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WOENSDAG 9 DECEMBER 2020 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
 

WEEKEND 12 EN 13 DECEMBER: DERDE 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 midden januari 2021. 

 

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 9.00u tot 17.00u. 
 

Eucharistievieringen op radio, TV en internet 
zaterdag 12 en zondag 13 december: Derde zondag van de Advent 
 

Radio: Sint-Pieterskerk, Jette, 10.00 uur 
TV1: Sint-Pieterskerk, Jette, 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. 
Pastoor Johan Goedefroot is voorganger. 
 

We mogen tot midden januari geen eucharistie vieren.  
Daarom zijn er nog steeds vieringen op radio en televisie of via livestream. 
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Derde zondag van de Advent 

 
 

Gaudete: ‘Wees blij, Hij is nabij’ 
 

Vandaag wil ik je danken, God, 
voor alle mensen 
die mij ooit de weg gewezen hebben 
naar Jezus, 
én voor alle mensen 
die dat ook nu nog doen. 
Zij zijn een beetje 
als Johannes de Doper voor mij! 
Geef mij de kracht 
om zelf ook zo te worden 
en door mijn vreugde 
en mijn dienstbaarheid 

te getuigen van het geluk 
dat ik bij U gevonden heb. 
Laat mij solidair zijn 
met kansarmen, 
zodat ik Hem 
kan herkennen: 
Hij, die in ons midden is 
als Heer en Vriend. Amen. 
 

Erwin Roosen 

 

Advent vieren en beleven 
Foto’s met copyright worden hier niet gepubliceerd. 

 

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 derde zondag van de advent. 
Welkom aan u allen op deze derde adventszondag. 
Uitkijken naar Kerstmis, het feest van de menswording, is ieder jaar weer aangetrokken 
worden door het licht in een donkere tijd. 
Bij het aansteken van de derde kaars op onze adventskrans, 
spreken we onze goede wil uit om zelf getuige te zijn van het licht, 
om Gods licht te laten schijnen op situaties van onrecht en onverschilligheid. 
Gij roept ons daartoe op, Hij die roept is getrouw: Hij zal zijn woord gestand houden.    
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Wij ontsteken vandaag de derde kaars. 
ADVENT BELEVEN 

 

Vandaag roept Welzijnszorg ons op  
om onze steun aan mensen in armoede concreet vorm te geven. 
Mensen die gevangen zitten in vooroordelen en angst. 
Mensen ook die in een lamentabele woonsituatie moeten leven,  
Welzijnszorg vraagt daar deze advent bijzondere aandacht voor. 
Gerechtigheid hoort er immers te zijn voor iedereen. 
 

EEN GEBED 
 

Heer God, vandaag roept Gij ons op om mee te werken aan Uw plan:  
Gerechtigheid voor allen. 
Wij bidden U: 
kom naar ons toe, neem ons bij de hand 
en wijs ons de weg om een leven te leiden  
tot meerdere eer en glorie van Uw naam. 
Wij vragen het U door Jezus, Uw Zoon en onze Heer. 
Amen.   
 

BIJBELLEZINGEN 
De lezingen vind je op de binnenbladzijden van dit parochieblad, normaal bladzijde 18. 
 

BEZINNING 
 

In de koude van de winter 
bevriest soms ook ons hart. 
Laat het verdriet en de pijn van anderen ons blijven raken, 
zoals Jezus medelijden had met mensen in nood. 
Laat ons, net zoals Hij,  
onze hand uitsteken naar anderen.   
Laat ons, nu de dagen korter worden en de wind kouder, 
oog hebben voor wie eenzaam of verdrietig is. 
Laat ons de deur van ons hart 
openstellen voor mensen om ons heen.  
 

ZENDING 
 

Het evangelie van deze zondag verkondigt: “Midden onder u staat Hij die gij niet kent”. 
Dat wij elkaar niet loslaten.  
Dat wij elkaar blijven aanmoedigen. 
Dat wij elkaar tot zegen mogen blijven. 
Dat God – licht en bron van menselijkheid en gerechtigheid –  
met ons mag blijven meegaan, 
als een zegen die ons nooit verlaat, 
als een zegen voor onszelf, voor onze inzet en voor ieder ander. 
 

ADVENT ZICHTBAAR MAKEN 
 

Is er bij jou thuis ook een adventshoekje, een krans wat groen, een kaars… 
De kerkgebouwen zij van buiten of van binnen versierd en roepen op tot beleving van de 



Parochieblad                        SINT-BERNADETTE – GENT           ONLINE 

Jaar 2020 Nummer 50      woensdag 9 DECEMBER Pg. 4 / 10 

advent en van kerst. 
In de open kerken vind je gebedskaartjes, adventskalenders. Haal ze af gebruik ze. 
Er zijn ook adventsaffiches beschikbaar in de kerk of op het secretariaat. Neem ze gerust 
mee.  
Heb aandacht voor elkaar, en draag zorg voor  wie in nood is…. 
 

