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WOENSDAG 18 MAART 2021 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
 

Dit weekend vieren wij de ‘Vijfde zondag in de Veertigdagentijd’ in de B-cyclus.  
In het evangelie volgens Johannes lezen we:  

‘Als de graankorrel in de aarde sterft brengt hij veel vrucht voor.’ 
We willen christen zijn omdat we in Jezus’ levensweg ook de onze hebben ontdekt: 
niet leven voor onszelf, maar voor anderen, en zo gelukkig worden. 
Bijna altijd vergt dat moedig tegen de stroom ingaan,  
en de weg volgen van de graankorrel – sterven om te leven. 
God zelf heeft die wet van liefde in ons hart gegrift. 
Als we er ons aan overgeven, zullen wij met Jezus kunnen verrijzen op de dag van het 
komend Paasfeest. 

 

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 21 maart 2021 
Radio: Sint-Vincentiuskerk, Eeklo, 10.00 uur te beluisteren op Radio 1. 
TV: H. Gerardus Majella kerk, Emmen, 10.00 uur, NPO 2 (Nederland) 
Internet: Sint-Pieters-Buiten kerk, Gent, 10.00 uur  
 

De Parochie Goede Herder (Gent – West) uit ons dekenaat blijft wekelijks live een viering 
uitzenden vanuit hun You-tube kanaal 
 

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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Met een warm hart gegeven 
 

 
 
Uit een piepklein zaadje groeien de bloemen 
pronkend in hun felle kleuren. 
Bloemen zijn wonderen! 
Bloemen doen wonderen! 
Het hoeven geen dure kostbare bloemen te zijn. 
Gewone, eenvoudige bloemen: 
een glimlach, een goed woord, een simpel gebaar. 
Het kleinste bloempje 
met een warm hart gegeven 
vertelt een mooi verhaal, 
een zuiver heerlijk sprookje over een klein stukje hemel op aarde, 
waar de mensen gelukkig zijn, 
waar de mensen een teken van genegenheid en sympathie vinden, 
waar de mensen vriendschap en vrede vinden, 
waar de mensen als bloemen bloeien voor elkaar. 
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DE TIJD VAN VEERTIG DAGEN 
 

 

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. 
Zo kunnen wij verder hoopvol op weg naar Pasen. 
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Vijfde zondag veertigdagentijd 
Komende zondag is het de vijfde vastenzondag en lezen we terug uit de Schrift. 
We willen christen zijn omdat we in Jezus’ levensweg ook de onze hebben ontdekt: 
niet leven voor onszelf, maar voor anderen, en zo gelukkig worden. 
Bijna altijd vergt dat moedig tegen de stroom ingaan, en de weg volgen van de graankorrel – 
sterven om te leven. 
God zelf heeft die wet van liefde in ons hart gegrift. 
Als we er ons aan overgeven, zullen wij met Jezus kunnen verrijzen op de dag van het 
komend Paasfeest. 
 

Broederlijk Delen 
Delen is reeds gedurende zestig jaar het kloppend hart van Broederlijk Delen. 
Wereldwijde problemen zoals COVID-19, de klimaatverandering, honger en ongelijkheid 
kunnen een oplossing vinden, zolang we maar loskomen van oude economische en politieke 
structuren en streven naar een nieuwe samenleving. 
Je zult God beminnen en de  naaste met geheel je hart.  
 

De werkgroep Broederlijk Delen organiseert een fietstocht langs plaatsen in onze parochies 
waar gedeeld wordt. Deze plaatsen getuigen van en andere manier van denken en doen, van 
leven en samenleven. (zie rubriek interparochiaal) 
Met uw bijdrage steunt u andere plaatsen in de wereld waar gedeeld wordt. 
 

Gebed 
Vader van het leven,  
de natuur ontwaakt in de aarde die U ons geeft.  
Breek dan open wat versteend en verstard is in een samenleving die terugplooit op zichzelf.  
Maak ook nu een nieuw verbond weer mogelijk.  
Schrijf in ons hart uw levenswoord zoals Jezus ze heeft voorgeleefd.  
Amen.  
 

Foto’s met copyright worden hier niet gepubliceerd. 
 

