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WOENSDAG 29 APRIL 2021 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
 

In de Paastijd 
 

Tijdens de Paastijd zijn er momenten van gebed. 
 

Liturgische vieringen zijn toegestaan met maximum 15 personen, met uitzondering van 
uitvaarten met maximaal 50 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. 
Huwelijken kunnen uitsluitend bijgewoond 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 
 

Zondag2 mei 2021 – Vijfde Paaszondag 
 
Radio: Abdij Keizersberg, Leuven, 10.00 uur 
 
TV: Sint-Jozefkerk, Waubach-Landgraaf, 10.00 uur, NPO 2 (Nederland) 
 
Internet: Virga Jessebasiliek, Hasselt, 10.00 uur eucharistie  
 

Internet:  
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 april geen eucharistie vieren.  
Daarom zijn er nog steeds vieringen op radio en televisie of via livestream. 
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Ik laat je vrij 
om al dan niet 
in Mij te geloven 
-zegt God- 
en om zelf de keuze te maken 
of je in de voetsporen 
van Jezus wilt gaan. 
Maar als je aan Mij 
je 'ja-woord' geeft, 
dan kun je niet anders 
dan dat 'ja-woord' 
ook aan je medemensen 
en aan de wereld te geven! 
Als je met Mij verbonden 
wilt leven, 
zoals een rank met de wijnstok, 
dan zal Ik je laten groeien 
in tedere liefde, 
en je leven zal vrucht dragen 
van geloof en hoop. 
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“Samen Kerk opbouwen vanuit de Geest” 
 

Op Beloken Pasen, 11 april 2021 bracht onze bisschop Lode zijn gedachten samen na één jaar 
bisschop-zijn in een beleidsvisie. 
 

De bisschop wil met dit document de grondtoon aangeven waarmee hij wil werken de 
komende jaren. Hij vertrekt vanuit wat bron en centrum is. Dat werpt een licht op de huidige 
context. En vervolgens legt hij vier accenten.  
 

CONTEXT 
 

 
© Bisdom Gent, foto: Frank Bahnmüller 

 

Onze bisschop is aangetreden op 23 februari 2020. Een maand later brak de pandemie uit en 
ging alles op slot.  
Toch was het zijn verlangen ons bisdom te leren kennen en er iets voor te kunnen betekenen. 
Hij schrijft: 
 

"Corona mag geen alibi zijn om niet vooruit te gaan. Integendeel, deze periode geeft mij de 
kans om mensen rustiger te ontmoeten, om beter kennis met hen te maken. Ik kan ook 
gemakkelijker de tijd nemen om kritisch na te denken over wat ik hoor en zie." 
 

Gelovig zijn in onze wereld vandaag is niet zo evident. 
We mogen ons niet aten ontmoedigen. 
We moeten dankbaar zijn om zoveel inzet. 
Onze bisschop schrijft: 
 

"De seculiere wereld kan onze vijand niet zijn. Jezus heeft er zijn leven voor gegeven! We 
hoeven ons ook niet te vermoeien om recht te houden wat niet meer kan of om met de moed 
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der wanhoop 'gewoon verder te doen tot aan mijn pensioen'. Niet wezenlijke zaken die we 
gewoon waren, mogen we loslaten, om uit te kijken naar nieuwe perspectieven en er aan mee 
te werken met enthousiasme." 
 

"God werkt graag met kleine middelen en met 'kleine' mensen. De redder van de wereld is al 
gekomen. We zijn gered en we mogen meewerken aan de doorbraak van Gods koninkrijk. Er 
is al veel aan het groeien en er gebeuren veel mooie dingen. We zijn omringd door vele 
moedige en mooie mensen." 
 

Bron en centrum 
 

Onze bisschop is een monnik. Het gemeenschappelijk gebed heeft er bij de monniken een 
bijzondere plaats. Hij ijvert er voor om aan gebed en eucharistie speciale aandacht te 
besteden. Zij zijn voor hem de bron van elk christelijk leven. Hij schrijft: 
 

"Oorspronkelijk was de bisschop de voorganger van de eucharistie. Om de eenheid in 
Christus en zijn Geest te ontvangen kwamen de christenen samen, soms van ver, om met de 
bisschop de eucharistie te vieren en zo één te worden... Maar de kern van dit alles is Christus 
zelf. ... Wat niet voortkomt uit gebed en overweging is niets anders dan pover mensenwerk, op 
zand gebouwd. ijdel gefonkel." 
 

