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Gebed, bezinning, vorming in Parochie De goede Herder 
kort en alfabetisch opgelijst … 

 

Opgelet: door de coronamaatregelen gaan heel wat van onderstaande initiatieven tijdelijk 
niet door. Best vooraf contact opnemen met de vermelde contactpersoon. 

 
Aanbidding Ekkergem 

 wat: bidden tot Jezus, zichtbaar met de geconsacreerde hostie in de monstrans 
 wanneer: elke 1ste vrijdag van de maand om 14.30 u. 
 waar: Sint-Martinuskerk (Ekkergem), Einde Were, 9000 Gent 
 contact: Hélène De Clippele - de.clippele@skynet.be 

 
Agapè 

 wat: stilstaan bij de lezingen van de zondagsviering 
 wanneer: zo'n 5 keer per jaar op zondag om 10.00 u. - data op www.gentwest.be 
 waar: Sint-Martinuskerk (Ekkergem), Einde Were, 9000 Gent 
 contact: Joris Van Ael - joris.van.ael@telenet.be 

 
Bijbelavonden 

 wat: Bijbeltekst lezen en laten spreken (methode: lectio divina) 
 wanneer: maandelijks, data worden met de deelnemers vastgelegd 
 waar: Sierheesterlaan 25, 9030 Mariakerke 
 contact: Moniek Winderickx - moniekentoon@gmail.com 

Isabel Goossens - goossensisabel@gmail.com 
 
Eucharistieviering weekdag 

 info op www.gentwest.be 
 
Eucharistieviering zondag of vooravond 

 zaterdag om 18.00 u.: Onze-Lieve-Vrouwkerk, Mariakerkeplein, 9030 Mariakerke 
 zondag  om 9.00 u.: Sint-Martinuskerk (Ekkergem), Einde Were, 9000 Gent 
 zondag  om 10.30 u.: Sint-Gerolfkerk (Drongen), Drongen plein, 9031 Drongen 

 
Gebedsgroep Deësis 

 wat: stil gebed - vigilie (psalmen en lezingen) - broodmaaltijd 
 wanneer: tweewekelijks op zaterdag vanaf 19.00 u. 
 waar: kapel Leefhuis Sint-Jan, Goudensterstraat 21, 9000 Gent 
 contact: Joris Van Ael - joris.van.ael@telenet.be 

 
Gebedsgroep Myriam 

 wat: gebedsgroep 
 wanneer: elke woensdag om 18.30 u. 
 waar: Kerselaarstraat 16, 9030 Mariakerke 
 contact: Etienne Vehent - 09 374 07 14 
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Kleine zusters van Nazaret 

 wat: boterham – gebedsmoment - ontmoeting 
 wanneer: elke vrijdag vanaf 18.00 u. (4de vrijdag vanaf 19.15 u.) 
 waar: Sint-Jan-Baptiststraat 11, 9000 Gent (vroegere pastorie) 
 contact: Jo Ghyoot - jo.ghyoot@gmail.com 

 
Kring Drongen 

 wat: vertegenwoordiging I.J.D.-Jongerenpastoraal Vlaanderen 
 wanneer: minstens één keer per maand 
 waar: lokaal, Lage Lakendreef, 9031 Drongen 
 contact: Joachim Hollanders - joachim.hollanders@hotmail.com 

 
Kruispunt 

 wat: bezinning met dialoog en ontmoeting 
 wanneer: 1ste vrijdag van de maand om 19.00 u. 
 waar: Onze-Lieve-Vrouwkerk, Gavergrachtstraat, 9031 Drongen-Luchteren 
 contact: Daniël Reynvoet - danielreynvoet@telenet.be 

 
Legioen Kleine Zielen 

 wat: eucharistie en rozenkrans 
 wanneer: 1ste zaterdag van de maand om 14.30 u. 
 waar: Sint-Gerolfkerk (ingang Torenkapel), Drongenplein, 9031 Drongen 
 contact: Antoine Sergeant - antoine.sergeant@skynet.be 

 
Morgengebed 

 wat: bidden van het angelus en het getijdengebed 
 wanneer: dinsdag tot en met zaterdag om 8.00 u. 
 waar: Sint-Gerolfkerk, Drongenplein, 9031 Drongen 
 contact: Wilfried Van Wilder – wilfried.vanwilder@proximus.be 

 
Oude Abdij 

 wat: allerlei momenten van gebed, bezinning en vorming 
 wanneer: heel het jaar door 
 waar: Oude Abdij Drongen, Drongenplein 26, 9031 Drongen 
 contact: Oude Abdij Drongen - www.oudeabdij.be 

 
Rozenkransgebed 

 wat: samen de rozenkrans bidden 
 wanneer: elke maandag om 8.30 u. in mei en oktober 
 waar: Sint-Gerolfkerk, Drongenplein, 9031 Drongen 
 contact: Dirk Strobbe - dirk.anne.strobbe@telenet.be 
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