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WOENSDAG 27 JANUARI 2021 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
 

WEEKEND 30 EN 31 JANUARI 2021 
 

Dit weekend 30 en 31 januari vieren wij de ‘Vierde zondag door het jaar’ in de B-cyclus.  
In het evangelie volgens Marcus lezen we: ‘Hoe Jezus als leraar in de synagoge van 
Kafarnaüm optrad en wel met zo’n gezag. Waar Jezus spreekt, gebeurt bevrijding.’ 
 

De publieke liturgische vieringen zijn niet langer toegelaten.  
 

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 24 januari 2021 
Radio: Kerk O.-L.-Vrouw, Stokkel, Sint-Pieters-Woluwe, 10.00 uur beluisteren op Radio 1. 
TV1: zondag Kerk O.-L.-Vrouw, Stokkel, Sint-Pieters-Woluwe, 10.00 uur, op één. 
Internet: vanuit de Parochie Goede Herder (Gent – West) 
TV KTO: bedevaartsoord Lourdes-Frankrijk, via Proximuskanaal 215 of www.ktotv.com, 
10.00 uur. 
 

We mogen tot begin maart geen eucharistie vieren.  
Daarom zijn er nog steeds vieringen op radio en televisie of via livestream. 
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Bevrijdend: 
het gevoel als je weet dat iemand op je wacht, 
iemand op wie je altijd kan rekenen, 
iemand die bereid is te luisteren naar jouw verhaal. 
 

Bevrijdend: 
de ervaring als je weet dat iemand om je geeft, 
iemand die in je gelooft en jou steunt, 
ook als je zelf geen uitkomst meer ziet. 
 

Bevrijdend: 
de vreugde als je weet dat je er nooit alleen voor staat, 
maar iemand hebt die je mag vertrouwen. 
 

Bevrijdend: 
de hoop als je weet dat Iemand naast je staat 
Iemand die je  grenzeloos liefheeft. 
En dat je dat geloof met anderen mag delen. 

 

Verbonden 
 

Dit is het thema waarmee wij dit pastoraal werkjaar gestart zijn. 
In deze coronatijd, waar iedereen noodgedwongen wat terugplooit op zichzelf, 
blijkt dit wel een actueel thema te zijn. 
Vele mensen, bij ons en elders in de wereld, werden de afgelopen maanden zwaar beproefd 
door de gevolgen van het corona-virus. 
 

Samen verantwoordelijk 
De gezondheidsmaateregelen respecteren is een teken van verantwoordelijkheidszin en een 
uiting dat we allen solidair met elkaar bezorgd zijn om de algemene gezondheid van 
iedereen en de kwetsbaren in het bijzonder. 
 

Kersttijd 
In de voorbije advent- en kersttijd hebben onze parochieploegen zich ingezet om contact te 
houden met de gelovigen via parochieblad, digitale nieuwsbrief en website. 
Velen kregen een kaartje of brieven met kerstwensen en kerstboodschappen in de bus.  
Onze Samanawerkingen, seniorenbewegingen en socioculturele verenigingen lieten niet na 
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hun leden op één of andere manier te verassen. 
Kerken werden open gehouden voor belevingsmomenten van individuele bezoekers. 
 

Eenheid onder christenen 
In de maand januari wordt de gebedsweek gehouden voor de eenheid onder de christenen. 
De beleidsverantwoordelijken van de christelijke kerken zoeken elkaar op om gezamenlijk 
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen. 
Het samen bidden voor en werken aan de noden van deze wereld is een teken van eenheid en 
verbondenheid. 
In gebedsmomenten willen christenen van verschillende kerken samenkomen om te bidden: 
te zoeken naar God, te luisteren naar zijn Woord en ons te laten bewegen door zijn Geest tot 
een dienstbaar leven. 
 

Oecumene in Gent 
Het Gentse Elisabethbegijnhof wordt door sommigen ook wel de ‘holy corner’ genoemd. 
Want op een boogscheut van elkaar liggen 4 christelijke kerken. Al jaren brengen allerhande 
groepen en klassen een gecombineerd bezoek aan deze plaatsen. Groepen worden gastvrij 
ontvangen door een voorganger uit de Anglicaanse, Katholieke, Orthodoxe en Protestantse 
kerken en gemeenschappen. 
 

