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WOENSDAG 2 DECEMBER 2020 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
 

WEEKEND 5 EN 6 DECEMBER: TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT 
 

Vanaf nu verschijnen in kerken en huizen de Adventskransen. Advent een voorbereidingstijd 
op weg naar Kerstmis. Zoals Pasen en Pinksteren zullen we op Kerstmis waarschijnlijk in 
stilte het Goddelijk Kind moeten verwelkomen. Helaas! 
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 8:30 u. tot 12:00 u. 
De kerk van Sint-Amandus Sint-Amandsberg, van Sint-Simon Gentbrugge en de 
winterkapel  van O.-.L.-Vrouw Oude Bareel van 9.00 u tot 17.00 u. 
 

Eucharistievieringen op radio, TV en internet 
6 december: Tweede zondag van de Advent 
 

Radio: Abdij Keizersberg, Leuven, 10 uur 
TV1: Kathedrale basiliek Sint-Jan, Den Bosch, 10 uur via NPO 2 (Nederland) 
www.kerknet.be: Sint-Niklaaskerk in Gent, 10 uur. 
TV KTO: bedevaartsoord Lourdes-Frankrijk, via Proximuskanaal 215 of www.ktotv.com, 
10 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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Tweede zondag van de Advent 
 
 
Ze zijn er - zegt God - 'weg-wijzers':  
mensen die weg wijzen van zichzelf, zoals 
Johannes,  
omdat ze Mij belangrijker vinden.  
Misschien herken je ze niet?  
En toch zijn ze er:  
vrouwen en mannen, kinderen en jongeren,  
die met vreugde de naam van Christus dragen.  
Grote en kleine mensen,  
belangrijke en minder belangrijke, arme en 
rijke…  
die Jezus laten geboren worden in het diepste 
van hun hart.  
Misschien ben je het ook zelf wel: weg-
wijzer?  
Probeer het maar! 
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Advent vieren en beleven 
 

We roepen op om deze advent van thuis uit mee te beleven; 
geïnspireerd door de bijbelse lezingen 
en in verbondenheid met onze geloofsgemeenschap. 
We beleven het mee van thuis uit via TV of internet; 
we delen het met elkaar langs dit parochieblad. 
 

Advent vieren 
Zondag is het de tweede zondag van de advent. 
We zetten onze weg van donker naar licht verder. 
Het evangelie roept ons op het pad te bereiden voor God. 
 

Hij wil bij ons, mensen, komen wonen. 
Daarvoor moeten heuvels afgegraven worden en dalen opgedroogd, telkens opnieuw. 
De sleutel daarin is barmhartigheid. 
Zoals een herder oog heeft voor al zijn schapen, 
Zo worden wij opgeroepen om ook oog te hebben voor kwetsbare mensen 
En mededogen te hebben voor wie het moeilijk heeft.  
 

Wij ontsteken vandaag de tweede kaars. 
 

Advent beleven 
De advent is ook een tijd van omzien naar mensen,  
vooral naar mensen die leven in armoede. 
 

Welzijnszorg richt onze blik op goed en veilig wonen.  
Helaas is dat voor veel mensen in armoede nog altijd onbetaalbaar. 
Hoe kunnen wij barmhartig zijn en oog hebben voor wie zwak staat in onze maatschappij? 
 

Een gebed 
God van belofte, 
in deze donkere dagen van het jaar 
mogen wij tekens van Uw komst zien  
in de barmhartigheid van mensen tegenover anderen. 
Wij bidden U: laat in ons de kracht ontwaken 
opdat wij de weg banen zodat Gij onder ons kunt komen wonen, 
in deze adventstijd en alle dagen van ons leven. 
Amen.    
 

