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WOENSDAG 3 MAART 2021 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
 

Dit weekend vieren wij de ‘Derde zondag in de Veertigdagentijd’ in de B-cyclus. 
In het evangelie volgens Marcus lezen we: ‘Jezus radicaal optreden in de tempel.’ 
Op de weg naar de bevrijding en ook later nog hebben wij nood aan goede leefregels die de 
juiste richting aangeven en zorgen voor evenwicht. 
De basis van de juiste richting vinden we terug in de Tora, waar we vandaag de ‘Tien 
Woorden’ horen. Woorden die bevrijden, wegwijzers naar een rechtvaardige samenleving. 
 

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. 
 

Eucharistievieringen op radio, TV en internet Zondag 28 februari 2021 
Radio: Sint-Salvatorskathedraal, Brugge om 10.00 uur te beluisteren op Radio 1. 
TV1: Sint-Salvatorskathedraal, Brugge, om 10.00 uur op Eén 

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 april geen eucharistie vieren.  
Daarom zijn er nog steeds vieringen op radio en televisie of via livestream. 
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Maak van je hart een ‘huis’ 
 

Heb je het al wat door 
waar het om draait 
in deze veertigdagentijd 
-vraagt God? 
Begrijp je dat mijn verbond 
je een oneindige vreugde kan geven, 
tenminste als je van je hart 
een 'huis' wilt maken 
waar Ik welkom ben, 
in plaats van een markthal 
waar je overspoeld wordt 
door het alledaagse 
en het oppervlakkige. 
Ik wil naar je luisteren 
en woorden van liefde in je oor leggen. 
Ik wil je toefluisteren 
dat Ik van je hou 
en dat Ik je graag zie. 
En Ik wil met je spreken 
over mijn droom van tederheid. 
 

 

DE TIJD VAN VEERTIG DAGEN 
 

 
Het mooi verlicht kruis aan de kerk van Sint-Bernadette 
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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 je de teksten van de bijbellezingen van 
komende zondag, alsook bezinningsteksten die er bij horen. 
Zo kunnen wij verder hoopvol op weg naar Pasen; 
 

Derde zondag veertigdagentijd 
Komende zondag is het de derde vastenzondag 
Wij lezen dan uit het boek exodus. 
Met Mozes trekt het volk Israël weg uit de slavernij van Egypte, door de woestijn naar een 
beter land.  
Op hun weg naar bevrijding en ook later hebben zij nood aan goede leefregels die de juiste 
richting aangeven en zorgen voor evenwicht.  
Dat is de Tora, waarvan we vandaag de ‘Tien Woorden’ horen.  
Het zijn Woorden die bevrijden, wegwijzers naar een rechtvaardigere samenleving. 
 

Broederlijk Delen 
De Vasten is de uitgelezen tijd om de gemeenschap en de solidariteit opnieuw centraal te 
stellen, tegen alle marktdenken en winstbejag in. 
De werkgroep Broederlijk Delen organiseert een fietstocht langs plaatsen in onze parochies 
waar gedeeld wordt. Deze plaatsen getuigen van een andere manier van denken en doen, van 
leven en samenleven. (zie verder in dit blad onder de rubriek “interparochiaal”) 
Met uw bijdrage steunt u andere plaatsen in de wereld waar gedeeld wordt. 
 

Evangelie 
Jezus treedt radicaal op in de tempel, uit ijver voor het huis van zijn Vader. 
Maar tegelijk geeft hij een totaal nieuwe opvatting over de tempel. 
Hij verwijst naar de tempel van zijn eigen Lichaam. 
Hij zelf is de plaats van Gods aanwezigheid onder de leerlingen, in de persoon van de 
Verrezene. 
Ook wij zijn de tempel, de plaats van Gods aanwezigheid. 
Moeten ook wij gereinigd worden? 
Worden ook wij niet uitgenodigd Hem te laten zien aan anderen? 
 