Een gebedswake kan dit jaar niet georganiseerd worden. 
We sluiten ons aan bij een gebed van Paus Franciscus in zijn laatste encycliek. “fratelli 
tutti” 
In zijn pleidooi voor een integrale ecologie verwijst hij naar de joodse Talmud en naar de 
grootimanm Ahmad Al-Tayyeb. Solidair in onze verantwoordelijkheid voor het ‘goed leven’ 
op deze wereld voor iedereen. 
 

Onze God, Drie-ene liefde, 
laat vanuit uw goddelijke intimiteit 
de kracht van verbondenheid in ons stromen, 
een overvloed van broederlijke liefde ons doordringen. 
Geef ons die liefde die zichtbaar wordt in Jezus, 
in zijn familie in Nazareth en in de eerste christelijke gemeenschap. 
Geef dat wij christenen leven naar het Evangelie 
en dat wij Christus mogen ontmoeten in ieder mens, 
Christus de gekruisigde 
aanwezig in de angst van alle mensen in de wereld 
die verlaten en vergeten worden. 
Christus de Verrezene, 
aanwezig in iedere broeder en zuster die zich weer opricht. 
Kom Heilige Geest, toon ons uw schoonheid, 
weerspiegeld in alle volkeren op aarde. 
laat ons zien hoe belangrijk en nodig iedereen is, 
hoe wij allemaal verschillende gezichten zijn  
van die ene menselijke familie 
waar U zoveel van houdt. Amen! 
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SINT-BERNADETTE 
 

LIEF EN LEED 
UITVAART JEANINNE ROBBENS 
 

Op zaterdag 16 januari 2021 was er in de Sint-Bernadettekerk de uitvaart van mevrouw 
Jeaninne Robbens, echtgenote van de heer Robert De Poortere, wonende Eekhoutdriesstraat 
39 te Oostakker. 
Jeaninne verbleef sinds 2019 eerst in het WZC Vincenthof te Oostakker en later Sint-
Elisabeth. 
Dit is het vroegere Ons Tehuis (OCMW) waar ze vroeger gewerkt heeft. 
 

Jeaninne is geboren te Asper op 21 februari 1934  
Ze groeide op in een groot werkmansgezin. Ze had 2 broers en 4 zussen. Op 14 jarige 
leeftijd werd haar moeder zwaar ziek, ze bleef thuis van school en verzorgde haar een jaar 
lang.  Nadien ging zij gaan werken op ‘t  kasteel in Vurste.  
Ze leerde Robert De Poortere kennen. Ze huwden in 1956 en gingen wonen aan de Schelde 
in Asper. 
Nadien vond Robert werk in Gent en ze kwamen naar Oostakker wonen. 
Jeaninne werd de moeder van een dochter, Marina. Haar enige dochter. Ze zorgde goed voor 
haar. 
Jeaninne ging werken als poetsvrouw in verschillende winkels.  
Op 1 november 1968 begon ze te werken aan de Commissie van de openbare onderstand, in 
Ons Tehuis in Oostakker bij de zustertjes. 
Ze zorgde ervoor dat alles netjes was. 
 

Jeaninne is ook de oma van twee kleinkinderen. 
Ze was aan hen gehecht en heeft veel voor hen gedaan. 
Op 28 februari 1994 ging ze met pensioen.  
Vaak reed ze met de fiets naar de grot om te bidden bij Onze Lieve vrouw. Een kopje koffie 
drinken hoorde er altijd bij. 
Kort na haar pensioen werd Jeaninne ziek. 
Er volgden verschillende behandelingen. 
Er kwam de ene ziekte na de andere. En ging het stilletjes aan bergaf.  
Na een zware hersenbloeding werd ze opgenomen op 9 december 2019 in het Vincenthof.  
Er waren de bijna dagelijkse bezoeken van haar man, maar ze kreeg veel aandacht van haar 
dochter Marina en de kleinkinderen. 
Elk bezoek was deugddoend. 
De laatste maanden verslechterde haar gezondheidstoestand. 
Ze ontving de ziekenzalving. 
Ze is overleden op 9 januari 2021. 
 

