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WOENSDAG 3 FEBRUARI 2021 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
 

WEEKEND 6 EN 7 FEBRUARI 2021 
 

Dit weekend vieren wij de ‘Vijfde zondag door het jaar’ in de B-cyclus.  
In het evangelie volgens Marcus lezen we: ‘Vele zieken genas Hij.’ 
Zaterdag 6 februari viert de St.-Amandusgemeenschap haar patroonsfeest. 
 

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 7 februari 2021 
Radio: Sint-Pieter en Sint-Pauluskerk, Oostende, 10.00 uur beluisteren op Radio 1. 
TV1: Sint-Lambertusbasiliek, Hengelo, 10.00 uur, NPO 2 (Nederland) 
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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Dienstbaarheid 
is de hedendaagse vertaling 
voor naastenliefde. 
Dienstbaar zijn 
vraagt grote eenvoud, 
mildheid en genegenheid. 
Het is een dwaasheid die te vergelijken is 
met die van het kruis. 
Het is iets doen voor een ander, 
belangeloos, 
honderd ten honderd beschikbaar zijn. 
Het is tegenover elkaar staan 
met het vooroordeel van de sympathie. 
Je wil van de ander houden 
en dus iets doen 
voor de minsten van de zijnen 
en dus christen zijn 
– dit kruis opnemen 
en Hem volgen 
dwars doorheen het leven. 

 

(Bron: Dominicanen Schilde-Bergen; tekst naar Ward Bruyninckx) 
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BESTE PAROCHIANEN, 
 

De gezondheidsmaartregelen in het kader van de bestrijding van de pandemie treffen het 
economische, sociale en familiale leven vrij ingrijpend, ook het kerkelijke leven en de 
vieringen in de kerk, het verenigingsleven, de parochiepastoraal en de catechese. 
Publieke bijeenkomsten zijn nog steeds verboden, dit alvast tot 1 maart 2021. 
 

Gebedsdiensten 
Wel is het toegestaan voor de erediensten gebedsbijeenkomsten te houden met max. 15 
personen. 
Kerkelijke uitvaartdiensten zijn in die zin mogelijk. 
Huwelijksvieringen en doopvieringen in principe ook. We raden aan deze te verschuiven 
naar latere datum. Het gaat hier om samenkomsten met mensen uit verschillende 
huishoudens. Familiebijeenkomsten zijn voorlopig niet toegestaan. 
  

Eucharistie op zondag 
Normaal gezien zijn in onze gewone zondagsvieringen telkens minstens 50 mensen 
aanwezig, vaak 100 of meer. 
Voorlopig organiseren wij geen eucharistievieringen op (zaterdag) zondag. 
Wij verwijzen de gelovigen naar de vieringen op radio, TV en internet. 
Wij hopen op het terugdringen van het coronavirus en de versoepeling van de 
gezondheidsmaatregelen. 
 

Het kerkgebouw 
“De gebouwen waar erediensten plaatsvinden mogen geopend blijven op voorwaarde dat 
samenscholingen worden vermeden”, zo lezen we in het ministeriële besluit. 
Waar mogelijk worden de kerkgebouwen opengehouden voor gelovigen en bezoekers. 
In Sint-Amandus en Sint-Simon gans de dag, in Sint-Lieven en Sint-Eligius enkel in de 
voormiddag. 
In de kerk Oude Bareel is de winterkapel gans de dag open. 
 

Lichtmis 
Vorig weekend werden de kerken van Sint-Amandus, Sint-Lieven en Sint-Eligius 
opengesteld voor de mensen in het kader van Lichtmis. Er waren onthaalmomenten voor 
gezinnen met kinderen die vorig jaar hun kindje lieten dopen. Er was een lichtmistocht 
voorzien en doopsymbolen (kaarsje, schelp of handje) werden meegegeven. Op andere 
plaatsen werden ze aan huis bezorgd. 
Ook in de winterkapel van oude Bareel ging de lichtmistocht door. 
 