Aandachtpunten 
 

In zijn beleidsnota benadrukt bisschop Lode vier accenten die hij graag aan de gelovige 
gemeenschap voorlegt. 
Het gaat ten eerste om samen gedragen verantwoordelijkheid, ten tweede om aandacht voor 
vrouwen, jongeren en ouderen in de kerk, ten derde de evangelisatie en het naar buiten treden 
van de kerk, en ten slotte de zorg voor de armen. 
 

1. Synodaliteit  
 

Het woord synodaliteit wordt vandaag vaak gebruikt. Het is een mooi en enthousiasmerend 
begrip, want het verwijst naar ‘de medeverantwoordelijkheid en deelname van het hele volk 
van God aan het leven en de zending van de Kerk: alle gelovigen zijn op grond van hun 
doopsel geroepen en gezonden om de Kerk mee op te bouwen.’ Ook al hebben we nog een 
lange weg te gaan naar dat samen-op-weg-gaan, de beste manier om vooruitgang te maken 
is: de synodaliteit concreet maken en beleven. Synodaliteit gaat dus om iets anders dan een 
proces van democratische besluitvorming waarbij iedereen zijn of haar eigen stem inbrengt 
en de meerderheid beslist. Het gaat om een zorgzaam luisteren en onderscheiden wat de Kerk 
moet doen om haar zending vandaag gestalte te geven, in overeenstemming met Gods 
bedoeling. En dat luisteren is dus een opdracht voor iedereen. En de eerste naar wie iedereen 
moet luisteren is Gods Geest.  
 
2. Vrouwen, jongeren, ouderen in de kerk 
 

Laat mij beginnen met de vrouwen in de Kerk, niet alleen omdat ze nog te vaak een vergeten 
groep zijn, maar ook omdat zij op vele terreinen heel trouwe medewerkers zijn met een groot 
engagement. De strijd om hen een rechtmatige plaats te geven in de organen waar de 
beslissingen worden genomen, is helemaal niet gestreden. Dat probleem bestaat niet alleen in 
de Kerk: de te grote afwezigheid van de vrouw in leidinggevende posities is een probleem in 
heel de maatschappij. Het is belangrijk dat we in de Kerk ernstig werk maken van een minder 
klerikale en meer diverse cultuur, waarbij de verantwoordelijkheden en de beslissingsmacht 
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meer gedeeld worden. Ook in ons bisdom wil ik de zorg voor meer diversiteit op alle niveaus 
ter harte nemen en daarbij vrouwen betrekken. Ik hoop hier echt een beetje vooruitgang te 
kunnen maken in de volgende jaren. 
 

 Steeds wordt herhaald dat de jongeren de toekomst zijn. Ook dat ze moeilijk te bereiken zijn. 
Maar is dat echt zo? Wellicht vind je de jongeren niet meer waar je ze vroeger mocht 
verwachten. Maar ze zijn er wel en het is een vooroordeel te denken dat ze allemaal 
onverschillig staan tegenover het geloof. De grote vragen van het leven houden hen evenzeer 
bezig als vroeger. 
Ons bisdom kent een goede traditie van jeugdpastoraal, met IJD-medewerkers die jongeren 
via allerlei initiatieven proberen te laten proeven van ons geloof en plaatselijke werkingen 
ondersteunen. We hebben in ons bisdom voorbeelden van geslaagde jongerenwerking. 
 
3. Missionaire zending en evangelisatie. 
 

"Een Kerk voor een elite of een Kerk voor iedereen? Voor mij is dat een valse en 
onvruchtbare tegenstelling. Alleen wie goed weet waar het in ons geloof echt om gaat, kan 
ook echt 'laagdrempelig' zijn. Want alleen hij of zij weet hoe 'laagdrempelig' wij allen in feite 
zijn en voelt niet de behoefte om iemand anders met misprijzen te benaderen." 
 
