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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-Eligius in 
Gentbrugge. Rijke vertelt via deze link dat de 
liefde van God ons door deze moeilijke coronatijd 
helpt. 
 

 
 

 
 

Met de fiets van 9040/5050 naar het zuiden 
 
In het kader van de campagne van Broederlijk 
Delen organiseert de parochie heilige Franciscus 
van Assisi en KWB Gentbrugge een fietstocht langs 
boeiende initiatieven en organisaties in Ledeberg, 
Gentbrugge en Sint-Amandsberg. De tocht is 25 
km, maar bestaat uit drie lussen die je ook 
afzonderlijk kan fietsen. Na betaling van €5 krijg je 
de fietsroute met gedetailleerde beschrijving 
doorgestuurd. Inschrijven kan via 
www.parochiegentoost.be 
 

 

 
 

Gezinspastoraal 
 
Zondag 28 februari kwamen een aantal gezinnen 
samen in de kerk van St.-Amandus. Na een 
kennismaking en een lied werd er via Godly Play 
het verhaal verteld van de ‘zaaier’. Het verhaal 
werd nadien met de kinderen creatief verwerkt en 
met de ouders was er een uitwisseling. De 
namiddag eindigde met een informele babbel met 

 

 



een hapje en drankje in het Sint-Amandushuis. 
Alles verliep coronaproef. 

 
Boodschap van onze bisschop Lode 

 
 
Vanuit de sobere kapel van de Roosenbergabdij in 
Waasmunster vertelt onze bisschop Lode via deze 
link ‘hoe we boeten moeten begrijpen. 
 
Het eerste deel over de veertigdagentijd kan je 
nog steeds bekijken  

 

 
 

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 

 

 

 

Magnifiek 
 
Half maart verschijnt voor het eerst Magnifiek, het 
driemaandelijks tijdschrift van Bedevaarten 
Bisdom Gent en opvolger van het Mariaal 
tijdschrift. 
 
Leer hier meer over het opzet en over hoe je kan 
abonneren. 
 

 

 
 

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 
 
7 maart 
Radio: O.-L.-Vrouwekathedraal, Antwerpen, 10 uur 
TV: Sint-Janskathedraal, Den Bosch, 10 uur, NPO2 (Nederland)  
→ Onze-Lieve-Vrouwkerk, Huldenberg, 10 uur, 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 
 

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 
 
 

 
 
 

Jouw lichaam, een heiligdom 
 
 



 
 

Heer, 
jouw hartstocht is voor mij een mysterie. 

Wie ben jij dat je voor woede kiest? 
Ikzelf zou alles willen behouden: 

de wereld die je mij hebt gegeven en 
 de Vader die van ons houdt. 

Maar de wereld is voor de Vader,  
zoals jij voor de wereld bent. 

Gezegend de woede die mij duidelijk maakt dat jij 
zult opstaan uit de dood 

want jouw lichaam is een heiligdom dat niet zal 
vergaan zoals dat van steen, 

het is een heiligdom van vlees en bloed. 
Moge ik in liefde daarin wonen,  

alle dagen van mijn leven! 
Moge jouw verrijzenis geen afgezaagd, 

 hol woord zijn! 
Moge ze mij meenemen, steeds verder,  

naar jouw levendige aanwezigheid  
en de zoete samenspraak van onze harten! 

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

 

 
 

 

 


