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WOENSDAG 6 JANUARI 2021 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
 

WEEKEND 9 EN 10 JANUARI 2021 
 

Op een heel andere manier hebben wij Kerstmis en de start van het Nieuwjaar 2021 moeten 
vieren. 
Pijnlijke momenten … van niet mogen samenkomen in de kerk of in familieverband. 
De ‘kersttocht’ in de Sint-Amanduskerk, bood een andere vorm van het kerstbeleven aan. 
Velen hebben hiervan gebruik gemaakt en uiten hun dankbaarheid voor het genomen 
initiatief, met de vraag of we de kersttocht in de volgende kersttijd, december 2021, willen 
hernemen.  
Wij nemen deze vraag mee en leggen het voor aan de parochieploeg. 
 

Vorig weekend vierden wij, na de komst van de Heer, het feest van de Heilige Familie. 
Familie betekent verbonden zijn. Verbonden met familieleden, verbonden met de 
gemeenschap.  
Is zorg dragen voor elkaar en voor uzelf. 
 

Dit weekend vieren wij de ‘Doop van de Heer’. Bij dit feest sluiten wij de kersttijd af en 
starten wij met de zondagen door het jaar in de B cyclus. 
 

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 lock-down in het voorjaar. 
Net als toen mogen ook nu de kerken openblijven 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, Sint-Simon en Sint-Eligius Gentbrugge van 8.30 u. tot 
17.00 u. 
De kerk van Sint-Amandus Sint-Amandsberg en de winterkapel  van O.-.L.-Vrouw Oude 
Bareel van 9.00 u. tot 17.00 u. 
 

Eucharistievieringen op radio, TV en internet 
 

Zondag 10 januari 2021 
Radio: Abdij Keizersberg, Leuven, 10.00 uur 
TV1: Sint-Maartenkerk, Maartensdijk, 10.00 uur, NPO 2 (Nederland) 
Internet: Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, Antwerpen, 10.00 uur eucharistie 
TV KTO: bedevaartsoord Lourdes-Frankrijk, via Proximuskanaal 215 of www.ktotv.com, 
10.00 uur. 
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We mogen tot midden januari geen eucharistie vieren.  
Daarom zijn er nog steeds vieringen op radio en televisie of via livestream 
 

Gedoopt zijn… 

 
 

Gedoopt zijn 
is bevrijding mogen ervaren. 
De toekomst krijgt kansen in je. 
De kracht van het Goede haalt het. 

 

Gedoopt zijn 
is altijd opnieuw ja zeggen aan Gods Geest 
in jezelf en in anderen. 

 

Gedoopt zijn 
is een voortdurende uitnodiging en opdracht 
tot verbondenheid met medemensen, 
tot delen van je tijd, je aandacht, 
om je talenten in te zetten voor Gods droom. 

 

Gedoopt blijf je heel je leven. 
Het is een contract tussen jou en de Geest van God. 
Wat een geluk, wat een dynamiek! 
(tekst naar ‘federatie Kana’) 

 
 
 
 
 
 



Parochieblad                        SINT-BERNADETTE – GENT           ONLINE 

Jaar 2021 Nummer 1       woensdag 6 JANUARI Pg. 3 / 8 

NIEUWJAARSWENS  2021 
 

 
 

Langs deze weg wens ik alle parochianen, medegelovigen en vrienden, en aan alle mensen 
van goede wil een zalig , voorspoedig en gezond nieuw jaar 2021 toe. 
 

Meer dan ooit ervaren wij  
dat wij wereldwijd met elkaar verbonden zijn in lief en leed. 
Onze huidige wereldgeschiedenis is gekenmerkt door een  ecologische crisis, er zijn de 
sociale en economische ongelijkheden, de etnische conflicten, verergerd door de pandemie 
van het coronavirus die ons dagdagelijkse leven mee bepaalt. 
Meer dan ooit hebben wij behoefte aan solidariteit en verbondenheid in onze zorg voor elke 
mens. 
 

Fratelli  tutti 
Paus Franciscus sluit zich in zijn nieuwe encycliek 
aan bij de woorden van de heilige Franciscus van Assisi. 
“Allen broeders en zusters” 
Het is een oproep tot broederlijkheid die toelaat  
iedere mens te erkennen, te waarderen en lief te hebben. 
De Heilige Franciscus beleefde het in alle eenvoud 
en geïnspireerd door het evangelie. 
 

