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WOENSDAG 19 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 23 mei 2021 – Zevende Paaszondag 
 

Radio: Kerk O.-L.-Vrouw, Kortrijk, 10.00 uur 
 

TV: H. Gerardus Majella kerk, Emmen, 10.00 uur, NPO 2 (Nederland) 
 

Internet: SS.-Amandus En Blasius, Waregem, 10.00 uur 
 

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. 
 

Bijzondere gebedsmomenten 
In drie kerken worden er gebedsmomenten voorzien met aanmelding,  

we mogen telkens maximum 15 personen ontvangen: 
Zaterdag 22 mei  
In Sint-Lieven, Ledeberg, om 16.30 en 17.00 uur 
Reserveren via Marijke Devogeleer. 
In Sint-Amandus, Sint-Amandsberg, om 16.30 en 17.00 uur 
Reserveren via secretariaat tel. 09/ 251 00 03 of via Yves Bunneghem 0496/ 51 81 50 
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Zondag 23 mei 
In Sint-Bernadette, Gent, om 10.30, 11.00, 11.30 en 12.00 uur 
Reserveren via het plaatselijk secretariaat: tel. 09 259.84.97 of ps.bernadette@skynet.be 
 

De kerken van Sint-Simon en Sint-Eligius te Gentbrugge, O.L.Vrouw Oude Bareel te Sint-
Amandsberg blijven open voor bezinning en gebed. 
 

In alle kerken van de parochie Sint-Franciscus van Assisi, Gent-Oost zijn er gebedskaarten 
ter beschikking. 
 

 
Pinksterpsalm 

 

Een lied voor mijn God 
 

Vuur uit de hemel, 
daal neer. 
 

Adem met je warme gloed 
over mijn pijn, mijn verdriet, 
daal neer. 
 

Troost mij met verkwikkende nabijheid, 
Jij bron van leven, 
daal neer. 
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Schep ruimte in mij, 
laat licht binnenstromen, overvloedig, 
daal neer. 
 

Zalf mij met vreugde, 
raak mij aan met vrede, 
daal neer. 
 

Maak mijn tong los 
om te spreken jouw taal van bevrijding, 
om te loven, te danken – leven in 
overvloed. 

 

Maak mij dronken, 
niet van wijn, 
maar van jou! 
 

Strooi je gaven om je heen, 
de aarde herschapen tot oase –  
wie deemoedig is, komt er tot leven. 
 

Kom, O Heilige Geest, 
Jij Bron, Licht en Vuur, 
daal neer over mij. 

 

Pinksteren 
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Komend weekend is het Pinksteren.  
Het feest dat we graag in onze gemeenschappen vieren. 
Zij het nu nog in huiselijke kring of in beperkte groep 
Pasen vervult ons van grote vreugde, Pinksteren doet ons leven. 
Gods Geest is onze levenskracht. 
Hij bezielt ons en onze geloofsgemeenschappen. 
 

 Het feest van de Geest 
We vieren dan het feest van de komst van de heilige Geest.  
In het boek “De handelingen van de apostelen” is sprake van de nederdaling van de heilige 
Geest. 
De Geest zweeft niet zomaar over de aarde, zoals sprake in het boek van de Schepping 
Hij komt over de leerlingen. De Geest gaat in hen wonen. 
Hij ontsteekt in hen het vuur van de liefde. 
 

 Babel of Pinksteren 
Om de betekenis van Pinksteren beter te begrijpen moet men het in verband brengen met een 
andere gebeurtenis: de bouw van de toren van Babel. 
De bijbel spreekt van de tijd, waarin de mensheid nog een eenheid vormde en hoe de 
mensen een toren wilden bouwen, waarvan de spits tot in de hemel reikte. Het moest een 
teken zijn van de menselijke grootheid en macht. 
Deze toren moest een burcht worden, een symbool van de onafhankelijkheid van de mens 
tegenover God, van menselijke overmoed en grootheidswaanzin. Dan vertelt de Schrift dat 
God neerdaalde om de stad, om de toren in ogenschouw te nemen en dat God de taal van de 
mensen in verwarring bracht, zodat zij elkaar niet meer verstonden. 
 

