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WOENSDAG 2 JUNI 2021 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
 

Tiende zondag door het jaar 
Er zijn momenten van gebed. 
 

Nog tot 9 juni zijn liturgische vieringen 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. 
 

Hoop om weer samen eucharistie te vieren 
Wij koesteren de stille hoop dat eucharistievieren weer mogelijk is vanaf het weekend van 
12 en 13 juni, mits het in achtnemen van de geldende maatregelen. Samen kijken we 
verlangend uit. 
 

De kerken blijven open 
Intussen: 
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 6 juni 2021 – Tiende zondag door het jaar b 
 

Radio: Sint-Servaasbasiliek, Grimbergen, 10.00 uur 
 

TV: Sint-Servaasbasiliek, Grimbergen, 10.00 uur op één 
 

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 vermoedelijk tot 9 juni geen eucharistie vieren. 
Daarom zijn er nog steeds vieringen op radio en televisie of via livestream. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parochieblad                        SINT-BERNADETTE – GENT           ONLINE 

Jaar 2021 Nummer 22     woensdag 2 JUNI Pg. 2 / 8 

 

Donderdag 3 juni 
 

Sacramentsdag 
 

 
Ik besef meer en meer 
hoe levensnoodzakelijk het is, Heer, 
wekelijks samen te komen rond uw Woord, 
rond Brood en Wijn… 
 

Omdat ik tenminste eens per week 
het teken wil zien 
van Iemand die brood breekt 
en daarmee zijn leven geeft voor mensen. 
 

Ik heb het nodig eens per week 
om dat niet te vergeten. 
Eens per week is niet veel 
als je bedenkt dat wij 
meerdere keren per dag, 
willen of niet, 
tekenen zien die zeggen… 
 

‘Leef voor jezelf, zorg voor jezelf’. 
Eens per week, een tegenwicht, 
in de herinnering aan Jezus die het voorleefde, 
en de uitnodiging dat het anders kan, 
is zeker niet te veel. 

   Naar  Carlos Desoete 
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Opnieuw vieren in onze kerken 
De Nationale Veiligheidsraad zal op 28 mei normaal de gezondheidsmaatregelen 
versoepelen zodat opnieuw liturgische vieringen kunnen plaatsvinden met onze 
geloofsgemeenschappen in onze kerken. 
 

Het bestaande protocol waarin het verloop van de vieringen wordt beschreven blijft 
grotendeel behouden. Het maximaal aantal personen wordt opgetrokken tot 100 personen. 
 

We hopen dat dit een definitieve opheffing mag zijn van de lockdown voor onze kerken. We 
blijven ons houden aan de voorgeschreven maatregelen. De veiligheid en de gezondheid van 
eenieder staan voorop. 
 

Eucharistievieringen op zondag 
Onze liturgische medewerkers bereiden zich voor op de heropstart van de zondagsvieringen 
en de onthalers zullen jullie terug hartelijk verwelkomen. 
Het samenkomen van onze gemeenschap op zondag (zaterdag) voor de eucharistie ligt ons 
nauw aan het hart. 
Wij willen er verder inspirerende, deugddoende vieringen van maken. 
Samen bidden, samen vieren doet goed en versterkt ons geloof. 
Wij willen ons blijvend laten voeden door zijn Woord en Brood, op de adem van de Geest. 
 

Oudere of kwetsbare mensen zullen misschien wat aarzelen en de vieringen blijven volgen 
op radio of televisie. 
Maar we hopen u toch zo spoedig mogelijk te mogen verwelkomen in onze kerk. Een 
weerzien na een lange periode. 
Voor iedereen is een plaatsje voorzien in de kerk. 
Hopend op een deugddoend weerzien in onze gemeenschappelijke vieringen. 
 

Doopsel en huwelijk 
Vanaf 1 juni zijn we terug gestart met de doopvieringen. Deze vieringen vinden plaats per 
individueel gezin samen met de familie. 
 

De uitgestelde en reeds geplande huwelijksvieringen in de kerk kunnen doorgaan. Er staan 
er verschillende gepland in de zomermaanden. 
 

