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WOENSDAG 16 DECEMBER 2020 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
 

WEEKEND 19 EN 20 DECEMBER: VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT 
 

Vanaf nu  branden in kerken en huizen de vier kaarsen aan de Adventskrans. Hier start de 
laatste voorbereiding in de Advent 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 ministerieel besluit van de federale regering van zondag 1 november 2020 bepaalt het 
volgende: 
Publieke liturgische vieringen zijn niet toegestaan met uitzondering van: 
Uitvaarten met maximaal 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. 
Huwelijken die uitsluitend bijgewoond kunnen worden door de echtgenoten, hun getuigen 
en de bedienaar van de eredienst. 
 

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 
Vierde zondag van de Advent, 24 december nachtmis en Hoogdag van Kerstmis 
20 december Radio: Abdij Keizersberg, Leuven, 10.00 uur 
TV1: H. Antoniuskathedraal, Breda, 10.00 uur, NPO2 (Nederland) 
→ Sint-quintinuskathedraal, Hasselt, 10.00 uur, www.kerknet.be 
  

24 december-nachtmis 
TV1: Eurovisie, kerk Sint-Finian, Clonard, County Meath (Ierland), 24.00 uur 
  

25 december-Kerstmis 
Radio: Abdij Keizersberg, Leuven, 10.00 uur 
TV1: Eurovisie, Sint-Dominique Saviokapel, Morges (Zwitserland), 11.00 uur  
gevolgd door de pauselijke zegen ‘Urbi et orbi’ in Rome 
 
TV KTO: bedevaartsoord Lourdes-Frankrijk, via Proximuskanaal 215 of www.ktotv.com, 
10.00 uur 
 

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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Vierde zondag van de Advent 
 

 
 

Maria brengt een bezoek aan Elisabeth 
 

Hij komt, vrucht van God, 
door de schoot van een vrouw. 
Hij zal hemel en aarde verbinden 
in een eeuwige verstrengeling. 
Hij wordt geboren in de wieg van de mensheid. 
Hij zal een weg banen voor de gerechtigheid. 
Hij komt allen troosten die huilen. 
De in rouw gedompelde gezichten komt Hij keren. 
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Hij wordt mens 
om God te zijn tussen de mensen. 
Hij komt zijn levende lichaam ronddelen 
en zijn liefdesbloed vergieten. 
Hij komt het Onzichtbare zichtbaar maken 
en ons Gods gelaat tonen. 
Hij komt de kwetsuren van de mensheid genezen 
en deze gekwelde aarde helen. 
Hij zal de armen van God ontplooien 
en de tederheid van de Vader aanbieden. 
Hij zal op een kruis sterven 
en te ruste gelegd worden in een mensengraf. 
Hij komt de dood dwarsen 
en de macht van het leven in het licht stellen. 
Hij komt de Geest bezielen. 
Houdt gij dit voor mogelijk? 
Niets is onmogelijk voor God! 
 

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

 

We beleven deze advent van thuis uit. 
We inspireren ons aan  de bijbelse lezingen 
We doen dit in verbondenheid met onze geloofsgemeenschap. 
Advent wil hoop brengen. Het brengt ons dichter bij Kerstmis. 
 

ADVENT VIEREN 
 

Zondag is het de vierde zondag van de advent. 
Advent is de Heer een thuis geven, 
een plaats bereiden waar Hij mag wonen. 
God zoekt bij mensen onderdak. 
Hij bouwt ons een woning. 
Hij wil in levende mensen blijven wonen. 
Maken wij, als Maria, ruimte voor God in ons hart, 
Voor Gods toekomst in ons leven.  
 

Wij ontsteken vandaag de vierde kaars. 
 

ADVENT BELEVEN 
 

Er is de solidariteitsactie Welzijnszorg. 
Zij roepen op om ruimte voor mensen 
die geen betaalbare woning vinden. 
Onze solidariteit met hen is een teken van hoop voor hen. 
Je kan de projecten voor kansarmen financieel steunen 
 

In en rond onze  kerken zijn kerststallen geplaatst. 
Ze kunnen ons inspireren. 
Je krijgt een adventsboodschap thuis of je kan terecht in de open kerken 
Daar ben je welkom voor een stiltemoment, een korte bezinning of een gebed. 
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EEN GEBED 
God, Gij die uw tent wilt opslaan 
om onder ons te wonen: 
open onze ogen 
voor de boodschapper van de vrede. 
Hij is het licht van de wereld. 
Maak ons vrij om Hem te ontvangen, 
die de vervulling is van uw beloften: 
Jezus Messias, 
vandaag en alle dagen die komen. 
Amen.    