Bezinning 
In deze donkere dagen  
groeit ons verlangen naar hoop en licht, 
elke dag een beetje meer. 
Laat deze adventstijd  
voor ons een tijd zijn waarin we oog krijgen 
voor Gods boodschap van goedheid. 
En laat ons die goedheid dag in dag uit, 
handen en voeten geven. 
Laat ons een teken zijn van licht en hoop voor onze samenleving. 
Laat ons geloof, in de kleine kracht van het goede, 
aanstekelijk zijn voor velen.  
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Zending 
De boodschap van de lezingen van vandaag wordt nu in onze handen gelegd: 
‘Bereid de weg van de Heer!’  
God kan overal gebeuren waar we barmhartig zijn 
en oog hebben voor onze medemensen. 
Moge God ons zegenen  
opdat we hoopvol blijven en barmhartig zijn. 
 

Advent zichtbaar maken 
Is er bij jou thuis ook een adventshoekje, een krans wat groen, een kaars… 
Het portaal van de Sint-Bernadettekerk is omgebouwd tot een grote adventskrans. 
Een teken van hoop voor de vele passanten. Hopelijk vinden ze zich gesteund. 
Aan de mensen van Sint-Bernadette wordt een adventskaartje aan huis bezorgd. 
De kerk van Sint-Amandus blijft de gehele dag open. Je vindt er gebedskaartjes, 
adventskalenders. Haal ze af gebruik ze. 
Er zijn ook adventsaffiches beschikbaar in de kerk of in het Sint-Amandshuis. Neem ze 
gerust mee.  
En verder….  Heb aandacht voor elkaar, en draag zorg voor wie in nood is…. 

Johan Goedefroot pastoor 
 

Parochie Gent-Oost 
 

Oprichting nieuwe parochie 
Bij decreet van 15 augustus 2016 werd de indeling van het bisdom Gent in dekenaten 
gewijzigd door de oprichting van tien nieuwe dekenaten.  
Op 1 september 2016 werd voor elk van deze dekenaten vastgesteld hoe de bestaande 
parochies worden opgenomen in een samenwerkingsverband dat “nieuwe parochie” wordt 
genoemd. 
Het gaat om een samenwerkingsverband van de bestaande parochies die kerkrechtelijk en 
civielrechtelijk vandaag bestaan.  
Voor elke ‘nieuwe parochie’ werd een pastoor-moderator benoemd. 
De invoering van de nieuwe structuur van pastorale samenwerking werd meegedeeld in 
een diocesane nieuwsbrief van 1 september 2016. 
 

Parochieploeg Gent-Oost 
In dit nieuwe pastorale verband van Gent-Oost heeft de pastoor een ploeg van mensen 
samengesteld als beleidsploeg. Deze parochieploeg werd officieel aangesteld op 6 juni 
2019. Deze zal de pastorale werking in de nieuwe parochie aansturen, begeleiden en 
coördineren. 
 

Naamgeving nieuwe parochie in Gent-Oost 
Het is wenselijk dat elke nieuwe parochie een eigen naam krijgt als uitdrukking van de 
samenwerking. 
Aan de nieuwe parochies werd daarom gevraagd om aan de bisschop een voorstel te doen 
van een naam.  
De parochieploeg Gent-Oost heeft een bevraging gedaan bij de medewerkers. 
Zij hebben zich beraden over de verschillende voorstellen en een naam gekozen van een 
persoon die inspirerend kon zijn voor het pastorale werk en de gemeenschapsopbouw. 
In februari 2020  heeft de parochieploeg Gent-Oost aan de bisschop een voorstel van naam 
voorgelegd.  
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Deze nieuwe parochie bestaat uit de parochies Gentbrugge Sint-Simon en Sint-Judas, Sint-
Eligius, Ledeberg Sint-Lieven, Sint-Amandsberg Sint-Amandus, 
Oude Bareel O.-L.-Vrouw, Heilige Bernadette. 
Voorgesteld wordt om aan de nieuwe parochie als naam te geven:  

Heilige Franciscus Van Assisi. 
 