Bezinning 
Jouw lichaam, een heiligdom 

 

Heer, 
jouw hartstocht is voor mij een mysterie. 
Wie ben jij dat je voor woede kiest? 
Ikzelf zou alles willen behouden: 
de wereld die je mij hebt gegeven en de Vader die van ons houdt. 
Maar de wereld is voor de Vader, zoals jij voor de wereld bent. 
Gezegend de woede die mij duidelijk maakt dat jij zult opstaan uit de dood 
want jouw lichaam is een heiligdom dat niet zal vergaan zoals dat van steen, 
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het is een heiligdom van vlees en bloed. 
Moge ik in liefde daarin wonen, alle dagen van mijn leven! 
Moge jouw verrijzenis geen afgezaagd, hol woord zijn! 
Moge ze mij meenemen, steeds verder,  
naar jouw levendige aanwezigheid  
en de zoete samenspraak van onze harten! 
Zo zij het! 

 

Zending 
Laten wij de woorden van de Heer openbloeien in ons leven, mogen zij ons perspectief geven 
voor de komende tijden. 
Laten wij niet alleen in deze veertigdagentijd, maar elke dag opnieuw écht delen met elkaar, 
niet van onze overschot maar van al wat de aarde voortbrengt. 
Moge de Heer ons allen leiden op die weg van gerechtigheid. 

Pastoor Johan Goedefroot 
 

KERKELIJKE UITVAARTEN IN CORONATIJD. 
 

Het is nu bijna een jaar dat de pandemie bij ons is uitgebroken. De maatregelen ter 
bestrijding van dit Covid-19-virus hebben ons heel wat beperkingen opgelegd, zowel op het 
familiale als het gemeenschapsleven. 
Zo ook kwam de vraag hoe kunnen we in deze tijden waardig afscheid nemen van onze 
overledenen. 
 

De uitvaartdiensten zijn altijd kunnen blijven doorgaan. 
Even dreigde er de situatie te ontstaan dat ook afscheidsmomenten zouden verboden 
worden. 
Toch heeft de wetgever de mogelijkheid voorzien, zei het in beperkte kring, om een 
afscheidsmoment te voorzien. 
Eerst was dat nog met 30 personen. Sinds 1 november 2020 met max. 15 personen. 
 

Wie mag aanwezig zijn 
De familie kan 15 mensen uitnodigen tot de uitvaartdienst in de kerk. 
Meestal zijn dat de kinderen en de kleinkinderen, broers of zussen, een goed vriend, buur of 
kennis. 
Hierbij worden de kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend, ook niet het personeel van 
de uitvaartverzorger en de mensen die de kerkdienst verrichten (voorganger, lector, acoliet, 
organist en zanger). 
15 personen is echt wel weinig. De meeste families zouden graag alle familieleden 
uitnodigen, vaak gaat dat om 20, 30 of meer personen. 
De familie moet kiezen. 
De overledene was vaak ook goed gekend of actief in het verenigingsleven. 
Vaak stonden er nog mensen buiten om hun medeleven te betuigen. 
Af en toe werd de uitvaartdienst ook gelivestreamed. 
 

Afscheid nemen in beperkte kring 
De mensen waren blij dat ze toch konden afscheid nemen met een gebedsmoment in de kerk. 
Het waren meestal goed meebeleefde uitvaartdiensten, met een sterke doorleefde 
betrokkenheid.  
De familie was voor een laatste maal verzameld rond de overledene. Er werd gesproken, 
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gezongen en gebeden.  
Er was het verdriet, maar ook de verbondenheid en vaak ook de dankbaarheid. 
 

 
 

Verloop van de uitvaartdienst 
De uitvaartdienst in coronatijd is een eenvoudige dienst, maar een volwaardige dienst met de 
Bijbelteksten, de gebeden en gezangen en de afscheidsrituelen. 
Bij het begin duidt de voorganger dat velen op dit moment met dit afscheidsgebeuren  
verbonden zijn, van thuis uit. 
En alles gebeurt coronaproof. 
Er is geen offerandegang met aanraking van het naamkruisje en geen eucharistie met 
communie. 
Na de verwelkoming is er een lichtritus. Het licht van Pasen wordt bij de overleden gebracht 
en een naamkruisje wordt opgelegd. 
Er zijn de woorden van hoop en troost uit de bijbel, een woord van de voorganger als 
duiding, en er wordt stilgestaan bij het leven van de overledene. Er wordt gebeden en er 
wordt afscheid genomen met de zegening van het lichaam met doopwater en een laatste 
hulde bij de bewieroking.  
Telkens zijn de gebruikelijk gezongen gebeden voorzien met orgel en zang. 
 