 Babel vandaag 
Ook het voorbije jaar was een verwarde tijd.  
De wereldwijde pandemie legde de kwetsbaarheid van onze wereld bloot. 
We dachten heer en meester te zijn van onze wereld. 
Mar onze ongebreidelde manier van leven put onze aarde uit, vervuilt en verwoest onze 
wereld. We wanen ons als God in deze wereld. Alles moet kunnen. Ons vernuft en ons 
technisch kunnen zijn zeer groot. 
Maar hongersnoden, milieuvervuiling, epidemieën, armoede en oorlogen brengen 
verwarring. 
Wie biedt ons inspiratie om te bouwen aan een goed leven, het ‘nieuwe’ normaal, waar we 
leven in vrijheid, in vrede met respect voor elkaar en de wereld. 
 

 Bouwen aan een Pinksterstraat 
Het verhaal van de toren van Babel wordt in de kerk voorgelezen op de vooravond van 
Pinksteren. 
De tekst ervan staat in het begin van de Bijbel en vormt de tegenhanger met het verhaal over 
Pinksteren op het einde van de Bijbel. 
De verschillende talen die in het verhaal de oorzaak waren van het ineenstorten van de toren, 
vormen het beeld van de verwarring, van het niet samen werken aan één doel, dat ook God 
goed vindt. 
Wat God dan wel goed vindt, blijkt uit het verhaal van Pinksteren. 
Vol van heilige Geest spreken Petrus en de andere apostelen over Jezus en het Rijk van God. 
Hun taal lijkt iedereen te verstaan. Dit project wil God ondersteunen. 
Hoewel de mensen vele talen spreken, toch verstaan ze elkaar in die grote droom van God. 
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 Het feest van de kerk 
Als wij op Kerstmis de geboorte vieren  van onze Heer Jezus Christus, 
op Pinksteren vieren wij de geboorte van de kerk. 
Van dan af zijn de verzamelde leerlingen geen bange leerlingen meer die zich op sluiten. 
Deuren en venster gaan open. Ze begonnen vrijmoedig Jezus’ boodschap te verkondigen. 
Iedereen verstond hen in zijn eigen taal. Geen scheidingsmuren meer, enkel bruggen die 
mensen en volkeren met elkaar verbinden. 
Ze gaan de wereld in en getuigen van de Blijde boodschap van de Heer. 
Van dan af nemen meer en meer mensen het geloof aan. 
Er komen meer gelovige gemeenschappen. De kerk groeit. 
 

 Eucharistievieren binnenkort 
Het Pinksterfeest willen we juist in gemeenschap vieren. 
Door de Coronamaatregelen is dat (voorlopig) niet mogelijk. 
We doen dat dan van huis uit, via radio, TV of internet. 
In een aantal kerken zijn er kleine Pinkstermomenten, korte bezinningsvieringen in beperkte 
groep. 
Ze zijn goede noodoplossingen.  
We hopen zo vlug mogelijk de gemeenschapsvieringen te mogen hervatten. 
 

 Verbondenheid in coronatijd 
We dienen wat fysieke afstand te nemen, maar we blijven ons met elkaar verbonden voelen. 
De berichtjes, de telefoontjes of andere attenties. 
Er zijn de solidariteitsacties en de gezamenlijke zorg voor de gezondheid van iedereen. Wij 
hopen op die manier ons steentje bij te dragen aan een gezond samenleven. 
Gods geest werkt ook in ons zorg dragen voor elkaar en ons bouwen aan een solidaire 
gemeenschap. 
 

Ik wens jullie allen een zalige hoogdag van Pinksteren toe! 
 Pastoor Johan Goedefroot 
 

Pinkstergebed 
  
Gij, Geest van God, 
die mensen bij elkaar brengt 
en tot gemeenschap maakt, 
ontsteek in ons het vuur van toen 
opdat uw boodschap weer verstaanbaar wordt. 
 

