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WOENSDAG 17 FEBRUARI 2021 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
 

WEEKEND 20 EN 21 FEBRUARI 2021 
 

Dit weekend vieren wij de ‘Eerste zondag in de Veertigdagentijd’ in de B-cyclus.  
In het evangelie volgens Marcus lezen we: ‘Het verhaal van Jezus in de woestijn.’ 
Vanuit de woestijn klinkt Jezus’ oproep om ons te bekeren tot God en tot het geloof te 
komen. 
 

De publieke liturgische vieringen zijn niet langer toegelaten, althans niet tot 1 april..  
 

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. 
 

Woensdag 17 februari 
Start de veertigdagentijd met Aswoensdag. 
Tussen 10.00 en 11.30 u. zal er iemand aanwezig zijn voor een kort bezinningsmoment. 
Lees hiervoor de tekst van pastoor Johan Goedefroot. 
 

Eucharistievieringen op radio, TV en internet Zondag 21 februari 2021 
Radio: Sint-Pieter en Sint-Pauluskerk, Oostende, 10.00 uur te beluisteren op Radio 1. 
TV1: Sint-Bavokathedraal, Haarlem, 10.00 uur, NPO 2 (Nederland) 
Internet: Vanuit crypte Sint-Baafskathedraal, Gent, 10.00 uur eucharistie. 

of 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 april geen eucharistie vieren.  
Daarom zijn er nog steeds vieringen op radio en televisie of via livestream 
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Bezinning bij de eerste zondag van de vasten 
 

 
 

BEN IK MEER WAARD DAN GOUD? 
 

Uw scheppingswerk blijft doorgaan, Heer. 
Jij blijft ons vormgeven  
tot we ‘naar uw beeld en gelijkenis’ zijn. 
Jij brengt ons bij onszelf. 
De les is even hard als duidelijk. 
Rijkdom, macht noch overwicht  
op de natuur zijn bronnen van leven. 
Maar ik ben er vaak voor bezweken. 
Alleen jij weet hoe ik telkens terugweek  
en mezelf een rad voor ogen draaide. 
Jij ziet dwars door dit alles heen. 
Hier sta ik nu, in al mijn naaktheid. 
Jij zuivert mij zoals goud in de smeltoven. 
Ben ik in jouw ogen dan zoveel waard? 
In de woestijn heb jij weerstand geboden. 
Waarom zou ik dat dan ook niet doen? 
Die verbondenheid  
tussen jou en mij raakt en ontroert mij. 
Zoon van God,  
die in de wereld bent gekomen,  
Jij leert mij te vechten om mens te zijn. 
Lof zij jou! 
Zo zij het!   
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De tijd van veertig dagen 
 

Foto’s met copyright worden hier niet gepubliceerd. 
Met Aswoensdag zijn we de veertigdagentijd binnengegaan. 
Veertig dagen lang gaan we op weg naar Pasen. 
De veertigdagentijd is voor ons een kans en een uitdaging om ons als christenen opnieuw en 
meer op Christus te oriënteren en ons met Hem te verbinden. 
 

Samen eucharistie vieren is nu nog niet mogelijk. 
We kunnen aansluiten bij de vieringen op radio, TV of internet. 
Er zijn ook gebedskaarten, vastenkalenders en dergelijke beschikbaar in de kerk of ze worden 
aan huis bezorgd. 
In de binnenbladzijden van dit parochieblad vind het je de teksten van de bijbellezingen van 
komende zondag, alsook bezinningsteksten die er bij horen. 
Zo kunnen wij verder hoopvol op weg naar Pasen; 
 

Eerste zondag veertigdagentijd. 
De Heilige Geest wil ons leiden op onze tocht, zoals Hij ook Jezus naar de woestijn dreef om 
daar op de proef te worden gesteld. 
Het was een proefperiode van veertig dagen. 
Jezus kon volhouden en engelen dienden hem. 
Meteen brak een nieuw tijdperk aan waarin Hij het Rijk Gods aankondigde. 
Moge deze veertigdagentijd voor ons een tijd van herbronning en vernieuwing zijn. 
Tot inkeer en ommekeer worden we vandaag opgeroepen. 
 

Broederlijk Delen 

Op Aswoensdag is, naar jaarlijkse gewoonte, de vastencampagne van Broederlijk Delen 
gestart, in solidariteit met alle partners in het Zuiden, in het bijzonder met Bolivia, Congo en 
Palestina. 

Zoals God een nieuw verbond sluit met Noach, zo is het ook tijd voor een nieuw verbond 
tussen Noord en Zuid, wereldwijd. 

Benutten we deze veertigdagentijd zoals Jezus in de woestijn om onze opdracht uit te klaren. 
Om te ontdekken welke maatschappelijke veranderingen nieuw leven voortbrengen. 
 

Bezinning  “Ben ik meer waard dan goud?” 

Uw scheppingswerk blijft doorgaan, Heer. 
Jij blijft ons vormgeven tot we ‘naar uw beeld en gelijkenis’ zijn. 