BIJBELLEZINGEN 
 

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

BEZINNING 
In deze donkerste dagen van het jaar 
verlangen we naar wat warmte, wat licht. 
We doen de verwarming aan en branden kaarsen. 
Maar het echte Licht moet nog komen, 
het Licht dat nooit meer uit of onder gaat, 
daar zien we naar uit, vol verwachting. 
 

In deze donkerste dagen van het jaar 
Bereiden we ons voor op wat komen gaat, 
van buiten en van binnen, 
zodat we het Licht van de wereld  
helemaal kunnen verwelkomen  
in ons hart en ons leven. 
 

ZENDING 
 

Wij zien uit naar het komende feest van Jezus’ geboorte. 
Gij komt bij ons wonen.  
We bereiden ons voor. 
Moge deze week een gezegende week voor ons allen zijn. 

Johan Goedefroot  
Pastoor 
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Kerstmis vieren 
 

 
 

Samen kerstmis vieren in onze kerk is dit jaar maar beperkt mogelijk. 
Wij houden ons aan deze beperking in SOLIDARITEIT met de regering en alle anderen 
(zorgsector voorop) die zich inzetten voor het bestrijden van de pandemie, waarbij de 
toestand zeer zorgwekkend blijft én zelfs opnieuw erger dreigt te worden.  
Het niet samen kunnen vieren ervaren we weliswaar als een BEPERKING van onze 
geloofsbeleving, maar geeft aan dat er wel degelijk nog andere mogelijkheden blijven om 
geloof te delen. 

KERSTMIS VIEREN 
Kerstmis vieren zal gebeuren in onze beperkte huiselijke kring 
Laat het toch kerstmis zijn. 
 

Een kerstkaartje met een bezinning en een gebed wordt aan jullie bezorgd, aan huis of via 
parochieblad of digitale nieuwsbrief. Bekijk ook de website van kerknet en onze parochie. 
Er zijn de kerstvieringen op radio, televisie of internet. 
De winterkapel van Oude Bareel zal open zijn. 
 

KERSTTOCHT in de kerk van Sint-Amandus en Sint-Lieven. 
 

Deze kerken zijn open elke dag en in het bijzonder op kerstavond en op kerstdag zelf. 
je bent er welkom, alleen of met je gezin. 
Je kan er een kersttocht maken, het kerstgebeuren beleven in verschillende stappen 
verspreid over de ganse kerk. Alles coronaproof. 
De tocht eindigt bij de kerststal. 
Deze tocht is een belevingstentoonstelling.  
Je kan ook in de loop van komend weekend en de ganse kersttijd een bezoekje brengen aan 
de kerk. 

Johan Goedefroot 
pastoor 
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ZESDE ZONDAG IN DE LOCKDOWN 
 

Ik heb een droom; ik zou willen schrijven, “laatste zondag in de lockdown”. Maar ja. We 
zijn nu al in december beland. Alle dagen vroeg donker, vaak mistroostig weer. Positief zijn 
de vele lichtjes in de buurt en in de stad. We zien soms dat mensen heel creatief kunnen zijn, 
aan de ramen en aan vele gevels zien we hartjes “branden”. Wellicht wonen daar mensen 
van goede wil. De wereld is zo slecht nog niet. 
  
Letterlijk warm is het nu al in de kerk. Net nu we er niet mogen komen, werkt de nieuw 
verwarming. In de kerk zelf is het deze week niet meer dan 10°C, maar er moet niemand 
zijn, dus dat kan geen kwaad. Albert en Marc volgen de verwarming goed op. Toch is Annie 
al een paar keer het slachtoffer; binnenkomen in een secretariaat van 10°C is niet te doen. 
Kinderziekten, nietwaar. Er wordt wel telkens naar oplossingen gezocht, bijgeregeld en 
geleerd… Mia en ik spraken tweemaal af in de sacristie, voor de actie van de 
adventskaarten. De eerste maal was het nog niet warm, maar het systeem startte om 9u, maar 
het moest eigenlijk al warm zijn om 9u. Weer bijregelen dus. De week erna was het warm. 
En u ziet op de foto dat het grote radiatoren zijn, dus het is snel warm. Magda en Frank 
hadden meer geluk; toen zij op hun werkmoment in het secretariaat aankomen, was het al 
lekker warm.  
 

