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WOENSDAG 10 FEBRUARI 2021 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
 

WEEKEND 13 EN 14 FEBRUARI 2021 
 

Dit weekend vieren wij de ‘Zesde zondag door het jaar’ in de B-cyclus.  
In het evangelie volgens Marcus lezen we: ‘De genezing van een melaatse.’ 
Jezus doorbreekt in zijn medelijden elke menselijke grens van isolement. 
Gods genezing en redding is er voor allen. 
 

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 14 februari 2021 
Radio 1 om 10.00 uur beluisteren op Radio 1. 
TV om 10.00 uur in de Sint-Martinuskerk te Sneek op NPO2 (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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parochieblad                        SINT-BERNADETTE – GENT           ONLINE 

Jaar 2021 Nummer 6      woensdag 10 FEBRUARI Pg. 2 / 9 

GA MEE MET HEN 
 

 
Ziek… 
al zolang 
of pas geworden, 
kortstondig 
of uitzichtloos. 
 

Zie hen, 
bezoek hen, 
help hen, 
hoor hen aan. 
En bid 
met hen en voor hen. 
 

Gehandicapt… 
naar ziel of lichaam, 
zwaar of licht, 
van kindsbeen af 
of ooit geworden. 
 

Ga met hen mee, 
waardeer hen, 
acht hen hoog. 
En bid 
met hen en voor hen. 
 

Eenzaam… 
wie niet, 
wie nooit? 
Eenzaam geraakt, 
eenzaam gemaakt, 
achtergebleven, 
alleen gelaten. 
 

Ga naar hen toe, 
reik hen de hand, 
neem de tijd. 
En bid 
met hen en voor hen. 
 
(Bron: internet, tekst naar Peer Verhoeven) 
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Aswoensdag 
 

KERK SINT-AMANDUS 
 

Woensdag 17 februari 2021  
Er is die dag gelegenheid tot gebed en asoplegging 
van 9.30 uur tot 12.00 uur. 
Iedereen welkom. Men kan de kerk vrij bezoeken. 
Om 10.00 uur en om 11.00 uur is er een begeleid 
gebedsmoment met Bijbellezing, gebed en asoplegging. 
Omdat er slechts 15 personen tegelijkertijd is de kerk mogen 
zijn, kan dit gebedsmoment ook tussendoor of nadien 
herhaald worden. 
Info parochiesecretariaat: tel. 09 251 00 03 

 

DE TIJD VAN VEERTIG DAGEN 
  

Met Aswoensdag start de veertigdagentijd. 
Voorlopig kunnen we met onze parochiegemeenschap niet samenkomen om de eucharistie 
te vieren. 
 

De parochieploegleden van Sint-Bernadette en O.-L.-Vrouw Oude Bareel zullen aan de 
mensen gebedskaartjes bezorgen aan huis om zo de vasten te kunnen mee beleven. 
De kapel van Oude Bareel blijft altijd open overdag 
Het kruis aan de Bernadettekerk zal bijzonder verlicht en versierd worden. 
 

OPROEP 
Foto’s met copyright worden hier niet gepubliceerd. 

 

Tussen jou en mij. 
Innig gebed 
Stille inkeer 
Delen wat dierbaar is  
en niet alleen wat je te veel hebt. 
Langzame loutering 
van verwarde verlangens 
Blije bescheidenheid  
als sterke veerkracht 
Bewaar ons Heer 
in het mysterie van jouw liefde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parochieblad                        SINT-BERNADETTE – GENT           ONLINE 

Jaar 2021 Nummer 6      woensdag 10 FEBRUARI Pg. 4 / 9 

SINT-BERNADETTE 
 

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

Wat een weer! Het regent, en het regent. Zondag maakte ik toch een wandeling met een 
vriendin. We maakten een toertje rond het kasteel van Laarne. Hier en daar stapten we door 
de sompige weiden. Amai, moet er nog water bij? Blijkbaar wel volgens de experten. 
Grondwater; een kostbaar goed. Eén van de natuurelementen waarop we goed moeten letten. 
Dus ja, het water mag uit de hemel vallen, maar in tijden van Corona en veel thuis zitten, 
houden we toch iets meer van de zon.  
 