Uitstellen van uitvaarten? Namissen? 
Hier en daar werden uitvaarten uitgesteld, naar latere datum. Maar vaak is dat moeilijk om, 
vier of zes maanden later, zich nog in een rouwproces te hullen. 
De meeste uitvaarten zijn doorgegaan in beperkte kring, wetend dat vele goede vrienden en 
kennissen niet konden aanwezig zijn. De aanwezigheid van velen was vaak ook een steun. 
Dat kan nu enkel via kaartjes of digitale rouwbetuigingen. 
Vorig jaar hebben we nog met vertraging de namissen kunnen organiseren. 
Ook de diensten voor overledenen met Allerheiligen en Allerzielen zijn kunnen doorgaan, 
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zij het in beperkte vorm. De mensen waren daar blij mee. 
Sinds 1 november 2020 hebben wij geen namissen voor overledenen kunnen houden. 
we hopen na Pasen dat te kunnen doen. 
 

Aantal uitvaarten 
In het jaar 2020 waren er in de kerken van de parochie  H. Franciscus Gent-Oost 125 
uitvaartdiensten. 
Dat waren er 74 in Gentbrugge-Ledeberg en 51 in Sint-Amandsberg. 
De helft daarvan vonden plaats in de kerken in de nabijheid van een kerkhof, Sint-Simon en 
Judas Taddeüs Gentbrugge en Sint-Amandus Sint-Amandsberg. 
De eerste twee maanden van 2021 vonden in de kerken van Gent-Oost reeds 23 uitvaarten 
plaats. 
 

Rouwzorg 
In de voorbereiding van de uitvaart neemt de voorganger contact met de familie. 
Dit is een pastoraal bezoek en blijk van meeleven met de familie. Tevens wordt aandacht 
besteed aan het verloop van de uitvaartdienst. 
In de loop van de maanden nadien worden de mensen uitgenodigd voor een namis. 
Mensen van de parochiale werkgroep rouwzorg bezorgen nadien de mensen een 
rouwkaartje, nodigen de mensen uit voor de namis en  brengen op geregelde tijdstippen 
mensen samen voor een ontmoetingsmoment met kans tot bezinning en gesprek. 
Dit laatste is in deze coronatijd nu niet mogelijk. 
 

Voorgangers in de uitvaartdiensten 
De parochiepriesters en de diaken zijn de normale voorgangers in de uitvaartendiensten in 
de kerk van onze parochie: Johan Goedefroot, pastoor,  Andreas Krahnen en Karel Cottenie, 
parochievicarissen en diaken Johan Reyntens. 
We kunnen ook beroep doen op de meewerkende priesters, Gilbert Van Laere en Paul Gorré 
van Gentbrugge en Renaat De Paepe van Sint-Amandsberg. 
In Sint-Bernadette en Oude Bareel zijn er mensen die mee instaan voor de pastorale 
begeleiding en de uitwerking van de uitvaartzorg: Riet, Karel, en Marie-Anne, vaak doen zij 
ook de homilie. 
 

Medewerkers aan de uitvaartliturgie 
In alle kerken kunnen we rekenen op de medewerking van vele mensen. 
Het zijn de vrijwilligers die kosterwerk doen, de acolieten en lectoren, de organisten en 
zangers, allen die mee de diensten verzorgen. Dank. 

Pastoor Johan Goedefroot 
 

ZEVENTIENDE ZONDAG IN DE LOCKDOWN. 
 

Het weekend was een hele opluchting; eindelijk een vleugje lente! Wat deed het zonnetje 
deugd, dat warme gevoel op ons gezicht en op ons lichaam. De eerste krokussen in onze 
tuin. Het jonge groen dat overal piept. Zalig toch! Wat is de natuur toch wonder. Gods 
wonder. 
Zowel kinderen als ouderen genieten van dit moment. Ik neem wat tijd om buiten te zitten, 
wat te wieden in de tuin, fietsen en wandelen. Ik kies een eigen weg om te fietsen, want ik 
vermoed dat velen de echte fietspaden zullen nemen. En ik verkies een kalmere route.  
 

