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WOENSDAG 10 MAART 2021 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
 

Dit weekend vieren wij de ‘Vierde zondag in de Veertigdagentijd’ in de B-cyclus.  
In het evangelie volgens Johannes lezen we: ‘De Mensenzoon, omhoog geheven.’ 
Gods grote gave: zijn Zoon Jezus die gekomen is om ons redding te brengen. 
Hij doet ons groeien in licht en waarheid op onze weg naar Pasen. 
Hij zendt ons en vraagt ons te getuigen van de menslievendheid van de Vader. 
 

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 7 maart 2021 
Radio: Sint-Quintinuskathedraal, Hasselt, om 10.00 uur te beluisteren op Radio 1. 
TV1: Sint-Quintinuskathedraal, Hasselt, 10 uur, op Eén 
Internet: vanuit de Parochie Goede Herder (Gent – West) uit ons dekenaat blijft wekelijks 
live een viering uitzenden vanuit hun You-tube kanaal 
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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Groeien in licht en waarheid 
 
Meer dan ooit is het nu de tijd 
om er voor elkaar te zijn 
 

geen kans tot goed-zijn 
aan ons voorbij laten gaan 
 

trouw de hand reiken aan wie 
zich niet alleen kan redden 
 

een troost zijn voor wie 
door hardheid diep werd verwond 
 

niet krenterig delen met wie 
heel veel moet missen 
 

bidden voor onszelf: 
 

“Getrouwe God, 
laat me niet ontgoochelen 
wie op mij vertrouwt.” 

 

Valeer Deschacht 
 

DE TIJD VAN VEERTIG DAGEN 
 

Foto’s met copyright worden hier niet gepubliceerd. 
 

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. 
 

Vierde zondag veertigdagentijd 
Komende  zondag is het de vierde vastenzondag en lezen we terug uit de Schrift. 
In het boek der Kronieken wordt aan het volk Israël, zowel in ballingschap als bij hun 
terugkeer, motieven van hoop aangeboden: ‘Wij zijn in Gods hand. God is trouw aan zijn 
beloften’. 
 

De apostel Paulus verwijst naar de vervulling in Christus. 
‘In Christus Jezus’ heeft God de mens voor altijd toekomst gegeven.’ 
‘In Christus Jezus’ laat Hij ons delen in zijn mateloze goedheid en wekt Hij ons ten leven, 
ondanks de diepste duisternis. 
‘In Christus Jezus’ wordt een weg naar het geluk uitgetekend, die voor ieder van ons open 
ligt. 
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In de ontmoeting met Christus gaan de ogen van Nikodemus open. Hij ontdekt dat Jezus het 
Licht is voor hem en voor deze wereld. 
Laten we ons hart openstellen om ons aan dit mysterie toe te vertrouwen. 
 

Broederlijk Delen 
Deze vierde zondag van de vasten is ook de zondag van Broederlijk Delen. 
Reeds gedurende zestig jaar roept de organisatie Broederlijk Delen op om structureel 
onrecht te stoppen. 
We moeten naar een nieuwe levensstijl. 
Grondstoffen raken immers uitgeput, het milieu is vervuild, hele boel mensen vallen uit de 
boot. 
De hefboom om dit systeem te veranderen is delen. 
Laten wij ons vandaag edelmoedig tonen en aldus licht brengen in het leven van onze 
broeders in het Zuiden.   

 

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. 
Met uw bijdrage steunt u andere plaatsen in de wereld waar gedeeld wordt. 
 

Vredesgebed 
Heer Jezus Christus, 
Gij zijt de realiteit van uw dagen niet uit de weg gegaan. 
Waar dood en duisternis heersten, bracht Gij leven, 
waar liefde en vriendschap konden opbloeien, wees Gij de goede weg. 
Geef ook ons ogen en een hart die de aanzetten tot een nieuwe wereld ontdekken, 
ondersteunen en versterken, zo bidden wij U die leeft in eeuwigheid. 
Amen. 
 

Bezinning 
Mogen mijn werken in God zijn! 
 

Bent u, Heer, 
de slang waarvan onze voorouders zich niet mochten afwenden 
als ze gered wilden worden? 
Ik wil jou volgen, Heer, ik wil in jou geloven. 
Het lijkt eenvoudig: opkijken naar jou, meer niet. 
Maar het duister is om mij heen. 
Het kwaad dat ik doe, verontrust mij, terwijl jij het al vergeten hebt. 
Licht over mijn kwaad is beter dan duisternis zonder geloof. 
Zou dat kwaad mijn dood betekenen als je me onder je vleugels neemt? 
Laat mij doordringen tot de waarheid, 
laat mijn werken in God zijn, 
laat ze tot vrede en welzijn leiden. 
God, jij hebt de wereld liefgehad en jouw zoon heeft geleefd als mens. 
De eeuwigheid is mij al geschonken! 
Zo zij het! 
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Zending 
De Heer doet ons groeien in licht en waarheid op onze weg naar Pasen, 
en zendt ook ons om te getuigen van de menslievendheid van de Vader.  
 

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. 
 