4. Zorg voor de armen 
  

Dat heet in onze kerkelijke termen: diaconie en caritas. Dit punt is zo belangrijk en 
onmiddellijk gelinkt aan ons geloof dat ik het later apart zal behandelen. Ik vernoem het hier 
al omdat ik het als een prioritair punt beschouw. De Kerk heeft zelfs na het Tweede Vaticaans 
Concilie het ambt van de (permanente) diaken hersteld. De waarheid van onze boodschap 
staat of valt met onze aandacht voor de armen. Het omgekeerde is verraad aan het Evangelie. 
Maar daar komen we op terug. In de vreugde van de Geest.  
 

Slotwoord 
 

Onze bisschop eindigt met volgende wens: 
 

"Mijn bisschopsleuze, die ook mijn abtsleuze was, "In de vreugde van de Geest" is mijn gids 
in alles wat we zeggen en doen. De vreugde is de bevestiging van echt leven, van vrede en 
harmonie. In die zin is de vreugde wervend, zonder zich op te dringen. Maar het is de vreugde 
van de Geest. Hij is het principe van dynamisme en vernieuwing. Zijn vreugde is dus geen 
beate stilstand, maar elan en enthousiasme. Ze is kracht en moed. Daar staan we voor: Gods 
Geest houdt de toekomst open, ook in de moeilijkste omstandigheden." 
 

De integrale tekst van deze beleidsvisie kan je raadplegen op de website van het bisdom Gent. 
We zullen deze brief ook bespreken in onze parochieploegen. 
Door onze inbreng willen we mee gestalte geven van het synodale proces in onze kerk. 
 

Johan Goedefroot 
pastoor 
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VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG IN DE LOCKDOWN.  
 

De lente is goed gestart, veel zon, een fris windje, maar het jonge groen barst overal open. 
De buurman heeft zijn gras al afgereden en ook Jakob heeft ons tuintje proper gezet. De 
eerste tekenen van het buitenseizoen. Nieuwe plantjes gaan de grond in en oude plantjes 
komen weer tot leven. 

Ondertussen zitten we nog steeds in dezelfde Corona situatie en wordt het nieuwe normaal, 
wel heel erg normaal. Het betere weer doet ons inderdaad verlangen naar terrasjes, een 
cafeetje, afspreken met vrienden.  
 

 
Mariaviering op 15-08-20  - toen mochten we met 50 in de kerk voor de viering 

Wanneer terug vieringen met 50 en/of meer? 
 

Ook binnen de parochiegemeenschap zijn we aan het wachten; wanneer is er goed nieuws? 
Voorlopig moeten we ons beperken, tot televisie en computer. Online bidden, bezinnen in 
onze huiskamer. De eerste communie en het vormsel worden alweer uitgesteld. Dit is 
opnieuw een ontgoocheling voor de jongeren, hun ouders en de catechisten. Het werkt toch 
eerder demotiverend... is het niet?  
  

Vijfentwintig; ik ben bijna aan een tijd van 6 maanden, ik realiseer mij dat ik vele lieve 
mensen van Sint-Bernadette al 6 maanden niet meer heb gezien. Van sommigen hebben we 
totaal geen nieuws, enkele zag ik op de korte Paasdienst en bij het wisselen voor de 
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Paasdienst. Een aantal zag ik enkel op een schermpje, dat is wel eventjes leuk, maar niet 
zoals in het écht. Ik hoop en wens dat jullie onder elkaar wel contact hebben. Via een 
telefoongesprek, via een chat, via een bezoekje aan de voordeur. Alstublief, houd contact 
met elkaar! Het is zo belangrijk. 
  

Pinksteren is een volgende mooie hoogdag, dit jaar niet met een bende uitgelaten 
vormelingen, maar willen we blijven hopen dat de Geest goed waait en zo misschien nieuwe 
kansen biedt? 
  

Wil u meebidden met ons? Vertrouwvol bidden tot de Heer dat er opnieuw goede tijden 
mogen komen.  
  

Draag zorg voor elkaar en hou vol! 
                    Hildegard 
   

INTERPAROCHIAAL 
  

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 