Heal the world. Make a better place. 
Genees de wereld. 
maak er een betere plek van, voor jou en mij. 
Zo klinkt het in een bekende popsong. 
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Terecht respect en applaus voor de verzorgenden, 
en een oproep tot solidariteit in onze zorg voor elkaar. 
 

We all the family 
Het staat te lezen op een sjaal van een Gentse voetbalsupporter 
Laten wij ons ook zo gedragen. 
Respect voor blank en zwart, fairplay. 
Samenhorigheid kan iets bewerken. 
 

Verbonden. 
Dat is het pastoraal jaarthema van onze parochie. 
Laten we dromen en werken aan die verbondenheid 
in onze zorg voor elkaar en voor de kwetsbaren 
in het werken aan een broederlijke gemeenschap 
in onze zorg voor de natuur, de vrede en de gerechtigheid. 
 

Een gezegend nieuw jaar 
Elke dag van het nieuwe jaar, 
biedt ons een nieuwe kans, een nieuwe mogelijkheid. 
Laten we hoopvol blijven 
Vrede en vreugde wens  
voor elkeen, elk gezin en elke familie, 
voor elke buurt en elke parochiegemeenschap 
voor elk stad, elk land, elk volk. 
 

Fratelli tutti,  
één mensenfamilie, broederschap, 
een vaccin voor 2021. 

Johan Goedefroot, pastoor 
 

SINT-BERNADETTE 
 

NEGENDE ZONDAG IN DE LOCKDOWN. 
Foto’s met copyright worden hier niet gepubliceerd. 

 

Kerstdag in de kleine familiekring. 
Zoals velen hebben we die avond lekker geaperitiefd en samen gegeten. Het was best 
gezellig. We hadden geluk, we hadden elkaar.  
 

Velen waren wellicht alleen en misschien daardoor eenzamer dan anders. Er zijn de 
families die de voorbije maanden een geliefde verloren door Corona. Of misschien omdat 
die geliefde, zijn hoop in het leven kwijt was. Intrieste verhalen zijn het. 
  

Dit jaar spreken de vele mooie kerstkaarten van hoop voor het nieuw jaar! Hoop! Licht! 
Vooruitzichten op betere tijden! De lente, nieuw leven, elkaar weer ontmoeten, opnieuw op 
zondag samen kunnen zingen en vieren! 
 

“zolang er hoop is, is er leven”. 
 

In de Kerstnacht was het heel bijzonder om ons NIET om te kleden om 23.00 u. en niet 
naar buiten te gaan, op weg naar onze middernachtmis. Je kon wel ergens volgen op 
televisie, maar dat is absoluut niet hetzelfde. Nee. 
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Op Kerstdag keken we wel samen naar AVS naar de viering,  door de bisschop voorgegaan 
in de kapel van het UZ in Gent. Symbolisch toch, niet? In Coronatijden! Wellicht keken 
andere mensen naar de viering op tv één vanuit Zwitserland en daarna ontvingen zij de 
zegen van onze paus Franciscus. 
 

Wij zelf hadden op tweede Kerstdag een virtuele ontmoeting met onze vrienden van onze 
gemeenschap Oase. We “zoomden” allen in op onze computers en ja, het blijft vreemd, 
maar toch zagen we onze vrienden terug!  Hier en daar met een schoothond, hier en daar 
een koppeltje en af en toe een zwaaiende zoon of dochter. Samen hielden we ook een 
Kerstgebed en probeerden we samen een liedje te zingen, maar dat lukt toch niet goed via 
zoom.  
 

Daarna bleven we wat napraten en beslisten we om dit over een maand nog eens te doen; 
samen bidden, vanuit de huiskamer en dan virtueel wat bijpraten. 
 

Als u dit leest, zijn de feestdagen voorbij, en hopen we met u op betere tijden. 
 

We zullen elkaar een elleboogje of een vuistje geven op een hoopvol Nieuwjaar! 
Hildegard 

 

LIEF EN LEED 
 

UITVAART   Peter Debaveye   
11 november 1959   -   17 december 2020  

 Op de dag vóór kerstmis was er de uitvaart van Peter Debaveye, de jongste broer van Kathy 
Debaveye. 
Hij is plots en onverwachts overleden. 
De dood is onaangekondigd bij hem thuis binnengeslopen en heeft Peter meegenomen. 
In beperkte familiekring werd van hem afscheid genomen. 
 

Zijn leven draaide rond zingen en muziek. Het was een passie. 
Bij zijn straatoptredens genoot hij ten volle van het succes. 
 