Begin van de veertigdagentijd. 
In de open kerken (Sint-Amandus, Sint-Lieven, Sint-Eligius en Sint-Simon) zijn de mensen 
welkom voor een stil gebed, of een belevingsmoment aan de hand van een tekst of een 
beeld. 
Vastenkalenders en gebedskaartjes zullen beschikbaar zijn. 
In Sint-Bernadette en O.-L.-Vrouw Oude Bareel zullen de aandachtskaartjes aan huis 
bezorgd worden. 
 

Eerste Communie 
Deze vieringen zijn voorzien in de maand mei 2021. 
We gaan er vanuit dat deze vieringen kunnen plaats vinden, desnoods met een beperkte 
groep kinderen en beperkte aanwezigheid van familie. 
In het slechtste geval worden de viering verschoven naar latere datum (september, oktober). 
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Ook de voorbereiding is een probleem. 
Bijeenkomsten met verschillende gezinnen en kinderen is voorlopig niet mogelijk. 
We rekenen op de leerkrachten van de scholen, we hopen een eerstecommunietocht op 
coronaveilige wijze te kunnen organiseren in de kerk. 
Mogelijks aangevuld met digitale catechese-opdrachten thuis. 
 

Vormsel 
De vormselvieringen zijn gepland met Pinksteren 2021. 
Ook hier gaan we er vanuit dat ze kunnen doorgaan, mogelijks met beperkt aantal 
aanwezigen. 
Tevens komt door de beperkende maatregelen de gehele voorbereiding onder druk te staan. 
In Gentbrugge-Ledeberg en Oude Bareel is de voorbereiding opgestart maar nu 
onderbroken. 
Het is voorlopig niet toegelaten kinderen en gezinnen samen te brengen voor catechese. 
Hier heeft men gewerkt met digitale catechese-opdrachten of kiest men voor een individueel 
bezoek aan de kerk voor een ‘knopentocht’  
In Sint-Amandus en Sint-Bernadette zal men rond Pasen opstarten met een wekelijkse 
catechesemoment (zeven weken tussen Pasen en Pinksteren) 
Altijd onder voorbehoud, rekening houdend met een derde coronagolf en verstrenging van 
de maatregelen. 
 

Hopend 
We hopen met zijn allen op betere tijden. 
Vorig jaar hebben wij Palmzondag en de Goede Week niet gezamenlijk kunnen beleven en 
is de feestelijke viering van Pasen aan ons voorbijgegaan. 
We hopen dat het dit jaar mogelijk zal zijn, rekening houdend met de 
gezondheidsmaatregelen. 
 

Recent nieuws 
Je kan steeds de website van onze parochie raadplegen: www.parochiegentoost.be 
We brengen in deze coronatijd een wekelijkse digitale nieuwsbrief op vrijdag. 
Via een eenvoudige mail kan je die aanvragen bij onze parochieassistente Marijke De 
Vogeleer: parochieassistente.gentoost@gmail.com 
 

         Vredevolle groeten, 
                  Johan Goedefroot, pastoor 
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SINT-BERNADETTE 
 

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

Het zonnetje schijnt binnen. Zalig. Door het glas verwarmen de zonnestralen mijn rug. Ik 
zou even durven dromen van een lente. Maar ja, dat is veel te vroeg. Zondag was het heel 
mooi weer en het had een beetje gesneeuwd en we beslisten om een wandelingetje te maken 
op de Hogeweg. We kwamen Jan op het voetpad tegen en konden wat bijpraten over alle 
nieuwe ontwikkelingen in de wijk daar. Een nieuwe bouw op de Hogeweg, een gesloten 
overweg,.. Eens aan de wijk van de Zeemanstuin werden de baantjes witter en gladder. De 
betonnen baantjes waren net spiegels. We liepen hier en daar in het bevroren gras, want het 
was niet te doen! 
 

We zijn niet tot aan de kerk gegaan. Neen. Er is daar niets te beleven. Toch niet op zondag. 
Voorlopig gaan er enkel een paar uitvaarten door en gelukkig is de verwarming helemaal op 
dreef. Het secretariaat is ook steeds bemand, (of bevrouwd) waarvoor onze oprechte dank! 
   

