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WOENSDAG 24 MAART 2021 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
 

Dit weekend vieren wij met ‘Palmzondag’, het begin van de Goede Week.  
Bij de aanvang van de dienst lezen we in het evangelie: 

‘Gezegend de Komende in de naam des Heren.’ 
Jezus was te goed voor deze wereld. 
Vandaag roepen ze Hem toe: ‘Hosanna’! 
Morgen wordt Hij afgewezen en sterft de kruisdood omdat Hij zich bij zijn optreden durfde 
beroepen op God, zijn Vader. 
Met de zegening van de groene takken, begroeten wij ook Jezus als mens aan ons gegeven 
en als ‘de Dienaar en Zoon van God.’ 

 

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 maart 2021 
Radio: Sint-Martinuskerk, Herzele, 10.00 uur: te beluisteren op Radio1. 
TV: Sint-Martinuskerk, Herzele, 10.00 uur, te bekijken op Canvas 

Internet: De Parochie Goede Herder (Gent – West) uit ons dekenaat blijft wekelijks 
live een viering uitzenden vanuit hun You-tube kanaal 
              Sint-Pieters-Buiten kerk, Gent, 10.00 uur  
 

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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Zeg het met palmen 
 

 
 

Zeg het met palmtakken 
dat je Hem die beeld is van 
wil binnenlaten in je leven. 
 

Zeg het met palmtakken 
dat je de Gekruisigde, de Verrezene 
wil binnenlaten in je samenleven. 
 

Zeg het met palmen dat je je verbindt 
tot een nieuwe manier van leven 
waar het geknakte riet niet gebroken 
en de kwijnende vlaspit niet gedoofd worden, 
waar recht wordt gedaan aan de minsten, 
waar alles spreekt van breken en delen. 
 

Zeg het met palmen 
en doe wat je zegt: 
ik zal er zijn voor u. 
Laat de Gekruisigde 
in jou tot leven komen. 

 

Carlos Desoete 
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Goede Week en Pasen 
 
Met Palmzondag begint de Goede Week die ons leidt 
naar het feest van Pasen. 
Grote samenkomsten zijn nu niet mogelijk. 
Toch bieden wij binnen de mogelijkheden die ons 
gegeven zijn  
aan de gelovigen een kans om  deze Goede Week samen 
ons mee te beleven en te vieren. 
 

De Goede Week en Pasen beleven en vieren 
We  geven hier de mogelijkheden aan om de vieringen 
mee te beleven van thuis uit of in één van de kerken. Er 
zijn hier en daar begeleide gebedsmomenten; ze zijn 
verspreid in tijd en ruimte. 
Je kan een aantal vieringen meevolgen en beleven via 
TV, radio en internet. 
Op een aantal plaatsen zal men gebedskaarten aan huis 
bezorgen. 
Op andere plaatsen zullen de kerken open zijn waar 
onthaal voorzien is en waar in de loop van de dag korte 
begeleide gebedsmomenten voorzien zijn. (max. 15 
personen) 
Graag je aanmelden als je wil langskomen voor een 
gebedsmoment. 
 

Inlichtingen 
Er is de info-telefoon:  0479 62 64 04 voor alle 
inlichtingen en aanmeldingen voor Goede Week en 
Pasen. 
Dit parochieblad “Kerk en leven” wil je ook steeds 
verder informeren. 
Je kan intekenen op een digitale nieuwsbrief via de 
parochieassistente Marijke: 
parochieassistente.gentoost@gmail.com. 
Je kan ook steeds onze website bezoeken met recente 
informatie 
www.parochiegentoost.be 
 

PALMZONDAG  
Foto’s met copyright worden hier niet gepubliceerd. 

Zaterdag 
Kerk Sint-Amandus en Sint-Lieven zijn open van 16.30 tot 18.00 uur, 
 met telkens korte begeleide gebedsmomenten, 
            palmtakjes kunnen meegenomen worden. 
 

Zondag 
Kerk Sint-Amandus en Sint-Lieven van 9 tot 12 uur 
             met korte gebedsmomenten en palmtakjes beschikbaar 
Kerk Sint-Simon en Sint-Eligius open van 9 tot 12 uur  
Kerk O.-L.-Vrouw Oude Bareel: winterkapel open gans de dag voor bezinning en gebed. 
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DINSDAG  -  VERZOENINGSDAG  
Kans tot gesprek over geloof- of levensvragen en tevens kans tot biechtgesprek. 
Pastorale werkers en priester zijn aanwezig. 
 Kerk Sint-Lieven van 16.00 uur – 18.00 uur 
 Kerk Sint-Amandus van 16.00 uur – 18.00 uur 
 

WITTE DONDERDAG 
Open kerken:  Kans tot bezinning en gebed. 
Kerk Sint-Eligius: Aanbidding van 17 tot 19 uur 
 

GOEDE VRIJDAG 
De kerken Sint-Amandus, Oude Bareel, Sint-Lieven, Sint-Simon en Sint-Eligius zijn open 

kerk van 9.00 – 17.00 uur: kans tot aanbidding gans de dag. 
Liturgisch morgengebed om 9.00 uur in de kerk Sint-Lieven 
Begeleide kruismeditaties in de namiddag tussen 13.30 en 16.30 uur 
 

in de kerk van Sint-Amandus en Sint-Lieven  
Stil gebed bij het kruis in de namiddag van 14.00 tot 16.00 uur 

 

Om 15.00 uur Kruisweg op Campo Santo of in de tuin van het Sint-Amandushuis te     
 Sint-Amandsberg (in open lucht max. 50 personen) 

 

Om 15.00 uur Kruisweg in de kerk Sint-Simon Gentbrugge 
 

Er is een filmpje gemaakt vanuit de Sint-Bernadettekerk 
een ‘liturgisch bezinningsmoment om bij te bidden” 
via website en digitale nieuwsbrief. 

