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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 kerk van Sint-Bernadette daar 
op 18 februari het feest was van de H. Bernadette. 
Via deze link  horen we een meditatie rond de H. 
Bernadette.   
 

 

 
 

Boodschap van onze bisschop Lode 
 
 
Vanuit de sobere kapel van de Roosenbergabdij in 
Waasmunster vertelt onze bisschop Lode via deze 
link  ‘hoe we – nog steeds in lockdown  - de 
veertigdagentijd zinvol beleven?’ 
 
Via deze link roept bisschop Lode op om deze 
veertigdagentijd in corona te beleven als een 
bijzondere tijd van herbronning. 
 

 

 
 

Bisschop Lode op AVS en TV Oost 
 
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. 
 

 

 
Aswoensdag op AVS 



 
In de kerk van Sint-Amandus en Sint-Lieven was 
op aswoensdag gelegenheid tot asoplegging. Op 
bepaalde momenten was er een begeleid 
gebedsmoment met Bijbellezing, gebed en 
asoplegging. 
 
In de kerk van Sint-Lieven maakte de regionale 
zender AVS een reportage over hoe we op 
coronaveilige manier een askruisje ontvangen. 
Via deze link kan je de reportage bekijken. 
 

 

Okra in de prijzen 
 
Het Europese Economische en sociale comité 
(EESC) heeft OKRA, de grootste 
ouderenorganisatie in Vlaanderen en Brussel, de 
EESC-prijs voor Burgersolidariteit toegekend voor 
haar originele initiatief Veerkracht. Met het 
initiatief wil OKRA tijdens de coronapandemie een 
hat onder de riem steken en ervoor te zorgen dat 
zij niet worden vergeten. 
Lees er hier meer over. 
 

 

 
 

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. 
 

 

 
 

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 
 
21 februari 
Radio: Sint-Pieter en Sint-Pauluskerk, Oostende, 10 uur 



TV: Sint-Bavokathedraal, Haarlem, 10 uur, NPO2 (Nederland) 
→ Vanuit crypte Sint-Baafskathedraal, Gent, 10 uur, via www.kerknet.be en via TV Oost en AVS 
 
 
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 
 

 

 
Ben ik meer waard dan goud? 

 
Uw scheppingswerk blijft doorgaan, Heer 

.Jij blijft ons vormgeven tot we ‘naar uw beeld 
 en gelijkenis’ zijn.  

Jij brengt ons bij onszelf.  
De les is even hard als duidelijk.  

Rijkdom, macht noch overwicht op de natuur 
zijn bronnen van leven.  

Maar ik ben er vaak voor bezweken.  
Alleen jij weet hoe ik telkens terugweek  

en mezelf een rad voor ogen draaide.  
Jij ziet dwars door dit alles heen.  

Hier sta ik nu, in al mijn naaktheid.  
Jij zuivert mij zoals goud in de smeltoven.  

Ben ik in jouw ogen dan zoveel waard? 
 In de woestijn heb jij weerstand geboden. 

Waarom zou ik dat dan ook niet doen?  
Die verbondenheid tussen jou en mij raakt en 

ontroert mij. 
 Zoon van God, die in de wereld bent gekomen, 

Jij leert mij te vechten om mens te zijn.  
Lof zij jou!  
Zo zij het! 
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Indien je deze mail niet meer wenst te ontvangen, mail naar parochieassistente.gentoost@gmail.com 

 

 
 

 

 