We hebben nog geen vooruitzicht op een eerste bijeenkomst. De maatregelen blijven streng 
en een versoepeling lijkt ver af. Een medewerkster van de parochie is op herstel in 
Oostende, net op het slechte moment. Ze is aangekomen en de Coronapandemie ook. 
Verdorie toch. Kamerarrest en wandelen op haar terras. Net in het gevang. Maar ze houdt de 
moed erin. 
  

We “zoomen” af en toe met elkaar; parochieploegen, gemeenschappen, gebedsgroepen, 
families. Nu dit weekend doen we een familiekwis online! Ik ben benieuwd. Al een geluk 
dat ik door mijn werk nog echt de mensen zie en kan helpen. (Ik zie mij al onthaal doen 
vanop afstand, van op een scherm.)  Vandaag heb ik nog eens honderd Coronatesten 
bijbesteld. Ik kan de dokters bijna niet volgen in de voorraad, zoveel testen worden er elke 
dag gedaan.  
Maar dat zal ook wel eens minderen en hopelijk komt de grote vaccinatiecampagne snel op 
hogere snelheid. Dan krijgen we wat meer perspectief! En dan kunnen grootouders en 
kleinkinderen elkaar nog eens goed vastpakken. Dromen mag!  
 

Dus lieve parochianen, laat ons aan elkaar denken en voor elkaar bidden, dat we ondanks 
alles toch hoopvol mogen blijven! Het komt goed! Draag zorg voor elkaar! 

Hildegard 

 LIEF EN LEED 
 

Uitvaart Denise Lauwers 
Op zaterdag 23 januari 2021 was er in de Sint-Bernadettekerk de uitvaart van Denise 
Lauwers. 
 

Denise geboren te Gent in het jaar 1936, opgegroeid in een gezin met 7 kinderen. 
Ze was vier jaar toen WO II uitbrak. Haar vader werd weggevoerd. Moeder stond er alleen 
voor. Ze woonden in de wijk Malem. 
 

Zij is een tijdje bij pleegouders geweest en als tiener heeft ze ook als inwonende hulp dienst 
gedaan bij een familie in Vossem. 
 

Ze huwde in 1957 met Romain Geyssens en ze werd de moeder van drie kinderen: Danny, 
Christina en Kathleen. Ze was gehecht aan haar gezin. Ze was een lieve moeder. 
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Ze was ook attent voor mensen in de buurt. Zij woonde met haar gezin in de Hans 
Memlingstraat te Sint-Amandsberg. Ze had aandacht voor iedereen; bood hulp waar ze kon. 
 

Har man is vroeg ziek geworden. De laatste vijf jaar van zijn leven had hij meer zorgen 
nodig. Ze heeft haar man bijgestaan en verzorgd. 
In 1998 is haar man gestorven. Het was een groot verlies voor haar. Ze hadden een heel 
goede band samen; hij was haar steun en toeverlaat. 
 

Er waren haar kinderen en ook de mensen in de buurt, er waren ook de 7 kleinkinderen. Ze 
droeg hen een warm hart toe. Ze leefde mee met hen toen ze opgroeiden; ze kwamen bij haar 
op bezoek en zag hoe ze huwden en er de eerste achterkleinkinderen kwamen. 
 

Met de jaren werd ze ouder en er kwamen de ouderdomsziekten. De geest geraakte wat 
vermoeider. Ze had meer zorgen nodig en zo werd ze drie jaar geleden opgenomen in het 
WZV Heiveld in Sint-Amandsberg. 
Ze is er gestorven op 18 januari 2021. 
 

Denise was een gelovige vrouw en een trouwe aanwezige op zondag in de eucharistie in de 
Sint-Bernadettekerk. Ze werkte een tijdje mee bij de werking van het parochieblad. 

 

INTERPAROCHIAAL 
 

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.” 
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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.  
 

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 
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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 


