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WOENSDAG 9 JUNI 2021 
 

LITURGISCHE VIERINGEN 
Zondag 13 juni 

  11.00 u. – Eucharistieviering 
 

Zondag 20 juni 
  11.00 u. – Eucharistieviering 
 

Zondag 27 juni 
  11.00 u. – Eucharistieviering 
 

Bezinning 
 

Het Rijk Gods, waarop lijkt het? 
Het is graan dat kiemt en gedijt 
dag na dag, bij regen en zonneschijn. 
Een hand zaait het in het land, 
de boer gaat heen, slaapt en staat op. 
Ondertussen groeit het graan, 
het rijpt in volle zomer, 
en niemand ziet hoe. Het is er! 
 

Het Rijk Gods, waarop gelijkt het? 
Het is als het mosterdzaadje, 
een klein en nietig ding. 
Een vogel draagt het rond, 
het valt op een plek tegen de woestijn. 
Het kiemt in schrale grond, 
het wordt met de jaren een struik, 
het krijgt grote takken, zo ruim 

dat vogels er hun nesten bouwen. 
Niemand zag het groeien. Het is er! 
 

Het Rijk Gods, 
de vreugdedroom van God 
wil werkelijkheid worden 
met het zaad van geduld. 
Het mosterdzaadje zal groeien, 
zijn takken zullen reiken 
binnen handbereik van kinderen. 
Zij zullen elkaar de vruchten doorgeven 
vreugde en pijn, niets en alles 
en Gods Rijk zal glimlachen… 
 

 Theo Willemen 
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Samen vieren 
Vanaf 9 juni 2021 treedt de eerste fase van het ‘zomerplan’ in werking en komen er heel wat 
versoepelingen in de coronaregelgeving. Dat geldt ook voor de erediensten en de 
parochiewerking. 
 

Opnieuw vieren in onze kerken 
Vanaf die dag gaat het aantal toegelaten deelnemers aan een publieke viering binnenin een 
kerk van 15 naar 100. 
 

In de kerken van onze parochie gaan vanaf zaterdag 12 en zondag 13 juni alle gebruikelijke 
zondagsvieringen opnieuw door.  
Het aantal deelnemers is beperkt tot 100. 
Maar dat is geen probleem. Reserveren is niet nodig. Kom gerust af. 
In de kerken blijven de coronaregels die eerder reeds golden van toepassing: mondkapje 
dragen, handen ontsmetten bij het binnenkomen en voldoende afstand houden. 
 

Uitvaarten, huwelijken en doopsels 
Het maximum aantal van 100 deelnemers in een kerk (voorganger en kinderen van 12 jaar 
en jonger niet inbegrepen) geldt voor alle liturgische bijeenkomsten, dus naast 
eucharistievieringen ook voor uitvaarten, huwelijken en gebedsdiensten. 
Mogelijks gaat het aantal in juli omhoog (naar 200). 
 

 Foto 498  © Hans Medart   hier niet gepubliceerd (copyrights) 
 

Welkom 
We hebben er lang naar uitgezien, maar eindelijk is het zover! 
Op zaterdag 12 juni en zondag 13 juni starten we opnieuw onze wekelijkse 
zondagsliturgie. 
We hebben tijdens het afgelopen coronajaar zo goed en zo kwaad als het kon contact 
gehouden met alle parochianen. Maar we hebben elkaar evident ook gemist. 
Wat zal het deugd doen om elkaar terug te zien! Vanzelfsprekend houden we de kerk 
coronaproof! 
 

We kijken er alvast naar uit u allen in grote getale terug te zien. 
 