Bezinning 
Als de graankorrel niet sterft 
 

Hoe dikwijls heb ik niet gehoord dat je moet sterven om te leven! 
Is dat zo of is dat dwaasheid? 
Jijzelf, Heer, bent doodsbang en je gebed is één en al smeekbede. 
Je weet niet meer wat te zeggen, jij die het Woord van God bent! 
Is dat zelfvervulling? 
Is dat mens worden? 
Verscheurd zijn ten einde toe en dan, in alle vrijheid, kiezen 
om te verliezen en zo te winnen, jou volgen om te dienen?  
Ja, mijn Heer en mijn Licht, 
jij hebt het slijk van mijn ogenweggenomen 
zodat ik jou op mijn beurt kan verheerlijken 
met al wat ik als gelovige aan dankbaarheid in mij omdraag; 
zodat ik jou dank kan zeggen, Heerser van het leven 
die de heerser van deze wereld te sterk af bent geweest. 
Zo zij het! 
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Zending 
Nu wij in deze vasten opnieuw leren wat delen is en willen ondersteunen wat in de wereld 
leeft aan zorg en aandacht voor elkaar, blijven wij bidden tot God  om draagkracht: 
dat wij niet uitvallen waar op ons gerekend wordt, 
dat er verbondenheid mag groeien. Laten wij de woorden van de Heer openbloeien in ons 
leven, mogen zij ons perspectief geven voor de komende tijden. 

Johan Goedefroot 
Pastoor 

 

VOOR EEN WARME BUURT 
Ontmoeten en verbinden van zieke en gezonde mensen 

 

Aandacht voor de zieken… 
Foto’s met copyright worden hier niet gepubliceerd. 

 

In het evangelie lezen we dat Jezus een bijzondere aandacht had voor de zieken, voor mensen 
in nood… 
Dit is overgenomen door de leerlingen van Jezus, en door vele mensen nadien, tot op de dag 
van vandaag. 
 

Ziekenzorg 
In onze parochies zijn heel wat mensen begaan met zieke medemensen. Sommigen hebben de 
zorg voor een ziek familielid. Anderen zijn een steun of een hulp voor een gebuur of kennis. 
In de Samanawerking zijn heel wat mensen betrokken om zieke en eenzame mensen te 
bezoeken of samen te brengen. Ook de thuisgebonden ouderen ontsnappen niet aan hun 
aandacht. 
 

De vrijwilligers 
Begin maart was het de week van de vrijwilliger. 
De zovele vrijwilligers die zich inzetten voor een menselijke buurt waar iedereen meetelt. 
De warme inzet van velen verdient onze waardering. Hun bijdrage aan een zorgzame 
samenleving betekent een enorme meerwaarde voor veel mensen met een chronische ziekte of 
een zorgnood. Duizend maal dank. 
 

De pandemie 
Corona zorgde ervoor dat heel wat initiatieven ondergesneeuwd geraakten. 
Vele activiteiten konden niet doorgaan. We moesten voorzichtig zijn. We moesten ons gedrag 
aanpassen aan de omstandigheden. 
Paas- en kerstfeesten, ontmoetingsnamiddagen, uitstappen en bedevaarten gingen dit jaar aan 
ons voorbij. 
 

Blijf verbonden 
Toch hebben we veel moois gezien. 
Wie zelf niet buiten kon, kon rekenen op hulp. 
Er bleef het contact met mensen uit de buurt. 
Er werden door de vrijwilligers bloemetjes gebracht, of een wenskaart, een kaarsje of enkele 
pralines. Waar het kon met een bezoekje aan de deur of een telefoontje. 
Ook in deze tijden willen we elkaar niet vergeten. 
 

Wordt het opnieuw lente…… 
Met Pasen vieren we de heropstanding. 
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We blijven samen hopen dat we snel onze activiteiten kunnen hervatten en dat we ook dan 
verder mogen rekenen op onze vrijwilligers.  
Dank aan de medewerkers. Uw werk blijft uniek. Dat warme gevoel om anderen te helpen 
brengt veel teweeg.  
 

