er staan voor al
wie haar nodig heeft.”
Een woord van dank
De bisschoppen van België danken hun medewerkers voor alle inspanningen en initiatieven
om mensen in deze moeilijke tijd nabij te zijn en te ondersteunen. Veel gewone pastorale
activiteiten kunnen niet langer doorgaan, toch niet zoals we het gewoon waren. Dat doet
pijn.
Toch mag het ons niet verlammen. Integendeel, juist in deze onzekere tijden vraagt de Heer
dat we blijven getuigen van solidariteit en vertrouwen.
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Open kerken
Een open kerkgebouw staat voor een gastvrije lokale geloofsgemeenschap waar mensen
welkom zijn.
Onze medewerkers onderzoeken de verschillende mogelijkheden:
Ophangen van mededelingen op een prikbord aan de ingang van de kerk.
Een verzorgd en sfeervol interieur dat inspirerend werkt en dat oproept tot verstilling en
gebed
Onthaal op bepaalde tijdstippen en bezinnende religieuze muziek op de achtergrond.
Een verzorgd gebedshoekje met inspirerende teksten en gebeden.
Mogelijkheid tot een klein ritueel, aansteken van een kaarsje
De kerk van Sint-Amandus is overdag open.
In de kerk van Bernadette en Oude Bareel kijkt men of men op zondagvoormiddag de
kerken kan openhouden. Wij houden u op de hoogte.
Vieringen op radio, tv en internet
We kunnen de komende weken niet langer meer samen vieren in onze kerken. Maar we
kunnen blijven deelnemen aan de vieringen die worden aangeboden op radio, tv en via
livestreaming.
Op zondag is er elke week een eucharistieviering via Radio 1 om 10.00 uur.
Tweewekelijks is er op TV1 om 10.00 uur een eucharistieviering.
Op zondagen zonder eucharistieviering op VRT1 zal Kerknet in samenwerking met de
Nederlandse bisdommen een eucharistieviering streamen.
Dagelijks zijn er ook eucharistievieringen op Radio Maria en de gebedstijden op Eclipstv.
Voor alle actuele info kan je terecht op www.kerknet.be
Andere media
Kerknet, de diocesane en andere christelijk geïnspireerde sites brengen onverminderd dag na
dag geestelijk voedsel en religieuze actualiteit.
Schrijf in op hun nieuwsbrieven.
Lees ook ‘Kerk en Leven’ , ons parochieblad met wekelijks nieuws en achtergrond over kerk
en geloof in de eigen parochie, het bisdom, de Belgische- en de wereldkerk. Vergeet niet te
herabonneren.
Steun en bemoedig elkaar.
Stuur een mailtje, doe een telefoontje, begin een digitaal gebedsgroepje, post en deel
zinvolle boodschappen op Facebook en andere sociale media.
Laten we daadwerkelijk de handen uit de mouwen steken: breng boodschappen mee voor
buren, voor wie dat moeilijk is geworden, hou een oogje in het zeil bij wie in sociaal
isolement dreigt terecht te komen, pols bij woon- en zorgcentra, scholen, voedselbanken en
andere instellingen die het nu extra zwaar hebben of vrijwilligershulp welkom is. Iedereen
kan persoonlijk het initiatief nemen, parochies kunnen daarvoor samenwerken met
verenigingen of netwerken van vrijwilligers.
Een klein gebaar kan een groot verschil maken!
Johan Goedefroot
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- EERSTE ZONDAG IN DE LOCKDOWN
Het is weer van dat, lap. Verdorie toch.
Smerig virus. Opnieuw gaan de kerken
toe en moeten we onze contacten
beperken. Na een pittige parochieploeg
van Gent-Oost, via zoom, hadden een
paar enkelingen nog hoop op een kleine
opening zodat vieringen konden
doorgaan. De mensen met een meer
medische blik keurden dit al af en
zeiden dat de lockdown dichtbij was.
Het getal van 40 aanwezigen had ook in
Bernadette voor miserie gezorgd. Onze
gedachte is: we vieren allemaal samen
of we blijven allemaal thuis.
Hoewel we in de parochieploeg,
brandend actueel de zaken wouden
bespreken, zweeg onze bisschop. Vanuit
het bisdom reageerde men zeer laat.
Enfin, terwijl ik dit tekstje maak, kan ik
alleen maar denken aan de kalme weken
die ons te wachten staan; geen gezellige
vieringen, geen mooie gezangen of
geneurie, geen aangenaam gevoel om
jouw gemeenschap weer te zien, geen
inspiratie voor volgende week…

Uit de eerste lockdown, weten we dat velen troost en sterkte zoeken, in stil gebed, in een
kerk, in de tv vieringen, maar algemeen missen we onze lieve naasten…
We maken al nieuwe plannen, zei het nu met somber herfstweer. Opnieuw eens kijken waar
we wat kunnen gaan wandelen, een hoekje in huis opkuisen, een telefoontje extra doen met
een vriend of vriendin.
Er zullen ook wel mooie initiatieven ontstaan, zoals bij Effata, de gemeenschap; zij zenden
elk weekend aangepaste teksten door. Er worden al mooie filmpjes op de sociale media
gedeeld.
En ondertussen worden onze jonge buren weldra mama en papa, ja, er is nog goed nieuws!
Ik hoop dat ik hier en daar van jou ook “een pareltje” krijg, dan kan ik dit hier in het
parochieblaadje delen.
Hildegard
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PRIJZENLIJST VAN DE SOLIDARITEITSACTIE 2020
Loten verkocht Parochie Sint-Bernadette Gent
Trekking van 23 oktober 2020

NATIONALE TREKKING;
Prijzen voor gewone loten ( blauwe kleur)
Winnen een aankoopcheque Sodexo ter waarde van € 250
In alle series het nummer 111296
Winnen een aankoopcheque Sodexo ter waarde van € 50
In alle series het nummer eindigend op 730
Winnen een aankoopcheque Sodexo ter waarde van € 25
In alle series het nummer eindigend op
244
In alle series het nummer eindigend op
324
In alle series het nummer eindigend op
651
In alle series het nummer eindigend op
913
Personen die in het bezit zijn van een winnend nummer worden verzocht dit onder gesloten
omslag op te sturen aan:
Samana, dienst Tombola,Haachtsesteenweg, 579, 1031 Brussel,
met vermelding van de volledige naam en adres, zoals voorzien op de rugzijde van de
tombolaloten. Op de briefomslag met winnend lot dient eveneens naam en adres vermeld te
worden. De prijzen worden na controle aan de prijswinnaars verzonden.

PLAATSELIJKE TREKKING:
voor gewone loten (blauwe kleur)
Winnen een aankoopbon ter waarde € 15
Nummers E 110 005
E 110 065
E 110 510
E 110 815
E 111 200
Deze 5 aankoopbonnen zijn te besteden bij onze plaatselijke winkeliers.
Gelieve het winnend lot te bezorgen in een gesloten omslag aan
Marie-Paule Ryckaert Waterstraat 15, 9040 Sint-Amandsberg
met vermelding van de volledige naam en adres, zoals voorzien op de rugzijde van de
tombolaloten. Op de briefomslag met winnend lot dient eveneens naam en adres vermeld te
worden. De prijzen worden na controle aan de prijswinnaars bezorgd

DANK VOOR UW FINANCIELE STEUN
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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

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.
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
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
E.H. Karel Cottenie

Gsm: 0476/ 995703 andreas.krahnen@gmail.com
Tel. 09 335 55 06
Karel.cottenie@telenet.be

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

Jaar 2020

Nummer 46

woensdag 12 NOVEMBER

Pg. 8 / 8

