
Gent – Noord 45 
 
LITURGISCHE DIENSTEN 
 
Vrijdag 11 november 
10.00  u. Sint-Catharina 
voor de gesneuvelden en de slachtoffers van de oorlogen 
18.30 u. Sint-Jozef 
Eucharistieviering 
Zaterdag 12 november 
17.30 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
voor Dhr. Ulysse Ginneberge en familie 
Zondag 13 november 
09.00 u. Sint-Catharina 
Gezongen eucharistieviering  
10.30 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan overleden ouders en schoonouders 
Dinsdag 15 november 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 16 november 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan de familie Van de Capelle-De Ley 
 
DE KALENDER 
 
Donderdag 10 november 
Femma: bloemschikken 
Zaterdag 12 november 
Samana Sint-Vincentius: spelnamiddag voor zieken en vrijwilligers 
Maandag 14 november 
Femma: kookles 
Ziekenzorg: open ontmoeting 
20.00 u. Gent-Noord beleidsploeg (Kolegem) 
Donderdag 17 november 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
Op donderdag 27 november, tijdens een begrafenis op Catharina, had de familie ook een 
vioolspeler uitgenodigd die nog had deelgenomen aan de Koningin Elisabethwestrijd. Die 
mens heeft echt gebeden met zijn viool. “Een mens moet geven wat hij heeft”, verklaarde hij 
achteraf. 
 
Op vrijdag werd, ook in Wondelgem, een stand van zaken opgesteld van de verschillende 
rekeningen en bezittingen van de gemeenschappen van Sint-Catharina en Sint-Godelieve. 
 
Op zaterdag was er in geen enkele van onze gemeenschappen een weekendviering. 
Zondag was dan de eerste dag waarop we met zijn allen waren uitgenodigd in Sint-Catharina.  
Ook de gemeenschap van Kolegem had zich bij de viering aangesloten. 
Ondanks de vakantie was er heel veel volk. De Sint-Catharinagilde en de Sint-Markoekgilde 
kwamen in processie met de vier priesters, E.H. Claeys-Bouaaert, Pater Gilbert, E.H. Toon 
Van Cauteren en pater Guido plechtig de kerk binnen. Een gelegenheidskoortje zorgde voor 
de muzikale omlijsting, voor een keertje begeleid door het orgel vooraan. Achteraf waren er 
veel positieve reacties te horen. 
De volgende keer dat we zo samenkomen zal op zondag 1 januari zijn, tijdens de 
eucharistieviering, niet om 9 maar om  11 uur. 
 
Maandag was er dan weer de eucharistieviering in Sint-Godelieve. Daar is sinds enkele weken 
de geluidsinstallatie helemaal op punt gesteld. Ook zijn er plannen om via schermen meer 
informatie te kunnen doorgeven (bv. nummers van liederen, teksten, beelden …) 
 
Op Allerheiligen zagen we dan weer de mensen samenkomen in Sint-Catharina en Sint-
Vincentius en in Kolegem. Op Sint-Vincentius geraakte de fotokopiemachine zonder toner, 
dus werden de boekjes voor Allerzielen dan maar met de printer gedrukt (met dank aan 
Sonia). 
 
Er waren nogal wat activiteiten voorzien voor het feest van Allerzielen, de gedachtenis aan de 
overledenen van het voorbije jaar: een gebedswake en eucharistieviering op Sint-Catharina, 
een gebedsviering op Sint-Godelieve en Sint-Vincentius. Ook op Kolegem werden de 
overledenen herdacht. 
 
Voor het feest van Sint-Hubertus werden op donderdag broden gewijd op Sint-Catharina. Op 
Sint-Vincentius was er dit jaar geen broodwijding: de twee winkels waar normaal gewijde 
mastellen worden verkocht waren allebei gesloten. Gelukkig bleef er nog een bakker over die 
zijn gewijde mastellen elders haalde. 
 
 
HOBBYTENTOONSTELLING ZIEKENZORG SIVI 
 
Graag nodigen we  jullie uit op onze jaarlijkse Hobbytentoonstelling 
 
Wanneer? Zondag 13 november 2016 
van 10u tot 17u. 
Waar? Parochiale feestzaal Maïsstraat 20 
 



Je kan er niet alleen mooi borduurwerk, breiwerk  en haakwerk bewonderen en/of aankopen. 
Je kan ook je  geluk beproeven  bij onze tombola. Tevens kan je genieten van een lekker 
kopje koffie met een wafel of pannenkoek. 
Ook uw familieleden en kennissen zijn uiteraard van harte welkom . 
 
Alvast bedankt voor uw aandacht en steun! 
 
SAMANA SINT-VINCENTIUS NODIGT UIT 
 
Graag nodigen we je uit op onze spelnamiddag op zaterdag 12 november om 14.30 u.  We 
spelen een spel, drinken koffie en bezoeken de tentoonstelling van de hobbyclub. We kunnen 
de werkjes bewonderen of aankopen en ons geluk beproeven bij de tombola (2,50€ per lot, 
altijd prijs). 
Als deelname in de onkosten betalen de zieken 3€. Ontvang dit zo veel mogelijk bij de 
inschrijving. 
 
We hebben vrijwilligers nodig om zieken op te halen. We zetten de zaal klaar vanaf 13:00u, 
ook hier is hulp welkom. 
 
Inschrijvingen binnen bij Rita Jasmijnstraat 46 (09 226 31 58) ten laatste op 9 november. 
 
 
 
 