Zondag op AVS naar de eucharistieviering gekeken waarin onze bisschop Lode voorging. 
Het was een mooie viering met aangepaste zang. Ik vind dat onze bisschop een aangename 
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stem heeft en dat hij zich ook echt tot de kijker thuis kan richten. Het is een mooi initiatief, 
om in tijden van Corona, een viering uit eigen streek te mogen volgen. We telden de 
aanwezigen, want de richtlijn is nog steeds vijftien. Wat een gedoe toch! In een grote kerk 
kan je toch met meer mensen veilig zitten! Als je nu ziet hoe velen in de stad, zo dicht bij 
elkaar zitten… enfin. Voorlopig moeten we tevreden zijn met ons “thuisgeloof”. 
 

We zijn opnieuw gestart met de kaartjes actie, kaartjes van Samana, en kaartjes vanuit de 
parochie, met een gebed, een bezinning in voorbereiding op Pasen. Mogen we blijven 
dromen van een “bevrijdende” Goede Week?? Ik denk dat velen nood hebben aan een 
wekelijkse boodschap. Dit is zeker welkom! 
 

Ondertussen krijg ik berichten van onze parochiaan die in Oostende revalideert en daar 
Corona opliep. Ze herstelt goed en doet nu al volop oefeningen. Ze is hoopvol en wij zijn 
blij voor haar.  
 

Over de periode van onze “grote” vakantie zijn we nog niet uitgepraat op het werk, maar de 
campings gaan opnieuw open en dit is al fijn. We weten wanneer ons voorseizoen start en 
ook één van de zonen droomt al van een weekendje met vrienden. 
Een straaltje van hoop in donkere tijden!  
Dit komt goed! Draag zorg voor elkaar en met Gods zegen, hopelijk tot binnenkort!! 

Hildegard 
 
 

 
Solidariteitstombola  2021 

De afdeling van Sint-Bernadette start met de verkoop van de loten.  
Deur-aan-deur verkoop en aan de parochiekerk is momenteel niet mogelijk wegens de 
Corona-maatregelen. 
 

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 
Heel belangrijk: vergeet niet naam en adres te vermelden in de mededeling.  

 

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

WERKGROEP BROEDERLIJK DELEN  
PAROCHIE HEILIGE FRANCISCUS VAN ASSISI  GENT-OOST 

 

 
 

OP DE FIETS VAN 9040/9050 TOT IN HET ZUIDEN EN TERUG! 
FIETSTOCHT VOOR JONG EN OUD, ALLEEN OF MET JOUW BUBBEL. 

Een fietstocht langs boeiende initiatieven en organisaties 
in Ledeberg, Gentbrugge en Sint-Amandsberg. Tijdens 
de tocht ontdek je op welke manier organisaties hier op 
zoek gaan naar systeemverandering. Bij elke stopplaats 
vind je informatie en toffe filmpjes over delen en 
herverdelen, eerlijke handel, rechtvaardige landbouw, 
consuminderen, duurzame energie, etc. Telkens wordt er 
ook een link gemaakt naar een partnerorganisatie van 
Broederlijk Delen in het Zuiden. Zo kan je zien dat 
zowel dichtbij als veraf groepen mensen met 
gelijkaardige uitdagingen bezig zijn. 

  

De tocht is 25 km, maar bestaat uit 3 lussen, die je ook afzonderlijk kan fietsen. Als je 
liever wandelt, kan dat dus ook. Iedereen, jong en oud, alleen of met zijn bubbel, kan 
meedoen. Onderweg zijn er speelse uitdagingen en regelmatig passeer je een mooi plekje 
in het groen om uit te blazen. 
  

Hoe deelnemen? 
Ga naar de website www.parochiegentoost.be en vul het inschrijvingsformulier in. Na 
betaling van 5 euro, krijg je de fietsroute met gedetailleerde beschrijving en een infoboekje 
digitaal toegestuurd. 
  

Dit initiatief is een samenwerking met parochie Heilige Franciscus van Assisi - Gent-Oost, 
KWB Gentbrugge, Delen in 9040/9050, en Broederlijk Delen Oost-Vlaanderen. 
 : 
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  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. 
 

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. 
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           Hoe bestellen? 
Bestellen kan via een bestelformulier 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 
 

 
 

Dank aan alle sympathisanten die de wereldwinkel willen steunen door een maaltijdpakket 
te bestellen. 

De vrijwilligers van Oxfam Wereldwinkel Gent-Oost 
p 

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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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 