Elke vorm van sociaal contact is nu belangrijk. Ook al is het vaak via telefoon en computer. 
Zaterdag hadden we een familiekwis. Via computer, camera’s en dergelijke en mits wat 
gepruts hier en daar lukte het toch om met 11 bubbels “samen” te zijn! Over de grenzen 
heen! En geen controle! We leefden even mee in Perpignan, London, La Rochelle en 
Boulogne sur Mer. Onze vrienden en sommige koorleden weten wel over wie ik het hier 
allemaal heb. En het was zo deugddoend om elkaar toch eens te zien en effectief te zien 
lachen, en eens zwaaien. De kwis was leuk en zorgde voor meer plezier. 
  
Ondertussen is lichtmis voorbij en nadert de vasten. Een intense tijd voor veel gelovigen. 
Opnieuw anders dan anders. Wat kunnen we in deze tijden doen voor onze parochianen? 
 

Een vraag voor alle parochieploegen, samen met onze pastoor Johan. Kleine acties in de 
kerk, kleine acties van kaartjes, zaadjes. Kalender of gebedskaartjes? En stilletjes dromen 
we van een hoopvolle Pasen; mogen we dan weer samen vieren?  
 

We wensen het samen met u! 
Hildegard 

WAAR IS DE TIJD…………….. 
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Vorig jaar, op 2 februari, vierden we lichtmis in een volle kerk. 
De vormelingen hadden voordien catechese. 
Liam schreef volgend verslag: 
 

“Afgelopen zondag kwamen we terug samen om ons voor te bereiden op ons vormsel. 
Deze keer was het in het nova-centrum waar we in kleine groepjes een spel hebben gespeeld. 
Het was een quiz en elke tafel kreeg een hoop kaartjes. Op de kleine kaartjes stonden 
verschillende woorden die we moesten linken aan de grote kaartjes met een woord op. 
We konden in ruil voor een smartie een hulplijn inroepen, dat waren de ouders. 
Het was wel spannend en elk groepje heeft zijn best gedaan. 
Nadien gingen we naar de mis. Ook de eerste communicantjes waren er en ook de kindjes 
die onlangs werden gedoopt. 
Het was een volle kerk met heel veel kinderen en ook heel veel kaarsjes. 
Op het einde kregen we allemaal poffertjes voor lichtmis. 
Het was een leuke zondag.” 
 

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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DE DIGITALE 40-DAGENRETRAITE 2021 VAN DE JEZUÏETEN 
 

 
 

Het licht van uw gelaat is de titel van de online 40-dagenretraite in 2021. De retraite gaat op 
Aswoensdag 17 februari van start en eindigt op Paaszondag. Het is alweer de veertiende 
digitale retraite van de jezuïeten. De teksten zijn geschreven door jezuïet Bert Daelemans. 
 

Deelnemers krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten 
en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd, de Goede 
Week en het Paasmysterie intenser te beleven. 
 

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org. 
 

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite: 
-  “Ik heb in het openbaar vervoer in de stiltecoupé de tijd genomen om de retraite te doen,    

omdat er thuis veelal geen stilte is.” 
-  “Ik ben het meest blij dat ik als protestant mee mag/kan liften met m'n rooms-katholieke 

familie!” 
- “De digi-tijd breekt aan! Gezien er steeds meer kerken niet meer actief zullen zijn, zullen 

wij gelovigen moeten leren gebruik te maken van de digitale mogelijkheden zodat we 
pelgrims blijven en geen dolers worden.” 

- “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een 
klein moment van aandacht en bezinning.” 

  

Aantal deelnemers 
Voor deze veertiende digitale retraite van de jezuïeten rekenen we op 20.000 retraitanten uit 
Nederland en Vlaanderen. 
 

Hoe?  
Deelnemers schrijven zich in door hun e-mailadres op te geven via 40dagenretraite.org. Ze 
ontvangen gedurende de 40-dagentijd dagelijks een gebedsmail. 
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Zoom-meditaties 
Iedere zaterdag zal er een geleide meditatie plaatsvinden via Zoom. Daarin worden de  
verbonden met de andere deelnemers. Deze geleide meditaties verschijnen ook op YouTube. 
Zo kunnen we in tijden van corona toch met elkaar verbonden zijn. 
 

Inspiratie 
De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. In het online gastenboek op 
ignatiaansbidden.org/gastenboek kunnen deelnemers hun gebedservaringen delen.  
 

Een productie van ignatiaansbidden.org 
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de Advent en de 40-
dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het 
kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven. 
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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 