Jij brengt ons bij onszelf. 
De les is even hard als duidelijk. 

Rijkdom, macht noch overwicht op de natuur zijn bronnen van leven. 
Maar ik ben er vaak voor bezweken. 

Alleen jij weet hoe ik telkens terugweek en mezelf een rad voor ogen draaide. 
Jij ziet dwars door dit alles heen. 

Hier sta ik nu, in al mijn naaktheid. 
Jij zuivert mij zoals goud in de smeltoven. 

Ben ik in jouw ogen dan zoveel waard? 
In de woestijn heb jij weerstand geboden. 

Waarom zou ik dat dan ook niet doen? 
Die verbondenheid tussen jou en mij raakt en ontroert mij. 
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Zoon van God, die in de wereld bent gekomen,  
Jij leert mij te vechten om mens te zijn. 

Lof zij jou! 
Zo zij het! 

 

Ik wens jullie allen een zalige vastentijd toe. 
 

Johan Goedefroot 
pastoor 

SINT-BERNADETTE 
 

VIJFTIENDE ZONDAG VAN DE LOCKDOWN. 
 

Koning winter is in het land. Sneeuw en ijs, bijtende kou, kans tot schaatsen? En Patrick 
herinnert zich de strenge winter van 62-63. Ja, ik was nog een klein patatje, maar mijn 
moeder sprak ook vaak over die strenge winter. Mijn oma lag toen in de kliniek en ze moest 
er vaak naar toe in de bijtende kou. Dat vergeet je inderdaad niet zo snel! 
 

We hielden net een zoom-vergadering en telkens dezelfde conclusie; geen vooruitzichten, 
dus geen planning en dus enkel de vieringen opschuiven, op de lange baan. 
 

Alternatieven worden gezocht; attenties voor Aswoensdag, vasten, Pasen. Ik droomde 
stilletjes van een échte goede week, dat is over 40 dagen. Maar de realiteit is niet 
veelbelovend. 
Bestellen we een nieuwe Paaskaars? Dat is één van de weinige concrete vragen. 
 

Ouders van kinderen stellen telkens dezelfde vraag; gaan Vormsel en Eerste Communie 
door? Het mooie gebeuren, het mooie sacrament zal wellicht weer een herfstfeest worden. 
Dit hadden we toch nooit gedacht, vorig jaar. 
 

Ondertussen gaat ons nieuwe normale leven verder zijn gangetje. De Coronakapsels worden 
binnenkort allemaal geknipt, de dagen lengen en het is ’s avonds al iets langer klaar. 
Paaslelies en krokussen tonen ons een spatje lente! Hoera! 
 

Foto’s met copyright worden hier niet gepubliceerd. 
 

Dus, trouwe lezer, ik  blijf schrijven, tot ik u weer “in levende lijve” mag ontmoeten! 
Hildegard 

 

KOUD? 
 

We zitten thans midden een koudegolf, maar volgende week is deze winterprik al terug 
voorbij. 
Ik herinner mij de winter van 1962/1963: toen vroor het van Kerstmis ‘62 tot begin maart ’63 
zonder één dag boven de 0 graden te gaan. 
Mijn ouders, broer en ik gingen voor een dag naar de kust en vonden er reusachtige ijsschotsen 
op het strand. Zie de foto’s. 

Patrick 
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INTERPAROCHIAAL 
 

 
 

Onze Samanaverenigingen houden dit jaar opnieuw de lotenverkoop - ziehier de info 
 

 
 

Solidariteitstombola   2021 
Traditiegetrouw heeft deze tombola plaats in het voorjaar.  
Ook dit jaar houden wij eraan deze tombola als actiepunt te organiseren.  
De opbrengst is voor onze afdeling een bron van inkomsten en geeft ons daardoor een 
financiële ondersteuning bij onze werking. 
 

De verkoop van de loten zal dit jaar anders verlopen:  
deur-aan-deur verkoop, aan de parochiekerk, aan Carrefour-Market is momenteel niet 
mogelijk wegens de Corona-maatregelen. 
Onze leden kunnen, zoals gewoonlijk, terecht bij hun huisbezoekster om de loten aan te 
schaffen. Voor vrienden, familie, parochianen, sympathisanten en allen die onze werking 
een warm hart toedragen hebben wij een alternatief en starten wij een verkoop via 
overschrijving op de rekening van:  
 

Samana Sint-Amandsberg-Centrum    
BE23 8906 1400 6391   

Sint-Dorotheastraat 64, 9040 Sint-Amandsberg.  
 

