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LITURGISCHE DIENSTEN 
 
Vrijdag 18 november 
18.30 u. Sint-Jozef 
Eucharistieviering 
Zaterdag 19 november 
17.30 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 20 november 
09.00 u. Sint-Catharina 
Gezongen eucharistieviering  
10.30 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan mevr. Alice Declerck 
Dinsdag 22 november 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 23 november 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
 
DE KALENDER 
 
Donderdag 17 november 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
Zondag 20 november 
Feest van Christus Koning 
Maandag 21 november 
13.30 u.  Hobbyclub Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
 
 
KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
Op donderdag 3 november was er de voedselbedeling in de pastorie van de Maisstraat. Toeval 
of niet: het gebied van de voedselbedeling (door de Dekenij Bloemekenswijk) komt juist 
overeen met het gebied van de nieuwe parochie. Er komen 150 gezinnen op af, waarvan twee 
derde de Belgische nationaliteit hebben. 
Op vrijdag was er de eucharistieviering in Sint-Jozef. Zoals ook de vorige weken waren er een 
tiental aanwezigen. 
Maandagavond kwam het parochieteam van Sint-Vincentius samen. 
Dinsdagmiddag was er de vergadering van het nieuwe dekenaat Gent. Voor de eerste keer 
ging de bijeenkomst door met Jürgen François als deken. Zijn opvolging voor de nieuwe 
parochie Gent-Zuid zou binnenkort geregeld worden en is ondertussen gebeurd. E.H. Gino 
Grenson, verantwoordelijke van Oostakker-Lourdes, wordt moderator van de parochie Gent-
Zuid. 



Zoals u elders kunt lezen beschikken we vanaf dinsdagavond over een heel mooie website, 
met heel veel dank aan de ontwerper. 
Woensdag was er op Sint-Vincentius een belangrijke bijeenkomst van de Raad van Bestuur 
van de parochiale VZW, gevolgd door een vergadering van de Kringraad, waarin de 
verenigingen zetelen die gebruik maken van de Kring. 
Op donderdag was er een begrafenis op Sint-Catharina. 
 
PASAR MARIAKERKE NODIGT UIT 
 
Op zaterdag 26 november 2016 nodigt Pasar Mariakerke u uit op haar  jaarlijkse Bingoavond. 
We bieden u een gezellige avond aan vol verrassingen. Waag je kans, je valt zeker in de 
prijzen! 
We vangen de avond aan met een echt Gents biertje terwijl we ons eerste rondje Bingo spelen. 
Daarna steken we een stevige boterham met Gentse kop of kaas tussen de tanden. 
Om vervolgens het bingospel verder zetten onder de deskundige leiding van Arthur. 
Afspraak: 19u00 in 't Geestje / Zandloperstraat 83 / Mariakerke (Deuren open om 18u45)  
Deelname: € 7,00 Pasar leden en € 8,00 niet leden. 
Inbegrepen: Gents biertje, boterham met Gentse specialiteit of kaas en zo veel meer.… 
 
Inschrijven en betalen: 
U kunt inschrijven bij Chris 09/227 27 59 of Fernand 09/329 42 24 
of per mail aan chrisd@telenet.be vóór 19 november 2016 
Wij registreren uw deelname, na de betaling op rekening BE69 8900 1458 3878 van Pasar 
Mariakerke met vermelding van aantal deelnemers en het gewenste beleg (kop of kaas). 
 

 
 
 
ONZE NIEUWE WEBSITE: WWW.GENTNOORD.BE 
 
Ongelooflijk maar waar: wij beschikken over een website voor onze nieuwe parochie. En het 
is niet zomaar een probeersel: professioneel gemaakt, mooi uitgebouwd, met verschillende 
rubrieken … De moeite waard om dadelijk aan te klikken op uw computer of tablet of 
smartphone. 
 
Wat de bedoeling van deze website staat omschreven onder de hoofding ‘Nieuwe Website’: 
 
“Vandaag is het zover … we starten met de opbouw van een nieuwe website! 
een plek waar alle info van onze nieuwe gemeenschap samen zal komen.  



Het is een beetje de katalysator van het oude naar het nieuwe … samenwerken zoals we nog 
nooit eerder deden. 
Sinds de start van 2016 werd duidelijk dat we in het kader van het nieuwe kerkenplan op een 
andere manier zouden moeten gaan omgaan met onze parochiegemeenschappen: 
samensmelten was de boodschap. 
Deze website heeft in ieder geval de ambitie om de verschillende initiatieven, de informatie, 
de weetjes en de activiteiten samen te bundelen.” 
 
Onze website zal nog aan belang winnen als iedereen die iets te melden of te vragen heeft er 
gebruik van gaat maken: aankondigen van activiteiten en festiviteiten. Beschouw dit maar als 
een warme oproep om mee te zorgen dat onze website actueel blijft en interessant is. 
 
Nog enkele gegevens: 
u vindt onze website op www. parochiegentnoord.be 
vragen en opmerkingen kunt u richten aan info@parochiegentnoord.be 
 
En ondertussen wordt er verder aan gewerkt om onze website verder uit te bouwen. Heel 
hartelijk dank, Steve, voor al je werk! 
 
 
 
 