EUCHARISTIEVIERINGEN 
Overzicht van de eucharistievieringen in de parochie heilige Franciscus van Assisi in Gent-
Oost 
 

Zaterdag 
 16.30 u.  Kerk Sint-Amandus Sint-Amandsberg 
 17.00 u.  Kerk Sint-Lieven Ledeberg 
 

Zondag 
 08.00 u.  Kerk Sint-Eligius Gentbrugge 
 09.30 u.  Kerk o.-l.-Vrouw Oude Bareel Sint-Amandsberg 
 09.30 u.  Kerk Sint-Simon en Judas Gentbrugge 
 11.00 u.  Kerk Sint-Bernadette Gent, Sint-Amandsberg 
 11.00 u.  Kerk Sint-Eligius Gentbrugge 
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WELKOM - ZONDAG 13 JUNI 

 

We hebben er lang naar uitgezien, maar eindelijk is het zover! 
Op zondag 13 juni starten we opnieuw onze wekelijkse zondagsliturgie. 
Om 11.00 u is iedereen welkom in de Sint-Bernadettekerk voor de eucharistieviering. 
 

We hebben tijdens het afgelopen coronajaar zo goed en zo kwaad als het kon contact 
gehouden met alle parochianen. Maar we hebben elkaar evident ook gemist. Daarom zijn 
we blij dat ons wekelijks rendez-vous in Sint-Bernadette opnieuw kan starten. Wat zal het 
deugd doen om elkaar terug te zien! Vanzelfsprekend houden we de kerk coronaproof! 
 

Men vertelle het voort! 
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EENENDERTIGSTE ZONDAG IN DE LOCKDOWN 
 

 Foto 455 © Danny Maenhaut hier niet gepubliceerd (copyrights) 
 

Zo, lieve lezers, ik mag stoppen met schrijven. Ja, we mogen opnieuw samen komen voor 
eucharistie te vieren. De Coronacrisis is weer wat gemilderd en we mogen elkaar weer 
zoetjes aan ontmoeten. Best wachten we nog even met knuffels en kusjes, maar een 
zondagse viering mag wel! Hoera! 
 

Je zal van mij dus geen wekelijks berichtje krijgen. Maar hier en daar wel foto’s en 
mijmeringen bij de nieuwe vieringen. Enkel positief nieuws dus. Dat mag ook eens. 
 

Ik had het nooit durven denken, dat ik meer dan zeven maanden lang, iets zou schrijven op 
zondag. Het begon luchtig en daarna werd het een wekelijkse job. 
 

Ik dank u lezer, als je dit alle weken trouw hebt gelezen. 
Tot binnenkort, 
 Hildegard 
 

LIEF EN LEED 
 

Doop 

 

Op 29 mei is Nonan Dhont in onze kerk gedoopt. 
Hij is de zoon van Jonathan Dhondt en Natasha Braet uit Evergem. 
 

Moge hij opgroeien in een gelukkig gezin. 
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Overlijden 
 

 Wij hebben afscheid genomen van Mevrouw Anne-Marie De Smet. 
 

Op zaterdag 8 mei 2021 was er in de kerk van Sint-Bernadette de uitvaartdienst  
van mevrouw Anne-Marie De Smet, de echtgenote van Paul Verstraeten. 
De uitvaartdienst vond plaats in beperkte familiekring. 
 

In de afscheidsliturgie werd het evangelie gelezen van hemelvaartdag. 
Jezus zegt: “Ik zal niet lang meer bij jullie zijn; maar ik geef jullie een opdracht: Heb elkaar 
lief zoals ik jullie heb liefgehad, zo zul je mijn leerlingen zijn.” 
 

An was zelf een zorgzame vrouw, gehecht aan haar gezin, familie en vriendenkring. 
Geboren in 1955 in Opbrakel waar ze is opgegroeid met een oudere zus. 
Haar ouders verhuisden naar Gent, ze volgde hier de humaniora en studeerde geneeskunde 
aan de universiteit. Zij was een goede en knappe student. 
Zij werd bedrijfsarts, eerst op zelfstandige basis en nadien bij Medinet. 
Ze deed haar werk met zorg en plichtsbewust. 
 