ACHTTIENDE ZONDAG IN DE LOCKDOWN 
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Na een koude winterweek, een vroege lente, is het nu normaal fris weer. Er is veel zon. We 
wandelen in de buurt met de hond en komen wel wat kennissen tegen. We passeren voorbij 
de scouts en het is toch een mooi zicht dat leiding en kinderen zich buiten amuseren in het 
frisse lentezonnetje. Het speelpark naast de scouts is een voltreffer. Families met kindjes 
vinden er een aangename plaats. 
  

We gaan tot aan de kerk en zien het paarse doek op het kruis en het veelkleurige doek aan 
het portaal. Ja, de vasten toont zich aan de wereld. Maar het doet zo vreemd. De Sint-
Bernadettekerk, onze wekelijkse rendez-vous voor zang en voor eucharistie… we zijn er al 
enkele maanden niet meer welkom. Het wordt echt lang. We missen het zo! 
 

We wandelen langs de Zeemanstuin en het cirkelspark en zien de narcissen in bloei. Bijna 
alle woningen zijn nu afgewerkt. Nog één blok in opbouw en dan is het grootste deel af. Het 
is toch een mooie wijk geworden. Hopelijk is het er ook aangenaam wonen voor de mensen. 
Langs de tuin van de Fee en het park van de Biest komen we weer thuis. 
  

We werden onlangs verrast door een heel mooi filmpje, over onze parochie, “ons 
Bernadetje”, met enkele woorden en met een mooie solo van Katrien. Ave Maria van Cesar 
Franck. Prachtig. Je kan het nu ook vinden op You-tube. Vele parochianen krijgen het ook in 
de nieuwsbrief en waren verrast en sommigen oprecht ontroerd.  
Elke week presenteert zich een parochie, van de parochie van de Heilige Franciscus, met een 
filmpje in de nieuwsbrief. Sommigen met meer tekst, andere met iets meer beelden, andere 
met mooi gezang. Zo leren we elkaar een beetje beter kennen. 
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De vasten schuift gestaag op, en door persoonlijk gebed, evenementen op het internet, zoals 
het avondgebed en de zondagsparels van de Clemenspoort, door te lezen in de 
vastenkalender, zo leven we ons in in de vasten. 
 

Ik wens jullie een fijne vastenperiode toe en blijf hopen op een mooie zalige Pasen! 
Hildegard 

 

BUURTWERK SINT-BERNADETTE IN CORONATIJD 
 

Een verslagje van één of andere activiteit van Buurtwerk is er de afgelopen 12 maanden  niet 
verschenen in ons parochieblad. De reden ligt voor de hand: een taartnamiddag met onze 
broodbakkers, een ontbijtactie of adventsmarkt om onze kas te spijzen, … het virus zorgde 
voor afgelasting van al die jaarlijks weerkerende activiteiten.  
 

Misschien rijst bij jullie wel de vraag hoe het zit met de gewone maandelijkse 
voedselbedeling. In april, in volle lockdown, is de bedeling niet doorgegaan. Omdat het er 
naar uitzag dat het coronavirus nog een tijdlang ons doen en laten zou bepalen, hebben we 
beslist om de bedeling helemaal anders te organiseren zodat de mensen toch hun pakket 
konden afhalen.  
 

In de meimaand bleef de bedeling beperkt tot droge voedingsproducten (deegwaren, 
conserven, rijst, melk, appels die we zelf gekocht hadden...). Vanaf juni haalden we ook de 
verse producten op in de voedselbank te Eke om volledige voedselpakketten te maken. Op 
donderdagvoormiddag wordt alles in het lokaal klaargezet en in de namiddag bevoorraden 
we een aantal gezinnen aan huis. Dit zijn gezinnen voor wie het niet lukt om zelf te komen. 
De andere gezinnen komen nu op vrijdag, zowel in de voor-  als in de namiddag op een 
afgesproken uur. Niemand van hen komt in ons lokaal binnen. Hun pakket wordt aan de 
deur klaargezet zodat ze rechtstreeks kunnen inladen in hun auto. In het lokaal is alles 
aanwezig voor het ontsmetten van materiaal en handen. Het aantal medewerkers wordt 
beperkt gehouden, omdat we in een kleine ruimte moeten werken en omdat onze vensters 
niet open kunnen. Een aantal medewerkers kiest ervoor om nu niet mee te helpen om elk 
gezondheidsrisico uit te sluiten. Daar is begrip voor.  
 

De hoeveelheden voeding van de Europese Gemeenschap zijn de laatste jaren toegenomen, 
zodat er maandelijks meestal 2 bestelwagens moeten gehuurd worden voor het transport. 
Tegelijk rijden ook vrijwilligers (gratis) met hun eigen auto. 
 

Mocht iemand ons een financieel duwtje in de rug willen geven, dan vind je hier het 
rekeningnummer van v.z.w. Buurtwerk Sint-Bernadette: BE60 0682 2785 7370. Hartelijk 
dank daarvoor. Met de vaccinatiecampagne die nu gestart is, houden we de moed er in. 
  

We wensen dat iedereen een manier vindt om deze uitzonderlijke tijd door te komen en 
hopen dat zoveel mogelijk mensen gespaard blijven van besmetting door het coronavirus. 

Nadine 

 
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. 
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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 
 

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? 
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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. 
  

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 