Begrafenissen 
Kerkelijke uitvaarten zijn altijd kunnen blijven doorgaan. Zij het in de wintermaanden in 
beperkte familiekring (15 personen) en sinds kort met 50 personen. Vanaf 9 juni zal dit 
kunnen met 100 personen. 
 

Sacramentsdag 
De tweede donderdag na Pinksteren is het Sacramentsdag, dat is dit jaar op 3 juni. Dit feest 
wordt meestal gevierd de zondag nadien. 
Vorig jaar mochten we terug heropstarten op sacramentszondag. 
 

Op dit feest wordt gevierd dat Jezus Christus zichzelf onder de gedaante van brood en wijn 
heeft gegeven en altijd onder de mensen wil blijven. 
In de eucharistie worden de woorden en gebaren van Jezus herhaald. daarmee wordt 
uitgedrukt dat Hij daadwerkelijk aanwezig komt onder ons in brood en wijn. 
 
We zullen elkaar terug zien voor de eucharistie op zondag 13 juni. 
 Vredevolle groeten van Johan Goedefroot 
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OPNIEUW EUCHARISTIEVIERINGEN 
 

Zaterdag 12 juni 
Om 16.30 uur  -  Kerk Sint-Amandus 

 

Zondag 13 juni 
Om 09.30 uur  -  Kerk O.-L.-Vrouw Oude Bareel 
Om 11.00 uur  -  Kerk Sint-Bernadette 

 

Inlichtingen 
Marijke De Vogeleer, parochieassistente 
tel. 09 231 53 00 
e-mail: parochieassistente.gentoost@gmail.com 
Parochiesecretariaten 
Sint-Amandus: 09 251 00 03 
Sint-Bernadette: 09 259 84 97 
Oude Bareel: 0485 34 67 86 

 

Website: www.parochiegentoost.be 
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DERTIGSTE ZONDAG VAN DE LOCKDOWN. 
 

Hoera het is zover. De opening van de kerken 
en het starten van de vieringen zijn nu écht 
dichtbij. Ik keek op de planning van de 
lectoren van juni en ik mag opnieuw meedoen. 
Zouden we het nog kunnen? Op Pinksteren 
was er het mooie gebedsmoment. Zoals altijd 
was het een goed verzorgd gebedsmoment. 
 

Maar wat zal het fijn zijn, om opnieuw met 
meerdere vrienden en gelovigen, samen te 
mogen vieren! Ik kijk er alvast naar uit! En 
velen met mij denk ik. Sommigen zijn het 
andere ritme van de zondag al gewoon. Langer 
ontbijten, gaan wandelen of gaan fietsen. 
Andere plannen voor de dag of voor het 
middagmaal. 

 

We kunnen veiliger bijeen komen, dankzij de vaccinatie campagne. Wat een goede 
organisatie is dat! Aanvankelijk ben ik tweemaal zelf geweest, om mijn prikje. En vorige 
week werkte ik mee als vaccinator. Dezelfde vroege shift was Jan Demeester actief en zagen 
we elkaar bij het onthaal. Kort daarop mochten we starten en aangezien het mijn eerste dag 
was, mocht Jan mijn mentor zijn. Hij leidde mij op in het programma van de computer en 
ook in de dingen die je allemaal doet en zegt om de bezoekers gerust te stellen. Het ging 
vlot. Het is best aangenaam om met vele “collega’s” samen te werken. De eerste dag was 
een topdag. Drieduizend achthonderd vaccinaties. Je zag overal een rij wachtenden, maar de 
mensen waren meestal vol lof. 
 

Marc is ook af en toe van dienst, zoals vele vrijwilligers; rondrijden met rolwagens, gewoon 
mee begeleiden, parkeerwachter of zaalwachter. Ik moest toch wel kijken wat zo’n 
organisatie allemaal met zich meebrengt! Het is de moeite. 
 

Het is goed om weten dat velen, van onze trouwe misgangers van Sint-Bernadette nu 
beschermd zijn. Dit geeft nog een beter gevoel om dan samen bijeen te komen. Laat ons 
bidden en hopen dat we nu goed vertrokken zijn voor een lange stabiele periode en we 
hopelijk niet teveel vrienden en geliefden meer verliezen aan Corona. 
 

Met goede hoop zien we uit naar een mooie maand juni!  
 Hildegard 
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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 
 

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 
 


