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LITURGISCHE VIERINGEN
WEEKEND 21 EN 22 NOVEMBER: CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL
De publieke liturgische vieringen zijn 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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Christus, Koning van het Heelal
Onze Koning is een Koning zonder leger.
Hij is niet uit op macht.
Geweld en dwang zijn Hem onbekend,
eigenbelang en aanzien onbelangrijk.
Zijn wapenspreuk is:
de laatsten op de eerste plaats
en de kleinsten voorop.
Zijn paleis is een kribbe,
een kruis zijn troon.
Voor Hem geldt maar één wet:
liefde tot God en tot de naaste.
Hij was geen Koning hoog te paard.
Een geleende ezel was goed genoeg.
Voor Hem geen gouden koetsen.
Hij ging de weg van de minste,
de weg van dienstbaarheid.
Hij was geen koning, zichzelf genoeg.
Zijn leven was één heenwijzing naar God
die voor Hem een goede Vader was.
Zijn woorden en daden waren gericht
op bevrijding en volop leven.
Zo had God het bedoeld,
zo moet het nog steeds worden.
Daarom is de belijdenis ‘Christus Koning’
niet vrijblijvend, niet iets van hier en nu.
Zijn levenswijze vraagt om navolging.
Zijn woorden en daden mogen de onze worden.
Christus koning is een levensprogramma.
Wat zal de wereld anders worden,
als wij zijn handen en voeten willen zijn.
Wim Holterman osfs

SAMEN KERK OPBOUWEN OOK IN TIJDEN VAN CORONA
In de maand november start altijd de nieuwe campagne
voor de vzw Kerkopbouw bisdom Gent. In ‘normale tijden’
is er in het weekend van het feest van Christus Koning (dit
jaar op 21 en 22 november) een collecte voor dit fonds.
De lockdown maakt dat nu niet mogelijk.
Maar, via een overschrijving kan je campagne wél
steunen.
De kerk en de geloofsgemeenschappen verder opbouwen in deze coronatijden is
noodzakelijk.
Via de slogan ‘KERK OPBOUWEN in tijden van Corona’ vestigt het Fonds
Kerkopbouw er onze aandacht op!
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In deze tijd is het belangrijk om als gelovige of als parochie mensen nabij te zijn door
initiatieven te nemen of te ondersteunen:
 in het creatief zoeken naar contacten met parochianen en medemensen;
 in het nabij-zijn van mensen bij rouw en uitvaarten;
 in diaconale initiatieven vanuit parochies of scholen om eenzame, kansarme mensen en
gezinnen niet te vergeten;
 in de inzet van pastores in woon- en zorgcentra en ziekenhuizen in grote solidariteit met
alle collega’s in de zorg;
 in verdieping, liturgie en bezinning via de digitale weg.
Via www.kerkopbouw.be vind je alle info en getuigen ‘kerkwerkers’ in een sprekend
filmpje hoe ze ook in tijden van lockdown Kerk opbouwen.
Voor deze en zoveel andere initiatieven die de KERK OPBOUWEN vandaag, hebben we
uw steun nodig! Steun het FONDS KERKOPBOUW dat investeert in mensen en
initiatieven!
Uw steun is van harte welkom door:
● Bijdragen te storten, eenmalig of met bestendige opdracht, op het rekeningnummer
BE49 3900-9640-0271 van vzw Kerkopbouw bisdom Gent.
● Giften of legaten over te maken aan de vzw Kerkopbouw bisdom Gent
Meer info: www.kerkopbouw.be

TWEEDE WEEK VAN DE LOCKDOWN
Foto’s met copyright worden hier niet gepubliceerd.
Eerst het goede nieuws; onze buren werden mama en papa van een flinke zoon! Hoera! En
beiden gezond en wel. Een bezoekje zal nu even niet kunnen , maar als we geluk hebben zal
de mama of papa wel eens gaan wandelen en zien we het nieuwe leventje.
Deze week was het herfstvakantie; er liepen veel gezinnen in het park in de Biest; de zon en
het zachte weer lokten de mensen naar buiten. Ook goed voor de kinderen. Zo zitten ze niet
teveel voor het scherm. Plots zijn bossen, parken en heide populair; is de lockdown voor
sommigen een reden om opnieuw écht te kunnen genieten van de pracht van de natuur?
Marc en ik hebben normaal gewerkt deze week; opvallend rustig is het op de baan en in de
bus. Het Coronavirus slaat nog geweldig toe; ook deze week moet men verschillende
patiënten opbellen met de boodschap “dat u positief bent”. We blijven super voorzichtig in
de dokterspraktijk en gelukkig zijn de temperaturen goed en kunnen we vaak met open raam
werken. Rond 17.00 u wordt het soms wel al fris, om dan deur en raam te laten open staan.
We horen en zien dat mensen, op een goede wijze, creatief zijn, om hun eigen bubbel te
ontmoeten. Afstand nemen, wandelen met boogjes om elkaar, picknick mee. Vooral
grootouders missen de spontane momenten met de kleinkinderen.
En het is ongelooflijk maar we mogen al 8 maanden niet zingen! Wat een gemis! Thuis kan
je al eens spontaan een liedje meezingen, maar zo alleen is maar alleen… niet fijn. In het
artikel van Patrick blikken we even terug op de kooruitstap. Ai, zo’n mooie dag, een jaar
geleden, en nu mogen we al de leuke dingen van die dag niet meer doen. En ’t zal nog even
duren. Pff.
Maar dan is het tijd voor iets nieuws, en ook op de parochie bereiden we een attentie voor;
maar ik mag het nog niet verklappen! De telefoon rinkelde regelmatig. Een gesprekje tussen
Riet, Mia en mij. Vandaag hadden we “vergadering”. Op een bankje, nabij het kerkhof, ver

Jaar 2020

Nummer 48

woensdag 18 NOVEMBER

Pg. 3 / 5

Parochieblad

SINT-BERNADETTE – GENT

ONLINE

van elkaar. De vrouwen noteerden, de mannen gaven al rechtstaand hun advies. Volgende
vergadering? Zelfde tijd, zelfde plaats, als het regent, dan eventjes in de garage?
In deze tijd, is er ook kans tot bezinning en gebed: via een goed boek, een mooie
videoboodschap, bidden in de kerk, luisteren naar meditatieve, religieuze muziek…
Maak er een mooie week van.
Hildegard

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
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