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Onze kerkplekken aan het woord…  
 
 
Gedurende een vijftal weken laten we iemand 
vanuit onze kerkplekken aan het woord. Deze 
week zijn we in de Sint-Lievenkerk te Ledeberg. 
Via deze link vertelt Rita ons hoe we de 
veertigdagentijd in coronatijd zinvol kunnen 
beleven.  

 
 

 
 

Aswoensdag 17 februari 
 
In de kerk van Sint-Amandus en Sint-Lieven is er 
gelegenheid tot gebed en asoplegging 
van 9.30 uur tot 12 uur. Iedereen welkom! 
Op bepaalde momenten is er een begeleid 
gebedsmoment met Bijbellezing, gebed en 
asoplegging. Daar er slechts 15 personen 
tegelijkertijd in de kerk mogen aanwezig zijn 
kan dit gebedsmoment ook tussendoor of nadien 
herhaald worden. 
Men kan de kerk ook vrij bezoeken. 
 
Gebedsmomenten: 
Kerk Sint-Amandus 
om 10 uur en om 11 uur 
Info parochiesecretariaat: tel. 09 251 00 03 
Kerk Sint-Lieven 
om 10.30 uur en om 11.30 uur 
Info parochiesecretariaat: gsm 0479 62 64 04 
 
De winterkapel in Oude Bareel en de kerken van 
Sint-Eligius en St.-Simon zijn open voor een stil 
gebed. 

 
 
 

 



 
Vastenkalenders en de gebedskaartjes zijn 
voorhanden in onze kerken. 
Je kan ze meenemen en gebruiken om er thuis 
een ‘vastenhoekje’ mee op te bouwen. 
 

Sint-Valentijnwandeling 
 
Een wandeling ideaal voor koppels, gezinnen met 
kinderen en alle geïnteresseerden die de liefde 
willen vieren. 
De wandeling start in de Sint-Niklaaskerk waar je 
een handig plannetje kan meenemen. 
Voorzie voor de wandeling een anderhalf uur. Ze 
is 5,5 km lang. 
Je kan wandelen tussen zaterdag 13 februari en 
zondag 15 maart. 
Via deze link vind je meer info. 
 

 

 
 

Veertigdagentijd 
 
Op 21 februari, 1ste zondag van de vasten, gaat 
de bisschop voor in een eucharistieviering om 10u 
in de vernieuwde crypte van de Sint-
Baafskathedraal. De viering is live te volgen via 
www.Kerknet.be en via de regionale zenders TV 
Oost en AVS. In de viering is ook aandacht voor de 
definitieve naamopgave van de catechumenen. 
 

 

 
 

Vormsel 2021 na de zomervakantie 
 
Het corona-virus blijft woekeren. Ook al is de 
vaccinering nu volop bezig,  toch zal het nog even 
duren voor we het normale gemeenschapsleven 
kunnen hernemen. 
De bisschoppen van de Vlaamse bisdommen 
alsook het vicariaat Vlaams-Brabant hebben 
daarom beslist dat de voorziene vormselvieringen 
tussen Pasen en Pinksteren 2021 zullen doorgaan 
in de maanden september en oktober. 
Voor het dekenaat Gent betekent dit dat het 
vormsel zal plaatsvinden in het weekend van  
25-26 september. 
Lees er hier meer over. 
 

 
 

 

Digitale 40-dagenretraite van de jezuïeten 



 
‘Het licht van uw gelaat’ is de titel van de  
40-dagenretraite 2021. De retraite gaat op 
Aswoensdag 17 februari van start en eindigt op 
Paaszondag. Het is alweer de veertiende digitale 
retraite van de jezuïeten. 
 
Deelnemers aan de digitale retraite krijgen 
dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten, 
meditatieve vragen, citaten en technische 
gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis 
om de 40-dagentijd, de Goede Week en het 
Paasmysterie intenser te beleven. 
 

 

 
 

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 
 
14 februari 
Radio: Onze-Lieve-Vrouwbasiliek, Scherpenheuvel, 10 uur 
TV1: Onze-Lieve-Vrouwbasiliek, Scherpenheuvel, 10 uur 
 
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 
 

Onze kerken blijven open 
 
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 



 

 
 
 

 
Uit stof en as zijn wij genomen, 

 wankel en krachtig tegelijk. 
 

Allen aan uw hart gedrukt, 
 mogen wij 

 U volgen, Jezus,  
op de voet. 

 
Omdat wij niet 

 kunnen geloven 
 dat U aanwezig blijft, 

 in welk lijden ook, 
 laten wij ons tekenen 

 met uw kruis. 
 

Als een zegel 
 van uw nabijheid 

 dringt U bij ons binnen, 
 onuitwisbaar als olie 

 in een steen. 
 

‘Ga nu maar’, 
 zegt ons hart, 

 ‘veertig dagen lang 
 duurt de tocht. 

 Het duister mag nog 
 zo beklemmend zijn, 

 het licht van Pasen 
 is uw horizon.’ 

 
Illustratie en tekst: Eric Galle 

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

 

 
 

 

 