Courage, het komt helemaal goed. 
 

Corona zal ook verdwijnen, het komt goed, maar er is nog geen einddatum in het verschiet. 
We zijn niet gelukkig omdat we het Kerstfeest niet kunnen vieren, hetzij zeer klein en 
aangepast. De actie van Welzijnszorg zal een beetje in de stilte verlopen. 
  
Toch voelen wij, mensen van Sint-Bernadette, mee met onze buren in de Sint-
Bernadettestraat, die niet weten wat de toekomst hen brengt. Vrienden, buren van vele vele 
jaren zullen uiteen gescheurd worden. Daarvoor zetten we een kleine actie op touw. U ziet 
op de foto Daniël die een spandoek maakt. Volgende week vertel ik u, waar het spandoek te 
zien zal zijn. 
 

En als je ondertussen in de Sint-Bernadettestraat rijdt, kijk dan goed uit! Je zal het wel zien! 
Ook wij denken aan de mensen die nu geen plaats vinden in de herberg, die weggestuurd 
worden, en niet weten wat de toekomst zal brengen. 
 

Mag ik u allen nog een mooie advent wensen, voor de laatste week? 
  
Wees er voor elkaar, draag zorg voor elkaar; 
“We mogen elkaar niet vastpakken, maar we zullen elkaar niet loslaten!” 
 

Hildegard 
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Na een koude herfst in onze kerk, volgde de opstart van de nieuwe verwarming. Mia en 
Hildegard spraken tweemaal af in de sacristie en we voelden dat het goed was! 
 

SPANDOEK 
 

 
 

Dit jaar richt Welzijnszorg 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? Dat is het thema van onze adventsactie.  
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Vandaar onze aandacht voor de Sint-Bernadettewijk, rechtover onze kerk. De huizen dienen 
dringend te worden gerenoveerd. Tot daar het goede nieuws. Maar is het wel een goede 
beslissing dat hiertoe de ganse wijk wordt afgebroken en alle bewoners een nieuwe woning 
moeten zoeken?  
 

Onze parochie wil solidair zijn met de bewoners van de Sint-Bernadettewijk. De 
kerstbeelden worden deze week in één van de huizen rechtover de kerk geplaatst, want  ook 
voor Jezus, Maria en Jozef was er geen plaats in de herberg!. Samen met de beelden wordt 
er ook een spandoek aangebracht waarmee we onze solidariteit uitdrukken. Op de foto legt 
Daniël de laatste hand aan een groot schilderwerk: de verhuis van Jozef en Maria.  

Jaak  Vanvooren 
 

INTERPAROCHIAAL 
 

ONTMOET BISSCHOP LODE 
 

 
 
In deze bijzondere adventstijd zal bisschop Lode op de zaterdagnamiddagen 12 en 19 
december van 14.45 u. tot 17.00 u. aanwezig zijn in de kerk van O.-L.-V. Sint-Pieters (Sint-
Pietersplein, Gent). Wie de bisschop wenst te ontmoeten voor een kort pastoraal gesprek, 
kan dat. Een verzoeningsgesprek (biechtgesprek) is ook mogelijk, wanneer je dat duidelijk 
aangeeft.  
 

Omwille van de coronamaatregelen zijn de gesprekken kort (max 15 min) en houd je 
natuurlijk voldoende afstand. Een mondmasker is verplicht. 
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DE ARK GENT GAAT BOUWEN 

 
De Ark Gent kreeg onlangs heel goed nieuws. Ze kunnen van start gaan met de bouw van 
een nieuwe thuis in het centrum van Drongen! 
 

In De Ark Gent leven mensen met en zonder een verstandelijke beperking samen. Ze delen 
het  leven in gemeenschappen die behoren tot een internationale federatie. Meer info vindt u 
op www.arkgent.be.  
 

Dankzij vele giften, goed sparen en een grote investeerder is al een groot deel van het 
bouwproject gefinancierd. Op dit ogenblik zoeken ze nog  150 000 euro voor de inrichting 
en afwerking. Wist u dat de overheid in deze moeilijke coronatijden enorm mild is voor u als 
donateur? Uitzonderlijk krijgt u voor uw giften in 2020 van de belastingen 60% terug in 
plaats van de gebruikelijke 45%. 
 

Wilt u de droom van De Ark Gent mee helpen realiseren? Steun dan door een gift op de 
bankrekening BE03 3630 7714 8584. 10% van uw gift is bestemd voor de noden van De 
Ark Oekraïne. 
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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 