Gij, Geest van God, 
beziel, zoals weleer, 
de mensen die iets van uw werk durven doen: 
schoonheid scheppen 
en warmte brengen tussen mensen. 
Mensen die kunnen toveren met materie, 
die dankzij kleuren en klanken 
emoties maken en gedachten brengen. 
Beziel hen, Geest van God, 
dat zij niet verkwijnen 
in de hypocriete leegheid van commercie, 
in hun ijdel zoeken naar effecten. 
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Geest van God, 
geef uw warme liefde 
aan de mensen die geslagen en gekwetst, 
vernederd en verlaten werden. 
Behoed hen voor verbittering 
en houd de wanhoop uit hun hart. 
Wees hun moeder en hun vader, 
hun thuis waar zij op adem komen en de vrede vinden. 
 

Geest van God, 
die mensen geneest en gebroken harten herstelt, 
ontsteek in hen het vuur van toen 
zodat zij vandaag uw levende boodschap worden. 
Een boodschap van hoop voor elke mens, 
een boodschap zo uitnodigend nabij. 
 Manu Verhulst 
 

EUCHARISTIE VIEREN 
 

Vanaf het weekend 12 en 13 juni 2021 kunnen we terug samen komen om eucharistie  te 
vieren in onze kerken. 
 

Want op 9 juni gaan de versoepelingen in, als minstens 80 procent van de risicopatiënten 
veertien dagen eerder minstens één dosis van het vaccin heeft gekregen en met een 
“richtdrempel” van 500 bezette Covid-bedden op de afdeling intensieve zorg: 
 

Erediensten, huwelijken en begrafenissen mogen plaatsvinden met 100 mensen binnen 
(en 200 buiten). 
 

Als dus de cijfers gunstig evolueren, zullen wij mekaar terug zien in de vieringen vanaf 9 
juni. Laat ons hopen. 
 

Op 28 mei komt het Overlegcomité terug samen om het Covid-beleid van de komende 
maanden te bevestigen of in het slechtste geval terug te schroeven. 
Aan de hand van drempelwaarden worden dan maand na maand andere versoepelingen 
doorgevoerd. 

Pinksteren 
 

Op zondag 23 mei vieren we 
PINKSTEREN:  
het feest van de Geestdrift!  
Meer dan ooit hebben we nood 
aan deze boodschap.  
 

Omdat het Pinksteren zou mogen 
worden in elk van ons, heten we je 
op zondag 23 mei welkom in onze 
kerk voor een bescheiden 
Pinksterenviering, helemaal 
corona-proef! 



Parochieblad                        SINT-BERNADETTE – GENT           ONLINE 

Jaar 2021 Nummer 20     woensdag 19 MEI Pg. 7 / 14 

De viering zal een 25-tal minuten duren en 4 maal plaats vinden:  
 om 10.30 u, 11.00 u, 11.30 u en om 12.00 u. 
Zoals voorgeschreven, kunnen telkens slechts 15 personen deelnemen. 
Kinderen onder de 12 jaar worden niet meegeteld en zijn dus altijd welkom. 
 

Om deze Pinksterenbezinning goed te laten verlopen, vragen we om je vooraf telefonisch 
aan te melden bij ons secretariaat. 
Annie, Magda of Frank zullen dan noteren om welk uur je verwacht wordt. 
 

Telefoonnummer parochiesecretariaat:  09/259 84 97. 
Men kan bellen op maandag, dinsdag of vrijdag tussen 9.00 u en 11.00 u. 
 
 

THUIS ZIJN IN DE KERK 
 

Waaraan denk je als je het woord “kerk” hoort? 
 

Met deze vraag begonnen wij op zondag 9 mei in de kerk Sint-Bernadette met 11 
vormelingen na te denken wat kerk voor ons kan betekenen. Sommigen hadden ook iemand 
van de familie geïnterviewd met de vraag: “Wat is het belangrijkste in de kerk?”. Kerk heeft 
met God en Jezus te maken, is een plaats om samen te vieren en te bidden en nog veel meer. 
 

'Dat is helemaal juist maar ik wilde eigenlijk weten wat zo’n plaats als ‘kerk’ emotioneel 
voor de vormelingen betekenen kan. Daarover gaat het tenslotte in de vorming: De kinderen 
worden gevormd zodat ze de gemeenschap van de kerk als hun spirituele thuis ervaren. 
 