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

De sombere januarimaand glijdt stilletjes voorbij. Na heel wat grijze dagen en één 
sneeuwdag blijft het nog lang donker. En ook donker in onze kerken. Nog steeds mogen we 
niet samen komen. Televisie en internet en computer brengen de vieringen tot in onze 
bubbel. 
Bubbel; de Nieuwjaarsbubbels waren dit jaar wel echt goedkoop! Eentje thuis en eentje bij 
mijn broer en dat is het zowat. Dat is goed voor onze portemonnee, zeker? 
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Na de Kerstperiode valt een beetje een gat, maar weldra is daar een nieuwe periode; de 
vasten. Voor vele jonge ouders zal het meer een belletje doen rinkelen, dat het dan 
krokusvakantie is, maar voor gelovigen is dit normaal een heel intense periode. Normaal. In 
de parochieploegen wordt al gedacht aan enkele mogelijke acties in deze tijd. Hoe brengen 
we deze periode in de aandacht? 
  

Ik denk ook terug aan ons jaarlijks parochiefeest! Ook dit valt weg. Het was vorig jaar, we 
wisten het nog niet, ons laatste gezellig samenzijn in de Nova!! 
  

Twee zondagen op rij vieren de beide parochies het feest van hun heilige. Eerst viert Sint-
Amandus feest, met een heel lekker fijnproeversmenu. Een weekje later steken we een 
handje bij op het Sint-Bernadettefeest. Het kipfestijn. Telkens twee fijne namiddagen met 
ontmoetingen en mooie vieringen. Verdorie toch. Wat missen we het allemaal! 
  

Als we nog iets verder vooruit denken zien we de komende lentemaanden dichterbij komen; 
met de eerste communie en met het vormsel. Ook dit zal de komende weken bekeken 
worden wat mogelijk is. Zovele vraagtekens en geen antwoorden. 
 

Maar we doen ons best om vol te houden! Er is licht aan het einde van de tunnel! De eerste 
krokussen en boshyacinten en paaslelies steken hun kopje al boven de koude aarde!  
 

Dit komt goed! Draag zorg voor elkaar en met Gods zegen, hopelijk tot binnenkort!! 
Hildegard 

 

INTERPAROCHIAAL 
 

WELKOM OP DE LICHTMISTOCHT ! 
 

Traditiegetrouw vonden jaarlijks op of rond 2 februari in onze parochiekerken de 
Lichtmisviering en kinderzegen plaats, telkens opnieuw mooie gemeenschaps-vieringen 
voor jong en oud. Dit jaar is dit helaas, ten gevolge van de geldende coronamaatregelen, niet 
mogelijk. Toch zal elkeen, en meer in het bijzonder de jonge gezinnen die hun kindje in 
2020 lieten dopen, de sfeer van het feest van Maria Lichtmis kunnen ervaren. In de kerken 
van Sint-Eligius Gentbrugge en Sint-Lieven Ledeberg staat daartoe vanaf zaterdag 30 
januari tot en met dinsdag 2 februari tijdens de normale openingsuren van de kerken een 
Lichtmistocht opgesteld, waarbij aan de hand van enkele standen het evangelieverhaal van 
Simeon en Hannah wordt verteld.     
De dopelingen van 2020 en hun ouders worden specifiek verwelkomd op volgende 
tijdstippen:  
 

- in de Sint-Eligiuskerk op zaterdagnamiddag 30 januari van 14.00 uur tot 17.00 uur. 
- in de Sint-Lievenskerk op zondagnamiddag 31 januari van 14.00 uur tot 17.00 uur.  
- in de Sint-Amanduskerk op zaterdag 30 januari van 14.00 uur tot 17.00 uur.  
 