Er worden ook brieven verspreid waarin onze solidariteitsactie wordt toegelicht en onderaan 
de brief is er een overschrijvingsformulier.  
Deze brieven liggen eveneens ter beschikking in de parochiekerk op de onthaaltafel.  
Heel belangrijk: vergeet niet naam en adres te vermelden in de mededeling.  
Door storting van 5 euro – of een veelvoud ervan- bezorgen wij nà ontvangst van de storting 
de tombolaboekjes aan huis. Deze actie loopt tot begin mei.  
Trekking op 4 juni 2021.  
De uitslag van de trekking zal via verscheidene media- kanalen bekend gemaakt worden. 
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Ook de afdeling van Sint-Bernadette start 
met de verkoop van de loten.  
Hoe kan u de loten kopen? 
Steun onze solidariteitsactie door de 
aankoop van één of meerdere 
tombolaboekjes. Voor 5 euro hebt u al een 
boekje met 6 loten. U stort deze 5 euro – of 

een veelvoud ervan – op onze rekening. Hebben we uw storting ontvangen? Dan brengen we 
uw tombolaboekjes aan huis.  
 

Samana Sint-Bernadette. 
BE49 9796 1541 3471 
Muizelstraat 17,   9041 Oostakker 

 

Wilt u meer weten over deze actie of over onze werking? Contacteer dan Lieve Vogelaere ; 
09.251.45.48 
 

GEEN KROK MESJEU DIT JAAR?    HAAL ZELF DE WERELD IN HUIS! 
 

Elk jaar organiseert Oxfam 
wereldwinkel Oostakker-Sint-
Amandsberg een “krok mesjeu”-avond 
in zaal Nova. Elk jaar is het daar een 
gezellige boel en bakske vol en de kroks 
worden steeds gesmaakt. 
Vorig jaar op 7 maart, een week vóór de 
lockdown, hadden we nog absoluut geen 
besef van wat er ons zou overkomen de 
volgende maanden.  
 

Aangezien ook onze wereldwinkel te 
lijden heeft onder de coronamaatregelen 
en onze vaste kosten wel blijven komen 
– gelukkig werken onze winkeliers 
vrijwillig – hebben we een alternatief 
uitgedacht: een maaltijdpakket. 
Een vrije interpretatie van ‘Als de berg 

niet naar Mozes komt, dan gaat Mozes naar de berg’. 
 

Doe het zelf-maaltijdpakket 
We bieden onze sympathisanten een maaltijdformule aan met een aperitiefhapje, een 
hoofdgerecht en een dessertje. In het pakket zitten alle ingrediënten en de bereidingswijze, 
zodat je meteen aan de slag kan, om een originele maaltijd op tafel te toveren. 
 

Er is keuze tussen twee aperitiefhapjes, twee hoofdgerechten en twee desserts, die naar 
hartenlust kunnen gecombineerd worden. Zes lekkere gerechten met ingrediënten die zoveel 
mogelijk uit eerlijke handel en lokale handel komen en ecologisch zijn. Zo werken we 
samen met De Kromme Boom en Voedselteams. 
 

Als aperitiefhapje kan je kiezen tussen palmhartendip of tom khasoep; als hoofdgerecht kies 
je tussen maffiavrije pasta met bio-oesterzwammen van De Kromme Boom of pittige dahl 
met rijst en als dessert banaanijsje of panna cotta. 
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De recepten en ingrediënten vind je ook op de webpagina van onze winkel mocht je vooraf 
iets moeten checken ivm allergieën. 
 

Prijs 
Er wordt een pakket voor vier en een pakket voor twee personen aangeboden en je betaalt 
daarvoor respectievelijk 40 en 25 euro. 
Aangezien we alle ingrediënten in de originele verpakking afleveren, zal het 
tweepersoonspakket meer restjes hebben voor een volgende maaltijd. 
Als je dat wil, kan je nog een bijpassende wijn bij bestellen. 
 

Levering of afhalen 
De maaltijdpakketten worden aan huis gebracht op zaterdag 27 maart tussen 14.00 en 16.00 
uur in de buurt van de Lourdesstraat en in de omgeving met postnummer 9040 en 9041. 
Wie verder woont en toch wil steunen, kan het pakket komen afhalen tijdens de 
openingsuren in de winkel in de Lourdesstraat, zaterdag 27 maart van 9.30 tot 12.00 uur. 
 

Maak er een leuk familiemomentje van om samen te kokerellen en te eten terwijl je luistert 
naar de spotifylist met wereldmuziek die de vrijwilligers voor jou samenstelden. 
 

Hoe bestellen? 
Bestellen kan via een 
bestelfomulier op onze 
webpagina en dit vanaf 5 
februari tot 7 maart. 
In de agenda staat een 
link naar het 
bestelformulier. 
Heb je moeite met online 
bestellen, dan kan het 
ook in de winkel tijdens 
de openingsuren. 
We vragen om je 
bestelling vooraf te 
betalen. 
 

Onze wereldwinkel is 
open op zaterdag en 
zondag van 9.30 tot 
12.00 uur, op dinsdag 
van 10.00 tot 12.00 uur 
en op woensdag van 
14.30 tot 17.30 uur. 
 
Adres: Lourdesstraat 55, 
9041 Oostakker 
Contact: gent-
oost@oww.be 
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Dank aan alle sympathisanten die de wereldwinkel willen steunen door een maaltijdpakket 
te bestellen. 

De vrijwilligers van Oxfam Wereldwinkel Gent-Oost 
 

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.” 
 

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. 
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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. 
 

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 