KERSTMIS VIEREN 
Foto’s met copyright worden hier niet gepubliceerd. 

 

De bisschoppen van ons land hebben kennis genomen van het ministeriële besluit van 
zondag 29 november 2020 dat de lockdown voor publieke vieringen in de cultusplaatsen 
verlengt tot 15 januari 2021. 
De bisschoppen drukken nogmaals hun solidariteit uit met de regering om de nodige 
maatregelen te nemen die de pandemie terugdringen, zoveel mogelijk slachtoffers helpen 
vermijden en de druk op ons gezondheidssysteem verder kunnen verlichten. 
Dit neemt niet weg dat de bisschoppen en met hen vele gelovigen deze lockdown voor 
publieke vieringen in de kerken, ervaren als een beperking voor de beleving van hun geloof. 
 

De bisschoppen willen het gesprek hervatten met de bevoegde overheidsdiensten om in 
overleg na te gaan vanaf wanneer de publieke eredienst kan hernomen worden; met 
protocollen die een maximale veiligheid garanderen. 
 

OPEN KERKEN 
 

Ze herhalen hun oproep aan de verantwoordelijken van de parochies om de kerken ook in 
deze lockdown zoveel mogelijk open te houden. Gelovigen zijn er, alleen of in hun 
gezinsbubbel, van harte welkom voor individueel gebed, bezinning, het aansteken van een 
kaarsje of het achterlaten van een gift voor de meest behoeftigen. 
 

De bisschoppen roepen ook op om in de kerstdagen een bezoek aan de kerststal in de kerk 
aan de gelovigen mogelijk te maken; coronaproof. En vooral om solidair te zijn met wie het, 
mee door de coronacrisis, extra moeilijk heeft. 

Ook in lockdown blijven we met elkaar verbonden. 
 

KERKEN VAN SINT-AMANDSBERG 
 

Deze week worden de kerststallen geplaatst in de kerken of in het portaal. 
Een uitnodiging om even halt te houden. 
Het portaal van de Sint-Bernadettekerk is versierd. Een aandachtpunt voor vele 
voorbijgangers. 
De winterkapel van Oude Bareel is overdag open. 
In de Sint-Amanduskerk kan je op kerstavond en kerstdag zelf terecht voor een bezoek aan 
kerststal en een kort gebed.  
 

Johan Goedefroot  
pastoor 
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ONZE KERK IN DE ADVENTTIJD  
 

De prachtig versierde kerk van Sint-Bernadette. 
Met dank aan alle medewerkers die dit hebben mogelijk gemaakt. 
 

 
Overdag 

 

 
Met de lichtjes aan  -  hoe mooi ! 
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VIJFDE ZONDAG IN DE LOCKDOWN 
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Deze zondagmiddag zag ik beelden op de tv van de vele mensen in Brugge en in Brussel die 
naar de mooie verlichting komen kijken. Er is teveel volk. Ja, niet goed, maar ook beetje te 
verwachten. Wat kan je doen op een vrije dag? En dan nog weekend? Wandelen en fietsen. 
Op zaterdag is het heel mooi en zacht weer. Ik had ook al afgesproken met een vriendin, de 
afspraak lag wel al een week vast. We hadden dus geluk en kozen voor de mooie kanten aan 
de Leie in Sint-Martens-Latem. En we waren niet alleen! Nu gelukkig, was er voldoende 
ruimte en was het zeker veilig. En deugddoend. Terug aan de auto haalde ik mijn tas uit, 
gingen we op een bankje zitten en dronken een kopje koffie uit mijn thermos. Zalig. 
 

Mijn vriendin vertelde nog dat ze één van de komende dagen naar Brugge ging gaan voor de 
mooie verlichting te zien. Ik dacht; oh, dat zal wel mooi zijn. Maar ik ben zeker, dat ze na de 
tv beelden, dit niet zal doen. Het is niet evident voor velen, om elke week rustig thuis te zijn, 
zich aan de regels te houden en weten dat 30km verder je wél mag shoppen en wél naar de 
kapper mag. En wandelen in de stad om lichtjes te kijken. Zo aanlokkelijk. Moeilijk toch, 
niet? 
  