Op deze momenten zullen ook de doopschelpjes ter beschikking liggen. Er zal toegezien 
worden dat alles corona-proof kan verlopen! Iedereen is alvast van harte welkom! 
Een tip voor gezinnen die wensen deel te nemen aan een “luisterwandeling” is alle info te 
vinden op volgende link:  
 

https://www.kerknet.be/graag-samen/artikel/lichtmis-vieren-2021-0#gezinnen 
 

Aan iedereen een zalig feest van Maria Lichtmis toegewenst! 
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ONTMOETING BISSCHOP LODE 
 

In deze coronatijd zal bisschop Lode elke 
zaterdagnamiddag 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 afspraak is niet nodig. Jong en oud is welkom. 
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. Bisschop Lode: “Dat is 
voor mij een andere manier om te proberen 
bereikbaar te zijn in deze moeilijke tijd. Ik heb er al 

een goede ervaring mee in de adventstijd. En terwijl men aan het wachten is, kan men 
bidden of stil zijn. Daar zijn onze kerken voor. Niet alleen voor liturgie. Gebedshuizen zijn 
ook vluchtheuvels en stilteplekken. Geef dit bericht ook door aan jongeren die het anders 
niet zouden weten.” 
 

ALPHA 
 

 
 

Ontmoeten, vragen en ontdekken, dat doe je bij Alpha. Alpha is een inleiding in het 
christelijk geloof. Wereldwijd hebben ruim 24 miljoen mensen in 169 landen een Alpha 
gevolgd. 
  

Op 4 februari start een Alpha online. In tien bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk 
geloof inhoudt. Na een korte welkom kijken we samen naar een inspirerende impuls.  
Bij elke samenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover we nadien doorpraten in 
ons groepje van maximum 10 personen. Zo krijgt iedereen de kans om zijn vragen en 
suggesties te delen. Het traject loopt via een veilige videoconferentie. Een bijeenkomst 
duurt 1.30 uur.  
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Voor meer info of inschrijvingen kan je een kijkje nemen op www.alphaclemenspoort.com.  
Het traject is gratis en er is technische ondersteuning voorzien.  
 

Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken in een laagdrempelige, 
leerzame en leuke setting. Er is ruimte voor al je vragen. 
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‘DENKEND GELOVEN’ – HOOP 
 

Albert Camus beweerde dat er maar één echt filosofisch probleem was: hoe het komt dat we, 
tegenover zoveel absurditeit in de wereld, niet allemaal zelfmoord plegen. Wat met de 
mensen die tóch verder doen. Je zou ze kunnen afdoen als lafaards, dommeriken of 
naïevelingen, die de werkelijkheid niet onder ogen durven te zien. Zwevers, met het hoofd in 
de wolken. Maar we zien ook mensen met de voeten stevig op de grond: die de ernst van een 
situatie au sérieux nemen, en er toch niet aan ten onder gaan. 
  

Mensen die leven vanuit het motto “I am not optimistic, but I am hopeful”. 
 

Vier webinars over hoop: 
 

De veerkracht van de christelijke hoop -prof. dr. Marc Steen 
Woensdag 3 februari 2021 via opname 
 

Ecologie en economie: bronnen van hoop? -prof. dr. Hendrik Opdebeeck 
Woensdag 10 februari 2021 om 19.30 uur via webinar of opname 
 

Hoop in de wereld van de zorg: een onder-gewaardeerde kracht - prof. dr. Anne 
Vandenhoeck. 
Woensdag 24 februari 2021 om 19.30 uur via webinar of opname 
 

Hoop en hopeloosheid: een getuigenis over hulpverlening in de gevangenis -Agnes 
Steenssens 
Woensdag 10 maart 2021 om 19.30 uur via webinar of opname 
 

PRAKTISCH 
Online of via opname. 
Kan je de lezing de avond zelf niet volgen, dan kan je inschrijven om nadien de opname te 
ontvangen. 
Informatie en inschrijvingen: https://puc.kuleuven.be/opleidingen/info/3681 De 
deelnameprijs is 15 euro voor één webinar en 45 euro voor de volledige reeks. Betalen kan 
via overschrijving op rekeningnummer IBAN BE31 2850 2133 2955 met vermelding van de 
gestructureerde mededeling '400/0020/00764 + naam deelnemer(s)'. Indien u een factuur 
wenst, betaalt u na ontvangst van de factuur. 
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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 


