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WOENSDAG 5 MEI 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 
 

Zondag 9 mei 2021 – Zesde Paaszondag 
 
Radio: Kerk O.-L.-Vrouw, Laken, 10.00 uur 
 
TV: Kerk O.-L.-Vrouw, Laken, 10.00 uur, op één 
 
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 vermoedelijk eind mei geen eucharistie vieren.  
Daarom zijn er nog steeds vieringen op radio en televisie of via livestream. 
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Elkaar liefhebben 
 

God, 
eerste en laatste klank 
van tederheid, 
mocht liefde 
slechts bestaan in dromen, 
toch zouden mensen 
ervoor geboren willen worden. 
Gij die haar aangestoken hebt, 
hebt ons bestaan erop geënt. 
Het mooiste en het diepste 
in een mens 
vindt er zijn adem. 
 

Bewaar in ons 
de vonk die gloed kan worden, 
die de geliefden gratie geeft 
en die hun ziel verwarmt. 
Dat wij elkander dragen 
tot de verste grenzen. 
Dat wij elkander blijven noemen 
met de liefste namen. 
 
Kris Gelaude 
 

Hopend op betere tijden 
Een groet van de pastoor 
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Beste parochianen, 
 

Ik hoop dat het goed gaat met jullie allen. 
Het is een hele tijd geleden dat we elkaar konden ontmoeten. 
De vieringen in de kerk zijn geannuleerd, en dit sinds 1 november vorig jaar. 
We konden kerstmis niet samen vieren en ook voor de tweede maal geen gezamenlijk 
Paasfeest. 
Ook onze parochiale verenigingen staan machteloos; er kunnen nauwelijks activiteiten 
georganiseerd worden. 
 

De vreugde van het paasfeest konden we enkele beleven in onze eigen huiselijke kring. 
Ondanks de vele beperkingen mochten we onze verbondenheid voelen met elkaar, met onze 
geloofsgemeenschappen. 
De kerken bleven open voor een stil gebed, een korte ontmoeting of een bezinningsmoment in 
beperkte kring. 
Er waren de digitale nieuwsbrieven, de gebeds- en bezinningskaarten aan huis bezorgd, de 
attenties voor onze zieken, en hier en daar een korte ontmoeting. 
Ik dank de vele parochiale medewerkers die mee gestalte hebben gegeven aan de oproep : 
“Heb aandacht voor elkaar, draag zorg voor elkaar.” 
Onze medewerkers mochten trouwens vele woorden van dank en appreciatie ontvangen over 
hetgeen de voorbije maanden aan initiatieven genomen is. 
 

Meer dan ooit verlangen we ernaar om terug samen te vieren in de kerk. 
Wij kijken dan ook uit naar betere cijfers omtrent besmettingen en ziekenhuisopnames. 
Tot op heden laten deze cijfers niet toe dat er versoepelingen mogelijk zijn. 
Vanaf 8 mei mogen we samen vieren met 50 mensen, maar enkel buiten. 
De onvoorspelbare weersomstandigheden, samen met het vinden van toegankelijke open 
ruimte die comfortabel zijn voor liturgische vieringen bemoeilijken de uitvoering ervan. 
We zullen dus nog even geduld moeten hebben. 
De vormselvieringen en de meeste eerste communievieringen zijn verschoven naar het najaar. 
 

Ondertussen zijn we de meimaand ingegaan, en komen er de hoogdagen van Onze-Heer-
Hemelvaart en Pinksteren.  
We zullen ook hier op afstand in geloof met elkaar verbonden blijven.  
 

We hopen in de loop van de maand juni te mogen samenkomen in de kerk, misschien nog met 
beperkende maatregelen. 
 

Hopend op betere tijden, groet ik jullie van harte. 
Johan Goedefroot 
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ZESENTWINTIGSTE ZONDAG IN DE LOCKDOWN. 
 

Deze week is het een kort verhaaltje, ja, we 
zitten nog in de saaie tijd van wachten. Na 
de vasten is het nu een stille tijd. Normaal 
gezien staan de eerste communie en het 
vormsel gepland. Maar neen. Dat kan niet. 
Afwachten en nieuwe data prikken in de 
herfst. 
 

Sommigen maken zich zorgen of we niet 
teveel mensen gaan “verliezen” als we 
opnieuw samen mogen vieren. Anderen zijn 
hoopvol. En ik denk dat we wel hoopvol 
mogen zijn. De “beperkte, speciale” viering 
met Pasen toonde dat de mensen graag 
aanwezig zijn. Ook al is het met 
beperkingen en regels, zij komen toch. 
 

Dit is mijn wens vandaag; hoopvol blijven 
dat de dag komt, dat we weer vrij en vol 
hoop, samen eucharistie mogen vieren. Doet 
u mee? 

Hildegard 
 

WIJ WAREN ER OOK BIJ  
 

ZONDAG 25 APRIL 
EERSTE SAMENKOMST VORMELINGEN: “ON-GE-ZIEN” 
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“De opdrachten waren leuk, de mensen zijn lief en geduldig heel anders dan op school. In het 
begin elkaar leren kennen met de kaartjes was heel tof.  
Groetjes  
Tian” 
 

“Senna vond het een leuke eerste kennismaking. Ze heeft al leuke mensen ontmoet.” 
 

“Goede dag. Enrique vond het een leuke les met aangename vrienden. Groetjes van de 
grootouders” 
 

“Even aan Aran gevraagd: Supertof, leer veel bij op een keitoffe manier. Als ‘t zo blijft zal het 
heel leuk zijn ...” 
 

Bedenking van Lies Fauconnier: 
- Het is leuk dat er ook een paar vriendinnen zijn. 
 

Hierboven enkele reacties na de eerste samenkomst op zondag 25 april van onze kandidaat 
vormelingen. Wegens corona kunnen enkel de jongeren aanwezig zijn, met de ouders wordt 
aan de kerkdeur vlug even kennis gemaakt. 
 

Ons groepje bestaat uit 11 super enthousiaste jongens en meisjes. Zij kregen van Kathy het 
verhaal van de blinde bedelaar Bartimeüs te horen; er was ook een geblinddoekte en plezante 
kennismakingsronde.  
Pastoor Johan kwam langs en zag dat het goed verliep.  
In groep een kruiswoordraadsel invullen, dit helpt ook om elkaar te leren kennen.  
 

De kinderen mochten onze Bernadettekerk ontdekken, de gevouwen handen van Arthur 
Vermeulen sprak hen wel aan. En als slot nog een mooi slotgebed en een kaarsje laten 
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branden.  
De jongeren kregen als opdracht nog even na te denken wat hen van het verhaal en ons thema 
“ONGEZIEN” verder zal bijblijven. 
 

Tijdens de volgende samenkomst op zondag 9 mei zal Pater Andreas hen thuis laten voelen in 
de kerk. 

Cecile 
 

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 