Ondertussen zien we in de straten meer lichtjes verschijnen. Ook wij hebben nu een lampje 
aan de voorvenster, met dank aan een lieve oude dame, die mij haar lampje gaf. “het werkt 
niet meer, en als je het kan doen branden, mag je het hebben.” 
 

Aan de kerk laten we zien dat Sint-Bernadette nog leeft en mee advent viert, ondanks de 
Corona! Zie de foto’s. Enkele dappere mensen kropen zaterdag het dakje op met groen, 
buizen, koorden, boren en ja, het resultaat mag er zijn. Bravo aan allen! Zie de foto’s. ja, we 
doen ons best om te tonen aan de wereld dat we uitzien naar de Heer. 
 

Ondertussen krijgen we folders in de bus met feestelijk versierde tafels, precies of er niets 
aan de hand is. Het zal toch vreemd zijn, Kersnacht, Kerstdag, gewoon thuis, en nauwelijks 
contact met familie of vrienden. Moeilijk voor mensen die eenzaam zijn, mensen die 
niemand hebben. Ook moeilijk voor wie veel kinderen heeft; wie kan er komen deze 
Kerstdag? 
 

Pijnlijke feestdag voor wie een geliefde verloor. Een lege plaats aan tafel, een pijnlijke plek 
in je hart. Het Coronavirus heeft aan veel families, intens  verdriet bezorgd.  
Maar ondanks de eindeloze dagen en als de moed je dreigt  te ontglippen, zal de Heer jouw 
gids zijn en tochtgenoot. Hij geeft je weer moed, Hij geeft je geduld om vol te houden. 
  

Wij verwachten de Heer! 
Hildegard  

 

LIEF EN LEED 
 

 UITVAART 
 

Op zaterdag 28 november was er in de Sint-Bernadettekerk de uitvaartdienst van mevrouw 
Jacqueline Cansse, weduwe van de heer Georges Van de Putte. 
Jacqueline werd geboren te Sint-Amandsberg in het jaar 1929. 
 

Haar ouders woonden in de Edgard Tinelstraat. Daar is ze opgegroeid in een groot gezin met 
zeven kinderen. 
 

In 1952 huwde ze met Georges Van de Putte en ze gingen wonen in de Doornakkerstraat. 
Haar man had daar een handelszaak, een slijperij. Zij hielp mee in de ontvangst van de 
klanten. 
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Zij had ook de zorg voor haar gezin met drie kinderen: Diane, Freddy en Jean-Pierre. 
Ze was een kranige vrouw, moedig en wilskrachtig. 
  

Ze is zeer vroeg haar man verloren. Hij stierf in 1977. Ze waren 25 jaar gehuwd. 
Zij zelf is oud mogen worden. 
 

Gedreven door haar wilskracht is ze tot twee jaar geleden in haar huis kunnen blijven 
wonen. 
In 2019 verhuisde ze naar het WZC Sint-Elisabeth in Oostakker. Zij werd er goed verzorgd 
en is daar graag geweest. 
Ze is er op 23 november 2020 gestorven op de leeftijd van 91 jaar. 
 

Wij bieden aan de familie onze christelijke deelneming aan. 
 

KONINKLIJKE DEKENIJ SINT-BERNADETTESTRAAT 
 

Beste dekenij vrienden, 
 

Hopelijk gaat het met jullie en jullie familie, vrienden en kennissen goed! 
De wereldwijde corona-uitbraak heeft een zware impact op onze gezondheid samenleving en 
economie. 
 

Wat onze bestuursleden van de dekenij betreft: wij zijn allen nog gespaard gebleven van het 
covid-19 virus. 
 

Onze dekenij ontsnapt evenmin aan de coronacrisis. In navolging van geldende maatregelen 
zagen wij ons 80+, en ook bestuursleden die moeten afhaken wegens medische redenen. 
 

Daarom hebben wij met pijn in het hart besloten de dekenij stop t zetten, dit met ingang van 
1 januari 2021. 
 

Voor mij als dekenin is het onmogelijk de dekenij verder te zetten, dat heeft vele redenen. 
Daarom heb ik besloten vanaf 1 januari de draad terug op te nemen in de Kon. Dekenij 
Nieuwe Wijk Wondelgem, waar ik van 1989 tot 2004 bestuurslid was. Ik hoop na de corona 
er nog vele mooie momenten met jullie te beleven. Ik hou jullie op de hoogte. 
 

Dank aan alle leden van de Kon. Dekenij Sint-Bernadettestraat voor de vele mooie jaren die 
we mochten doorbrengen met jullie. 
 

Houd jullie allen goed en blijf zorg dragen voor mekaar. 
Met vriendelijke groeten, 

Charles Wyckaert, deken 
Marina De Poortere, dekenij 
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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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