De bisschoppelijke vicaris voor de parochies heeft hierover het nodige overleg gepleegd 
met de pastoor-moderator, de parochieploeg en de deken van Gent. Nadat hierover aan 
hem verslag werd gedaan heeft de bisschop bij decreet beslist: 
1. Dat de nieuwe parochie in Gent-Oost de naam zal dragen van Heilige Franciscus Van 

Assisi. 
2. Dat deze beslissing van kracht wordt op 1 januari 2021 
3. Dat deze beslissing aan de parochiegemeenschap dient te worden bekend gemaakt 

tijdens de eucharistievieringen van 26 en 27 december en dat ze moet worden 
gepubliceerd in de digitale diocesane nieuwsbrief en in het bisdomblad “Kerkplein”. 

Johan Goedefroot 
 

Vierde zondag in de lockdown 
Foto’s met copyright worden hier niet gepubliceerd. 

 

Deze week zat ik opnieuw tweemaal voor de laptop. Camera aan, drankje erbij, kaarsje erbij, 
oortjes in en kijken maar. Door dit “toestel” zien we andere mensen verschijnen en maken 
we een praatje of bidden we samen. Wat een toestand! Wat eerst zeer onwennig was, wordt 
nu stilaan “gewoon”. Zoom vergadering, zoom gebedsmoment. Ja, met wat aangepast licht, 
met een kaarsje erbij kan ik de sfeer wat aanpassen om mee te volgen in tekst en gebed. We 
zwaaien eens naar elkaar, we delen voorbeden en ondanks de afstand, zitten we precies toch 
een beetje bij elkaar. 
 

Er is nog steeds een aangename activiteit, die de lockdown ons niet zal afpakken; wandelen! 
En gelukkig mag dat met een vriend of met familie. Vrijdag had ik afgesproken met mijn 
zus Marianne. In Destelbergen. Het was juist een zeer mooie, koude maar rustige morgen. 
De eendjes heten ons welkom in de Damvallei, er hangt een nevel tussen de bomen en de 
zon zendt haar heerlijke stralen op ons gezicht. Zo fijn! Gods schepping in volle glorie. 
Fauna en flora mogen hier nog hun gang gaan. We babbelen wat bij maar we kunnen 
jammer genoeg niet afsluiten met een drankje. 
 

Diezelfde dag is plots ook Corona belangrijk; “zou jij je ook niet laten testen? Eén van de 
dokters is positief”. Hups,  een wisser in de neus en hopen dat het geen slecht nieuws is. De 
dag erna overlijdt een vader van een dokter, door Corona. En vijf dagen later de mama van 
de dokter… wat kan het leven toch hard zijn. Hoe ga je daar mee om? Wat zeg je tegen 
elkaar? En nu net, dat een deugddoende knuffel je steun zou kunnen geven?  
Uiteindelijk ben ik negatief en de rest van ons team ook. Godzijdank. We zijn weer klaar 
voor de volgende werkweek. 
  

Op zondag is het druilerig, er is niets te doen, en op zo’n zondag mis je heel sterk de 
wekelijkse eucharistie; het samen bidden, zingen, vieren. We zetten de tv aan en kijken wat 
naar een eucharistieviering in Nederland. Het doet ons wat mijmeren en vergelijken; ah, dat 
doen ze mooi, of oei, die oude gebeden gebruiken ze nog steeds. Een mannenkoor luistert de 
viering op. En er zijn toch wat mensen op de banken! Zeg, en wij moeten thuis blijven…  
 

Na de middag is de regen er nog steeds. Desondanks maak ik een wandeling in de buurt. De 
scouts komen samen met de kleinste kinderen. Ze spelen met een bal op het gras. Ik kom uit 
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in de Waterstraat. Er zijn wegenwerken bezig en doordat de straat is afgesloten hoor ik plots; 
de rust! Wat een verschil met een gewone dag! Zo rustig is het hier anders nooit. Met een 
fris gevoel kom ik thuis en breng nog wat administratie in orde. 
 

Dat deze lockdown weer vlug mag gepasseerd zijn… 
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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