Onze thuis 
 

En zo begonnen wij na te denken over wat eigenlijk ‘thuis’ voor iedereen betekende. 
Daarvoor had ik verschillende materialen meegebracht: kleine steentjes, houten plakkertjes, 
kleurige doeken en nog veel meer. Ieder kind mocht met die materialen een typisch ding van 
hun thuis vormen: een TV, de kat… Waarschijnlijk zullen de ouders verrast zijn wat hun 
kinderen als een typisch verhaal van thuis kozen. Helaas konden de ouders in deze 
coronatijden er niet bij zijn… jammer. 
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De kerk – de thuis van Gods vrienden 
 

 
Een foto van de kerk met kelk en hostieschaal. 

 

In een tweede ronde spraken wij van ons spirituele thuis, onze kerk. Belangrijk is dat dit niet 
vooral een gebouw is maar een gemeenschap van vrienden, Gods vrienden. Mensen die in 
Jezus geloven zijn Zijn kerk. De kerk is de thuis van Gods vrienden. De antwoorden bij het 
begin spraken al van ‘samen zijn’ en ‘samen vieren’. En het typische verhaal waar je deze 
‘thuis’ kan voelen en herkennen is in de eucharistie. Daarom stelde pater Andreas een 
hostieschaal en een kelk in het midden van de kerk die met doeken in het midden gelegd 
was. Wij sloten af met het mooie lied dat pater Andreas bij iedere doop zingt. Een 
uitnodiging voor het leven. Als je dit lied wil horen, surf dan naar volgende link: 
andreaskrahnen.wordpress.com 
 

Ik hoop dat wij heel snel ook weer kunnen samen vieren als corona voorbij is. 
 Pater Andreas 
 

Gesprek rond de brief van bisschop Lode 
 

Op 27 april bespraken we met de parochieploeg van Sint-Bernadette de brief van onze 
bisschop: 
Samen Kerk opbouwen vanuit de Geest (zie internet). De parochieploegleden hadden vooraf 
thuis de tekst grondig gelezen. Hen was gevraagd tijdens de vergadering kort toe te lichten 
wat hen in het bijzonder had getroffen. Ziehier een aantal spontane bedenkingen van de 
deelnemers die we aan bisschop Lode bezorgen. 
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 VERNIEUWING 
De brief getuigt van een frisse, authentieke benadering, theologisch sterk ingeleid in een 
toegankelijke taal.  Er werd door iedereen opgemerkt en gewaardeerd dat de visie resoluut 
kiest voor verandering en vernieuwing. Onze (West-Europese) Kerk  heeft nood aan 
perspectief, aan een visie! 
 

Opvallend dat onze bisschop de brief ondertekent met ‘b.Lode’. Dit beschouwen we niet 
zomaar als een detail en het stemt ons hoopvol. 
 

 SYNODALITEIT 
Uitdrukkelijk veel interesse binnen onze ploeg voor de synodaliteit  waar de bisschop voor 
pleit. 
Wij willen ons inzetten voor een kerkgemeenschap waar men naar elkaar luistert (en bij de 
besluitvorming rekening houdt met de betrokkenen!).  
 

Ook hier: veel appreciatie voor de heldere wijze waarmee dit nieuwe begrip wordt 
voorgesteld. 
Samen met de bisschop geloven we dat dit dé weg is die we als kerkgemeenschap (dringend) 
moeten gaan. 
 

Iemand vraagt naar meer concrete voorstellen (synodaliteit: is een kans, een attitude, een 
optie die in de tekst misschien te weinig geconcretiseerd wordt). 
 

Tevens weerstand bij sommigen voor wat betreft de vergelijking met ‘democratie’. 
Democratie is een bijzonder waardevolle optie en hoort hopelijk ook thuis in de kerk (de 
Geest waait…!) 
 

Wat onbegrip ook voor het feit dat een diocesane synode geen perspectief kan bieden 
(‘gezien slechts 4 jaar episcopaat resten’). Waarom dan toch niet starten? 
 

 SPANNING BISDOM-BASIS  
Wat bisschop Lode aankaart, is heel herkenbaar. We willen meewerken aan een nieuwe 
mentaliteit waarbij ‘het bisdom’ niet gesteld wordt tegenover ‘de mensen van het terrein’. 
Dit zal niet van zelf gaan en tijd vragen. 
 

