
Sint - Vincentius 
 
 
LITURGISCHE DIENSTEN 
 
Woensdag 14 september 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Vrijdag 16 september 
18.30 u. Sint-Vincentius  
Eucharistieviering  
Zaterdag 17 september 
17.00 u. Maria Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 18 september 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering  
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
Maandag 19 september 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering 
Dinsdag 20 september 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 21 september 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan overleden familie 
 
 
DE KALENDER 
 
Woensdag 14 september  
14.30 u. Liturgieploeg Sint-Vincentius 
Donderdag 15 september 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
 
 
ONZE NIEUWE PAROCHIE: GENT-NOORD 
 
Even de feiten op een rij zetten: 
Reeds jaren wordt er gepraat over een samengaan van parochies. De redenen ervoor zijn 
divers en we noemen er enkele: minder en oudere kerkgangers, minder priesters, grotere 
mobiliteit, kosten voor het onderhoud van de kerken. 
In het bisdom Gent heeft men na jaren zoeken en tasten de knoop doorgehakt. Op het 
grondgebied van de stad Gent komen er vijf (grote) parochies. De gemeenschappen van 



Heilig-Hart Kolegem, Sint-Godelieve, Sint-Catharina, Sint-Jozef en Sint-Vincentius vormen 
de nieuwe parochie Gent-Noord.  
De pastoor voor al deze gemeenschappen wordt pater Guido Vloemans. Pater Gilbert  De 
Decker blijft nog een jaar pastoor in Kolegem. 
 
Vanuit welke visie vertrekken we? 
Onze nieuwe parochie heeft de bedoeling een ‘gemeenschap van gemeenschappen’ te zijn, 
waar iedere gemeenschap een eigen identiteit blijft bewaren én verbonden wordt met de 
andere gemeenschappen. We delen in elkaars vreugde en verdriet en bouwen samen aan de 
toekomst van het Godsrijk. 
 
Dat heeft natuurlijk gevolgen op allerlei gebieden. We overlopen er enkele. 
 
Parochieblad: er komt een gezamenlijk parochieblad voor onze vijf gemeenschappen. Vanaf 
januari 2017 zorgt een nieuwe redactieraad voor de invulling van het plaatselijke nieuws. De 
abonnering zal binnen enkele weken op gang komen. 
 
Catechese: in de voorbije jaren konden kinderen voor de vormselvoorbereiding terecht op 
Sint-Catharina en het Heilig Hart. We zijn nog volop aan het zoeken hoe we dit jaar daarmee 
verder kunnen. De data voor het vormsel liggen reeds vast:  op zaterdag 6 mei om 14.00 uur 
op Mariakerke –Kolegem en op zaterdag 3 juni om 15.00 uur in Sint-Catharina. 
 
Beleidsploeg: we kwamen reeds een vijftal keer samen met vertegenwoordigers van de 
verschillende gemeenschappen. In de volgende maanden zullen we nog regelmatig 
samenkomen om onze nieuwe parochie verder uit te bouwen en de vinger aan de pols te 
houden. Een kleine kern, het dagelijks bestuur, volgt de ontwikkelingen van nabij op. De 
volgende bijeenkomst van de beleidsploeg is voorzien op maandag 3 oktober. 
 
Liturgiegroep: we zullen maandelijks samenkomen om vieringen voor te bereiden en 
ervaringen uit te wisselen. De eerste bijeenkomst is voorzien op maandag 26 september. 
 
Secretariaat: er komt een gemeenschappelijk secretariaat dat gevestigd wordt in de pastorie 
van Sint-Catharina. 
 
Wat met de eucharistievieringen? 
Vanaf 1 oktober  gaat een nieuwe regeling van start. 
 
Het bisdom vraagt om twee kerken zeker te bedienen: Sint-Catharina (wordt hoofdkerk) en 
Sint-Vincentius. De kerk van Sint-Godelieve blijft bewaard als plek waar vieringen kunnen 
plaatsvinden. In Kolegem hoeft er niets te wijzigen zolang pater Gilbert daar pastoor is. Op 
Sint-Jozef (en Maria-Goretti) blijven er diensten tot het begin van de advent. 
  
De volgende regeling geldt dan vanaf 1 oktober tot  1 juli 2017: 
 
Op zondag is de eucharistieviering (met pater Guido) in Sint-Catharina om 9.00 u. en op 
Sint-Vincentius om 10.30 u., (met pater Gilbert) op Kolegem om 10.00 u. 
Op de eerste en derde zaterdag van de maand is er een eucharistieviering op Sint-Godelieve 
om 17.30 u.  Tot het begin van de advent vieren we eucharistie om 17.30 u. op Sint-Jozef op 
de tweede zaterdag en op Maria-Goretti op de vierde zaterdag. 
Voor de weekvieringen zal het schema later bekend worden gemaakt. 



 
En verder? 
Dankbaar zijn we om alles wat er in vroegere tijden opgebouwd en gerealiseerd is in de 
verschillende gemeenschappen. Dankbaar zijn we om E.H. Jean-Pierre Claeys-Bouuaert voor 
zijn inzet op Sint-Catharina en Sint-Godelieve. Dankbaar zijn we dat pater Gilbert nog een 
jaar blijft, het is een grote hulp. Dankbaar zijn we voor de velen onder u die in het verleden en 
tot op heden zich op vele gebieden hebben ingezet.  Wij willen hen echt uitnodigen dit verder 
te blijven doen. 
 
Niemand van ons kan het op zijn eentje, samen kan het wel. Het zal van ons allen afhangen 
hoe onze nieuwe parochie tot leven zal komen en leven zal geven. Het is geen gemakkelijke 
opdracht.  Wij gaan een nieuwe toekomst in. Moge de Heer ons daarbij inspiratie, kracht en 
moed geven. 
 
 
 