 

STILLE ZATERDAG 
Open kerken voor stil gebed. 
 

Sint-Lieven en Sint-Amandus   van 16.00 u.   om 18.00 u.   
korte vieringsmomenten bij het paaslicht 
 

PASEN 
Foto’s met copyright worden hier niet gepubliceerd. 

 

Paaswake 
 

Kerken open van 9.00 – 12.00 uur  
De kerk is op zijn paasbest, bloemen en overal branden kaarsen 
 

Sint-Lieven en Sint-Amandus 
Begeleide paasmomenten om het (half) uur tussen 9.00 u. en  12.00 u.   
 

Sint-Eligius en Sint-Simon  
Kerken open voor gebed rond het paasgebeuren 
 

Kerk Sint-Bernadette 
open kerk met onthaal en korte vieringsmomenten rond het paasgebeuren. 
In de voormiddag van 10.00 tot 12.30 uur 
Graag aanmelden op het parochiesecretariaat van Sint-Bernadette per telefoon of email. 
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OLV Oude Bareel 
De winterkapel is open voor individueel gebed en bezinning. 
 
PAASOKTAAF 

In de paasweek dagelijks  een eucharistieviering om 9 uur in verschillende kerken. 
 

GOEDEWEEKDIENSTEN OP TV OF INTERNET 
 

Verzoeningsdag - dinsdag  
Om 9.00 uur livestream Gent-West  

 
Witte Donderdag 

Om 10.00 uur op TV  AVS  Chrismamis vanuit de crypte van de Sint-Baafskathedraal. 
Om 19.00 uur livestream Gent-West 

 
Goede Vrijdag 

Goede vrijdagwake voor jongeren livestream 
Info op https://www.kerknet.be/ijd/evenement/geannuleerd-goede-vrijdagwake-0 

 
Stille zaterdag 

Om 21.00 uur livestream Gent-West - Paaswake 
 

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

 

Twintig, het is een mooi getal. Een verjaardag die je viert, een beetje een jubileum.  
Nu niet natuurlijk, het is eerder een triest record. Bijna vijf maanden is onze gemeenschap 
niet meer samen gekomen. En we missen het. Sorry, maar ik val in herhaling. Ik kan geen 
perspectief delen met jullie. Enkel dat we buiten mogen samen komen, met wat meer 
mensen. Maar de koude Noorderwind is een spelbreker. Er is opnieuw nachtvorst. Een dikke 
trui is nodig om op weg te gaan. Waar blijft de lente? Waar blijft het goede nieuws? 
 

Misschien is de lange vasten goed nieuws? Kunnen we nog het licht aan het einde van de 
tunnel zien? Zal het licht van Pasen ons nieuwe moed geven? Kunnen we ooit weer vrolijk 
zingen “de Heer is waarlijk opgestaan”? we proberen toch hoopvol te blijven. De dagen 
worden langer, de bloemen duwen hun kopje uit de donkere aarde. De narcissen wuiven met 
hun gele kopje in de wind; Gods mooie schepping zegt; wees blij! 
  

Deze week maakte ik de verwachte uitstap naar Flanders Expo; via vele wegwijzers en 
vriendelijke mensen zat ik klaar op de stoel voor de eerste inspuiting van Pfizer. Anderhalve 
meter is daar overal van toepassing. Daardoor is er letterlijk veel afstand. Gegevens in orde, 
dan doorschuiven, en weer doorschuiven. In de wachtruimte na de prik, kan ik toch een 
babbeltje slaan met de student die toezicht houdt. De anderen duiken met hun gezicht in 
telefoon of boekje. Gezellig! 
  

Mensen beginnen nu te twijfelen door al de vreemde toestanden rond het vaccin. Het geeft 
veel vragen; oude mensen die het niet zien zitten om naar het vaccinatiecentrum te gaan of 
wel hun kinderen die dat niet willen. De dokter is soms begrijpend, maar moet ook streng 
zijn. Thuisvaccinatie is een gevaarlijk uitstel want we weten niet wanneer de thuisblijvers 
aan bod komen. Begrip bij sommige mensen maar anderen stellen hun eisen. Het is een 
moeilijke balans. En dan merken we ook dat we toch regelmatig zieke mensen zien, die 
Corona positief zijn. Verdorie toch. 
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Lieve mensen, ik hoop dat ik in de volgende cursiefjes eens wat goed nieuws mag schrijven! 
We proberen u alleszins te steunen met gebedskaarten en kleine bemoedigingen! 
Maak er nog een zinvolle vasten van, 

Hildegard 
 

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 