Roddels horen overigens absoluut niet thuis in een kerkgemeenschap. 
 

 OUDEREN 
Dit item  werd heel positief onthaald. Een gewaardeerd pleidooi over de inzet en wijsheid 
van de ouderen! 
 

Graag voegen we er aan toe dat  -in onze parochie althans- de ouderen zich op een 
uitmuntende wijze aanpasten telkens wanneer vernieuwingen zich aandienden. In die zin 
bestaat die spanning tussen oud en jong (bij ons) nauwelijks. 
 

 VROUWEN 
We herkennen ons in de passage waarin opgeroepen wordt om meer aandacht voor vrouwen 
in de Kerk. ‘De strijd is inderdaad nog niet gestreden’. We zijn verheugd dat de bisschop 
‘hoopt een beetje vooruitgang te kunnen maken de volgende jaren.’ Maar we zien uit naar 
meer dan ‘een beetje’! 
Er is naar ons gevoel geen uitstel meer mogelijk voor concrete stappen i.v.m. bediening en 
ambt! 
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 JONGEREN 
Opmerkelijk, het pleidooi om jongeren meer vertrouwen én de nodige vrijheid te geven. 
We zijn het volmondig eens met de bisschop en stellen ons de vraag of we die schaarse 
jongeren in onze gemeenschap wel voldoende aanspreken. 
 

Er wordt toch opgemerkt dat veel jongeren niet zo vaak opteren voor een langdurig 
engagement. 
 

 MISSIE 
Bijzondere waardering voor het standpunt:  ‘Naar de eenvoudigen, de buitenstaanders gaan’. 
Niet wachten tot de mensen naar ons toe komen, maar hen zelf tegemoet gaan midden het 
leven. 
Dat is zeker ook de missie van Sint-Bernadette. 
Zeer mooi! De nadruk die de bisschop legt op  ‘de blik waarmee we naar hen kijken’. 
Ligt daarin misschien de toekomst van de kerk? 
 

 TOT SLOT 
Deze brief geeft ons een goed gevoel. Dit was in het verleden niet steeds het geval wanneer 
een brief ‘van boven’ kwam. We willen alvast onze werking concreet toetsen aan de visie 
van onze bisschop. 
 

Daarom, drie besluiten: 
 

a. JONGEREN 
            We nodigen jongere parochianen uit om lid te worden van de parochieploeg. 
b. SPANNING BISDOM-BASIS 
           We zoeken de bisschop op om verslag uit te brengen over dit gesprek. 
c. SYNODITEIT 
            We plannen in de nabije toekomst een bijeenkomst (parochiaal beraad) met alle 

parochianen en bespreken samen een toekomstvisie voor onze parochie. 
 

 PAROCHIEPLOEG SINT-BERNADETTE 
Johan, Mia, Jo, Hildegard, Kathy, Marc, Koen, Marijke, Jaak 

 

ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG IN DE LOCKDOWN. 
 

We zijn de maand mei gestart; zowel zon als regen passeren de revue. Er wordt een hete 
zondag aangekondigd, we zien ernaar uit! Op zaterdag ben ik aan zee en de morgen passeert 
met een flinke regen. Het is frisjes. Na de noen stopt de regen en komt een flauw zonnetje 
tevoorschijn. Ik ga op wandel naar de zee en als ik aankom is er een zachte warme wind. 
Toch is het kalm op de dijk, ondanks dat de terrasjes allemaal open zijn. Voor het eerst in de 
lente, ziet de dijk er weer “normaal” uit. Mensen genieten van een drankje op het terras, 
vrolijk babbelend. Wat is het plots ook warm! De weerman had het voorspeld, maar het 
voelt vreemd aan. Tegen dat ik terug ben aan de caravan loopt het zweet mij af. Dan maar 
genieten van een drankje op ons eigen stukje groen! 
 