Samana 
Dit is sinds meerdere jaren de nieuwe naam voor Ziekenzorg CM. 
Samana is een parochiale en christelijk geïnspireerde vereniging voor chronisch zieken, 
minder mobiele mensen en 70+’ers. 
Ze zetten zich in voor elke mens, ongeacht zijn godsdienstige of politieke overtuiging. 
 

Samana in parochie Gent-Oost 
In Gent-Oost zijn er 8 Samanawerkgroepen. 
Zij zijn ook in dit coronajaar actief gebleven binnen de gegeven gezondheidsmaatregelen. 
Samana Sint-Amandsberg Heilig Hart 
Samana Sint-Amandsberg Centrum 
Samana Sint-Bernadette 
Samana Oude Bareel 
Samana Westveld 
Samana Ledeberg 
Samana Gentbrugge Centrum 
Samana Gentbrugge Sint-Eligius 
 

Solidariteitstombola 
Samana is actief in verschillende buurten.  
In onze samenleving leidt een chronische ziekte vaak tot ontmoediging en vereenzaming. 
Naast huisbezoeken bieden zij een waaier van activiteiten aan om mensen samen te brengen.  
In deze maanden loopt de solidariteitsactie van Samana. Leden zullen tombolaloten te koop 
aanbieden (zie verder).  
Velen hebben reeds via hun bank een storting gedaan. 
De actie loopt tot 14 mei. Elke steun is welkom. 
 

Mantelzorg 
Samana heeft ook aandacht voor mensen die de zorg op zich nemen voor een ziek familielid. 
Zij betekenen zoveel voor de mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben. Het 
thuisgevoel is heel belangrijk. 
Een pluim voor onze mantelzorgers. 
 

Paasattentie 
Het wordt Pasen. De mensen van ziekenzorg kijken steeds uit  naar een paasfeest. Steeds een 
vreugdevolle ontmoeting in één of ander parochiehuis met vaak voorafgaand een feestelijke 
paasviering. Dat zal dit jaar ook niet mogelijk zijn. Misschien later in het voorjaar. 
De leden mogen alvast een paasattentie verwachten. 

Johan Goedefroot, 
pastoor 
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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 de afdelingen een bron van inkomsten en geeft hen daardoor een 
financiële ondersteuning bij de 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. 
 

SAMANA SINT-BERNADETTE 
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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NEGENTIENDE ZONDAG IN DE LOCKDOWN 
 

 
Wat een mooi weer vandaag (zondag 7 maart 2021). Gisteren contacteerde ik een paar 
mensen om te gaan wandelen, maar iedereen was al bezet. Deze morgen nog een laatste 
telefoontje en ja, we hebben nog vrienden gevonden om te wandelen! Beerlegem is het doel, 
een beetje het begin van de mooie Zwalmstreek. Opnieuw verkennen we een mooi stukje 
Vlaanderen. Op en af tussen het groen en vaak worden we begroet door de mensen die we 
tegenkomen. De Corona periode heeft toch zijn positieve kantjes.. onderweg wisselen we 
onze gedachten en gevoelens uit, lief en leed wordt besproken. Zorgen om de ouders, zorgen 
om de kinderen. Ook dit is christen zijn vandaag. Een écht gesprek met een luisterend oor en 
weten dat ook zij de bezorgdheden meenemen in een gebed.  
 

Ondertussen is er ook wat goed nieuws voor onze kerkgemeenschap. Van vijftien naar 
vijftig. Het worden bijna heilige getallen. Het wordt weer aanpassen. Zowel mentaal als ook 
praktisch. Na een stille periode hopen we nu ook op zaterdagse en zondagse vieringen. 
Stoelen en banken zullen opnieuw geschikt moeten worden. Regels zullen weer op tafel 
komen van wat mag en niet mag. Zingen lijkt nog heel ver weg. Samen gemeenschap 
vormen lijkt meer op een hoopvolle toekomst. 
 

Voor velen is het een positief signaal, hoewel de cijfers nog niet zo goed zijn. Hopelijk zijn 
we nu vertrokken voor een mooie weg naar veel verbetering! 
 

Draag zorg voor elkaar en met Gods zegen zien we uit naar opnieuw “samen vieren”. 
Hildegard 
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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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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 