Peter trok vroeger vaak en veel op reis naar ongekende plaatsen. Hij kwam telkens thuis met 
avontuurlijke verhalen. 
  

Vaak was het moeilijk voor hem zijn eigen leven georganiseerd te krijgen. 
Dat maakte soms ook het samenleven moeilijk. 
 

Zijn thuis was in de Machariuswijk te Gent. 
Peter is te vroeg gestorven naar onze maatstaven.   
Zoveel was nog niet af, zoveel moest nog worden gedaan. 
 

Hij was lid van het Bachkoor en gelegenheidszanger in verschillende andere koren. 
Graag zong hij ook voor publiek. 
 

Peter, die wij  graag in ons midden hadden bewaard, hebben wij toevertrouwd aan Gods 
goedheid.  
Zijn muzikale leven was goed en rijk gevuld.  
Velen hebben er mogen in delen.  
Maar zijn leven zorgde ook voor pijn en tranen. 
Mogen zij geheeld worden voorgoed in Gods barmhartigheid. 
 

Johan Goedefroot 
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INTERPAROCHIAAL 
VACATURE BEZOEKERSCENTRUM SINT-BAAFS LAM GODS 

 

Sint-Baafs Lam Gods: wie zijn wij? 
 

De Sint-Baafskathedraal, één van de bekendste architecturale 
elementen van de Gentse skyline, kan terugblikken op een 
eeuwenoude biografie.  Binnen deze kerk betreden we een ruimte 
waar kunstwerken en erfgoed zich nog bevinden op de plaats 
waarvoor ze zijn gemaakt.  Dat creëert een heel andere belevenis 

dan de museale context. Op 25 maart 2021 start een nieuwe episode in de rijke geschiedenis 
van de Sint-Baafskathedraal: een gloednieuw bezoekerscentrum waar de gerestaureerde 
panelen van het Lam Gods en tal van andere kunstschatten kunnen bewonderd worden.  In 
de vernieuwde crypte zal je als bezoeker in de boeiende wereld van de kathedraal  kunnen 
reizen en de bewogen geschiedenis van het Lam Gods kunnen ontdekken.  Met behulp van 
een Augmented Reality toestel (bril of tablet) zal je als bezoeker een unieke beleving 
ervaren alsof je er zelf bij was.  Een virtuele verteller loodst je door de bouwgeschiedenis 
van de kathedraal, laat je rondlopen in het atelier van Van Eyck en vertelt je over de 
iconografie van het Lam Gods.  Hoogtepunt van elke tour wordt uiteraard de beleving van 
het echte Lam Gods in de Sacramentskapel in de kooromgang. 
 

Taakomschrijving: 
Om deze bezoekersstroom in goede banen te leiden zouden we een dynamische 
vrijwilligerswerking willen uitbouwen als ondersteuning van het bezoekerscentrum. 

 Je ondersteunt bij de ontvangst van individuele bezoekers en groepen 
 Je begeleidt bezoekers bij hun Augmented Reality  tocht in de crypte  
 Je houdt toezicht bij topstukken uit de rijke collectie. 
 Je geeft instructies bij het te volgen parcours 
 Je begeleidt mensen bij hun ontdekkingstocht van het monumentale bouwwerk. 

 

Profiel: 
 Je bent gemotiveerd om mee te werken aan de uitbouw van het bezoekerscentrum  
 Je bent enthousiast en werkt graag in teamverband 
 Je hebt interesse in religieus erfgoed 
 Je kan mensen onthalen in een of meerdere vreemde talen 
 Je kan je minstens een halve dag (3,5 u) per week beschikbaar stellen. 

 

Aanbod: 
 We zorgen voor een opleiding met de nodige achtergrondinformatie 
 Je kiest zelf de halve dag(en) waarop je werkt, in overleg met de coördinator 
 Variabele taken op ieders maat 
 We zorgen ervoor dat je deel uitmaakt van een vrijwilligersteam zodat je mekaar 

beter kan leren kennen en informatie/ervaringen kan uitwisselen 
 Uiteraard ben je verzekerd tegen ongevallen (o.a. verplaatsing) 
 We voorzien een passende forfaitaire kostenvergoeding 

 

Interesse? 
Stuur dan een mail met korte motivatie voor 15 februari 2021 naar:  

johan.deridder@bisdomgent.be (coördinator St-Baafskathedraal). 
We nodigen je dan graag uit voor een eerste rondleiding ter plaatse (of virtueel) en een 
verkennend gesprek. 
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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 1733 
 

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 


