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Wanneer eucharistie vieren?  
 
De erkende erediensten in ons land vragen in een gezamenlijke brief aan de federale regering om meer 
personen toe te laten dan de maximum 15 personen en opnieuw het cijfer wordt gehanteerd van 
maximaal 1 persoon/ 10m². Een brief met dit voorstel werd gericht aan de minister van justitie Vincent 
van Quickenborne. Lees er hier meer over. 
 

Bisschop Lode Ontmoeten 
 
In deze coronatijd zal bisschop Lode elke 
zaterdagnamiddag van 14.45u tot 17u 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.” 
 

 
 
 

 

Lichtmistocht 
 
Op 2 februari is het Lichtmis. Lichtmisvieringen 
zijn  wegens de coronapandemie niet mogelijk. 
Om de sfeer van lichtmis te ervaren wordt er een 
Lichtmistocht opgesteld, waarbij aan de hand van 

 
 
 



enkele standen het evangelieverhaal van Simeon 
en Hannah wordt verteld.  Ouders die hun kind 
lieten dopen worden er persoonlijk voor 
uitgenodigd. Je kan de lichtmistocht beleven van 
zaterdag 30 januari tot en met dinsdag 2 februari 
in de kerk van: 
Sint-Amandus van 9 tot 17 uur 
Sint-Lieven van 9 tot 12 uur 
St.-Eligius van 9 tot 12 uur 
 

 
 

Alpha online 
 
Wil je ontdekken of herontdekken wat geloof voor 
jou kan betekenen? Schrijf je dan in voor een 
Alphacurus. Alpha is een inleiding in het christelijk 
geloof. In tien bijeenkomsten ontdek je wat het 
christelijk geloof inhoudt. Elke samenkomst staat 
een ander onderwerp centraal waarover er nadien 
in een groepje van maximum 10 personen wordt 
over nagepraat. Het traject loopt via een veilige 
videoconferentie. Elke bijeenkomst duurt 1u30. 
Hier vind je meer info 
 

 

 
 

Fratelli Tutti – Allen broeders 
 
Interlevensbeschouwelijk panelgesprek over de 
3de encycliek van Paus Franciscus op zaterdag 6 
februari van 10u00 toto 12u00). 
Bisschop Lode Van Hecke leidt in en gaat in 
gesprek met Freddy Mortier, voorzitter de 
Mens.nu en Naïma Lafrarchi, juriste en 
onderwijskundige, ben bijzondere leermeester 
islam. 
Vooraf aanmelden voor dit zoom-gesprek is 
noodzakelijk. Hier lees je meer info. 
 
 

 

 
 

Christenen bidden voor eenheid 



 
Van 17 tot en met 24 januari gaat de jaarlijkse 
week van gebed door. De Christenen bidden 
samen voor eenheid. Dit jaar is het thema ‘Blijf in 
mijn liefde en je zal vrucht dragen’. De 
gebedsbrochure is samengesteld door de 
oecumenische kloostergemeenschap in 
Grandschamp (Zwitserland). Download  hier de 
brochure. Gebedswakes kunnen nu niet door 
gaan. Daarom een voorstel om een persoonlijk 
gebed of een gebed met je bubbel te voorzien 
tijdens de week van 17 tot 24 januari. 
Wil je tijdens deze oecumenische gebedsweek 
voor de eenheid een viering meebeleven, dan kan 
dat via www.memomechelen.be 
 

 

 

Digitale lanceermomenten Broederlijk Delen 
 
Een klassieke diocesane lanceeravond voor de 
campagne van Broederlijk Delen 2021 zit er niet 
in. Broederlijk Delen Oost-Vlaanderen 
organiseert wel in elk dekenaat online-
infomomenten. Voor dekenaat Gent vindt dit 
plaats op donderdag 4 februari. 
Inschrijven hiervoor kan niet meer. 
 
Je kan nog wel inschrijven voor thematische 
digitale werkwinkels via deze link. 
 

 

 
 

Eucharistie volgen via radio of TV…. 
 
Wegens de lockdown kunnen we geen eucharistie meer vieren.  
Via TV, radio of livestream zijn er mogelijkheden. 
Alle info vind je via deze link 
 
Via deze link zijn er tips om de eucharistie op het scherm mee te vieren 
 
24 januari 
Radio: Abdij Keizersberg, Leuven, 10 uur 
TV1: Sint-Jozefkerk, Waubach, 10 uur, NPO2 (Nederland) 
Vanuit de kapel wzc van Westervier, Brugge, 10 uur eucharistie via www.kerknet.be 
 
TV KTO: bedevaartsoord Lourdes-Frankrijk, via Proximuskanaal 215 of www.ktotv.com, 10 uur 
 
De parochie de Goede Herder (Gent-West) uit ons dekenaat blijft wekelijks live een viering uitzenden 
vanuit hun you-tube kanaal Lees er hier alles over 
 

Kerkgebouwen blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning 
 



De kerk van Sint-Lieven Ledeberg en Sint-Eligius Gentbrugge van 8u30 tot 12u00 
De kerk van Sint-Amandus Sint-Amandsberg, van Sint-Simon Gentbrugge en de  
winterkapel  van O.-.L.-Vrouw Oude Bareel van 9u00 tot 17u00 
 

Heb oog voor elkaar  
 
Blijf met elkaar in verbinding. Een telefoontje, een videoboodschap, een sms’je… doet wonderen. 
Ouderen of zieken of mensen met een beperking hebben ons nu meer dan ooit nodig. Een telefoontje, 
een kaartje kan wonderen doen. Misschien kan je hen ook helpen met boodschappen. 
 

Gebed 
 

Mijn God, 
 ik wil mijn ogen niet sluiten 
 voor het lijden in de wereld. 

 Maar ik kan de landen  
waar menen kansloos hopen  

op een beter bestaan  
niet meer opsommen.  

Er is zo veel onmenselijk lijden  
in onze wereld.  

 
Ik kan er zo vaak niets aan doen. 
Maar ik moet wel blijven kijken 

en erover lezen? 
 

Gij, God, die mens werd in de wereld: 
zie allen die lijden, 

schenk uw genade overvloedig. 
Gij stopt nimmer, Gij blijft kijken. 

 
Omarm uw mensen, 

zodat ze uw liefde blijven voelen. 
 

Anita Galle 
 

 
Indien je deze mail niet meer wenst te ontvangen, mail naar parochieassistente.gentoost@gmail.com 

 

 
 

 

 