In de week ervoor was er nog een zoomvergadering met de parochieploeg van de H. 
Franciscus. We hopen telkens dat we een datum zouden horen, dat we opnieuw in 
Bernadette mogen samenkomen. Helaas. Geen nieuws is deze maal geen goed nieuws. 
Wachten. Er is een alternatief, want je mag buiten vieren met 50 mensen. We hebben het 
even overwogen in de parochieploeg van Bernadette, maar je moet er heel wat inspanningen 
voor doen. En dan nog blijft het Belgische weer zo onzeker. 
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We vieren Pinksteren dan terug op de enige manier dat het kan. Een korte viering, met 15 
mensen. Enkele keren. Want we voelden in de korte Paasvieringen dat we dit écht nodig 
hebben. 
 

Onze geloofsgemeenschap leeft op, als we elkaar écht zien en écht kunnen ontmoeten. 
Samen zingen en samen bidden doet ons zo goed. 

Foto’s met copyright worden hier niet gepubliceerd. 
We krijgen op zondag tweemaal slecht nieuws, twee mensen zijn overleden. We zijn 
verdrietig en dan doen de beperkingen van de Corona heel veel pijn. We kunnen geen 
afscheid nemen, er is geen viering of wel maar we kunnen er niet bijzijn. Iemand zei nog 
vandaag, dat ze soms denkt dat iemand nog “aanwezig” is, omdat je niet deftig afscheid kan 
nemen. Dit ondervinden we nu ook. “het is toch niet waar” en “nu had het koor aanwezig 
moeten zijn, om de dienst op te luisteren”. Doodjammer. We zullen dan andere wegen 
gebruiken om te laten voelen, dat we meeleven met de familie. 
 

Lieve mensen, laten we in stilte thuis bidden, voor al wie ons lief is, 
En ja, betere tijden om samen te vieren zijn op komst! 

Hildegard. 
 

INTERPAROCHIAAL 
 

VIJFDAAGSE VAKANTIE BEZINNING 
THEMA: ZOMER-ZON-REIS NAAR JE ZIEL 

 

 
 

De langste reis is de reis naar binnen (Dag Hammarskjöld). Een gewone vakantiereis vraagt 
een goede voorbereiding; zo ook deze spirituele reis. We ledigen onze rugzak van dat wat 
overbodig is, waardoor er ruimte komt voor nieuw voedsel. Via allerlei paden en wegen 
zullen we nieuwe avonturen beleven. We zullen mooie wouden verkennen, bergtoppen 
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beklimmen, maar ook gaan langs steile afgronden en misschien door diepe dalen. We zullen 
draken tegenkomen om te trotseren en het verweesde kind in ons dat om aandacht en liefde 
vraagt. We mogen hierbij vertrouwen op ons innerlijk kompas en de hand van de 
Onzichtbare die ons begeleidt op onze wegen. In de ochtenden gaan wij met elkaar in 
gesprek om elkaar te versterken en om als metgezellen op reis te gaan. In de middagen zijn 
de ‘rustpunten’ in de geestelijke trektocht en is er gelegenheid om vakantie te houden bij 
enkele begeleide uitstappen in het mooie Gent, waarbij deelname vrij is. In de avond sluiten 
we aan bij de dagsluiting van de paters en is ruimte voor vrijblijvend gezellig samen zijn. 
   Wanneer? Maandag 12 juli 2021 vanaf 10:00 t/m Vrijdag 16 juli 2021 tot 16:30 uur . 
 

ONDER VOORBEHOUD EN AFHANKELIJK VAN DE BELGISCHE CORONA-
VOORSCHRIFTEN. 
 

   Waar? Het Rustpunt ‘in hartje Gent‘ (België) Karmelitaans Centrum 
   Kosten? € 400,- Incl. maaltijden en lakens. 
Aan elke deelnemer wordt een zeer verzorgde individuele gastenkamer toegewezen. 
 

Uiterste inschrijvingsdatum: Vóór zaterdag 19 juni 2021. 
Meer info : https://www.metgezelinzingeving.com/activiteit/zomerzonreis-naar-je-ziel/ 
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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: www.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. 09 231 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 99 57 03   andreas.krahnen@gmail.com 
 E.H. Karel Cottenie             Tel. 09 335 55 06       Karel.cottenie@telenet.be 