Aan de universiteit heeft ze Paul Verstraeten leren kennen en ze huwden vrij vlug. 
An werd de moeder van 4 kinderen: Eveline, Wim, Frank en Tom. 
Het was een aanvankelijk druk leven: haar werk en haar gezin. 
Maar An was vlug van denken en handelen. En alles wat ze deed gebeurde met de nodige 
zorg en aandacht. 
Ze was blij met haar gezin; ze hield van haar man en van de kinderen. 
Ze werd de fiere oma van 7 kleinkinderen. 
Ze hield van muziek, van dieren en ontspanningslectuur. 
Ze genoot van de vele vakanties met haar gezin, of culturele en culinaire reizen met de 
vriendenkring. 
Samen zijn met familie en vrienden was een feest. Ze nam daar vaak het voortouw in. 
 

Vorig jaar werd ze ziek. Ze werd behandeld en herstelde. Toch enkele maanden geleden 
zette de ziekte zich door. Ze is in die maanden thuis kunnen blijven dank zij de steun, de 
zorg en de aandacht van haar man Paul en de kinderen. 
Ze is op 4 mei gestorven. 
Als jullie elkaar liefhebben, zal ik dicht bij jullie blijven. 
Deze Jezuswoorden willen we leggen bij het leven van An. 
De familie nam liefdevol afscheid van haar. 
Er is het verdriet bij haar heengaan., en vooral het grote gemis van haar aanwezigheid, haar 
aandacht, haar liefde en vriendschap. 
Dit klonk door in de afscheidswoorden van de kinderen, alsook de dankbaarheid voor wat 
hun moeder voor hen betekend heeft. 
We betuigen ons medeleven in het bijzonder met Paul die zijn geliefde vrouw verliest. 
 

Op het gedachtenisprentje tekende Sam, één van de kleinkinderen, een levensboom, het is 
een familieboom geworden met de namen van heel de familie, een boom vol liefdevolle 
verbondenheid. Er staat de volgende tekst bij: 
 

Vertel dan aan de bomen 
hoeveel ik van je hield. 
 

Vertel het aan de wind, 
die in de bomen klimt, 
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of uit de takken valt, 
hoeveel ik van je hield. 
 

Vertel het aan een kind, 
dat jong genoeg is om te begrijpen. 
Vertel het aan een dier, 
misschien alleen door het aan te kijken. 

Vertel het aan de huizen van steen, 
vertel het aan de stad, 
hoe lief ik je had. 

 
 We hebben afscheid genomen van de heer Leon Willems. 
 

Vrijdag 28 mei was er de uitvaartdienst van de heer Leon Willems in de kerk van Sint-
Bernadette. 
Hij woonde in de Waterstraat 76 te Sint-Amandsberg. Hij laat er zijn echtgenote achter, 
Denise Moerman. 
 

Leon werd geboren in Klemskerke in 1932. Daar groeide hij op in een gezin van 4 kinderen. 
Het gezin verhuisde na de oorlog naar Gent. 
In het jaar 1957 huwde hij met Denise Moerman en ze kwamen wonen in Sint-Amandsberg, 
Waterstraat. 
Leon ging werken bij de douane in Antwerpen en Gent, later werd hij tewerkgesteld bij de 
dienst Accijnzen. Hij deed zijn werk nauwgezet. 
Tuinieren was zij hobby en eens op pensioen trok hij graag naar het clubhuis Krekelberg. 
Hij was lid van de Kankerliga. Hij ging graag naar de ontmoetingsdagen en had er ook een 
vriendenkring. 
 

Want sinds meerdere jaren waren er de gezondheidsproblemen. Hij was moedig. 
De laatste maanden waren lastig. Hij kon rekenen op de steun en aandacht van zijn vrouw en 
van buren en vrienden. 
Hij is gestorven op 21 mei 2021. 
Hij was 88 jaar. 
 

Het in memoriam van de heer Arthur Vermeulen verschijnt in volgend  parochieblad. 
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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 
 


