
LITURGISCHE DIENSTEN 
 
Vrijdag 25 november 
18.30 u. Sint-Jozef 
Eucharistieviering 
Zaterdag 26 november 
17.30 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 27 november 
09.00 u. Sint-Catharina 
Gezongen eucharistieviering 
10.30 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan de familie Van der Biest-Fonteyne 
ter nagedachtenis van de familie De Vuyst-Verstringe 
en voor de familie Boest Constant 
Dinsdag 29 november 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 30 november 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
 
 DE KALENDER 
 
Zondag 27 november 
Eerste zondag van de Advent 
Donderdag 1 december 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
Voedselbedeling (Maisstraat 20) 
 
 
 
 
 
 
KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
Op vrijdag 11 november was er in Sint-Catharina een goed bijgewoonde eucharistieviering ter 
gelegenheid van Wapenstilstand. Achteraf werden de gesneuvelden van beide wereldoorlogen 
herdacht aan het monument voor de kerk.  Daarna volgde nog een receptie in de Liberteyt. 
Tijdens het weekend waren er de gewone eucharistievieringen. 
Maandagavond hielden we een bijeenkomst van het beleidsteam van Gent-Noord. Veel 
aandacht ging naar de nieuwe website en de samenstelling van een redactieraad voor het 
toekomstige gemeenschappelijke parochieblad. 
Woensdagavond kwamen in de pastorie van Sint-Jozef vertegenwoordigers samen van de 
protestantse gemeenschap van het Rabot, van Dominicus en van Sint-Jozef. De zogenaamde 
Driekerkenviering, een traditie tijdens de oecumenische gebedsweek in januari, werd er 
voorbereid. 



Donderdag was er een zogenaamde ‘kleine voedselbedeling’ waar een 75-tal gezinnen uit 
Gent-Noord werden geholpen. 
----------------- 
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). 
----------------- 
 

 
 
 



 
----------------- 
SPELNAMIDDAG EN HOBBYTENTOONSTELLING SAMANA SINT-VINCENTIUS 
 
Op zaterdag 12 november was op Sint-Vincentius het weer verzamelen geblazen voor een 
leuke spelnamiddag. Onder de deskundige leiding van Kristin en Roland speelden we met 
veel enthousiasme” Hoger- Lager”.  De teams die het best hadden gegokt, sleepten een mooie 
attentie in de wacht. Na het spel was er nog tijd voor een bezoekje aan onze jaarlijkse 
hobbytentoonstelling, waar weer heel wat fraai hand- en breiwerk werd aangeboden voor een 
zacht prijsje. Wie zin had kon ook nog een gokje wagen bij de tombola. 
 
Op zondag was er de jaarlijkse Hobbytentoonstelling. We mochten er heel wat volk 
verwelkomen. Ook de lekkere wafels en pannenkoeken, gemaakt door de keukenploeg, 
konden rekenen op veel succes. 
 
NIEUWS UIT DE DEKANALE PLOEG 
 
Op dinsdag 8 november hield de dekenale ploeg haar derde vergadering. Jürgen François werd 
er verwelkomd als de nieuwe deken. De stoel van de pastoor-moderator voor Gent Zuid bleef 
deze keer nog leeg, maar intussen werd bekend dat Gino Grenson in die hoedanigheid de ploeg 
komt vervolledigen. Felicitaties aan beide priesters! Er wordt uitgekeken naar de 
aanstellingsviering op vrijdag 25 november om 19 uur in de Sint-Baafskathedraal. 
Vast onderdeel van elke dekenale ploeg-vergadering is het uitgebreid verslag door de pastoor-
moderatoren over wat er in hun ‘nieuwe parochie’ beweegt. Zo worden de lokale vreugden en 
zorgen door de hele ploeg gedragen. 
De dekenale ploeg heeft besloten tot de oprichting van een nieuwe VZW Pastorale Werking 
Dekenaat Gent. Deze bescheiden VZW is bedoeld voor het bekostigen van de werking van de 
dekenale ploeg en de parochieassistenten. Ze zal in een eerste beweging haar middelen halen 

uit bijdragen van de vier bestaande VZW’s van de voormalige dekenaten die nu het nieuwe 



dekenaat Gent uitmaken, en wordt later betoelaagd door de bijdragen vanuit de 

parochiekassen. 

De pastorale reorganisatie van het kerklandschap heeft heel wat praktische en materiële 
implicaties. Daarom werkt de administratief medewerker van het dekenaat aan de inventarisatie 
van alle bestaande VZW’s per nieuwe parochie, ter voorbereiding van eventuele fusies. 

De dekenale ploeg tracht zorg te dragen voor de Gentse priesters, zowel de actieve als de 
emeriti, door het organiseren van ontmoetingsmomenten. Op 8 december zijn ze allen 
uitgenodigd bij de paters Augustijnen voor een etentje. 
Tenslotte werd al eens vooruitgeblikt op het houden van een nieuwjaarsreceptie en een 
bedevaart naar Lourdes Oostakker. Er is besloten om voor beide activiteiten het initiatief aan 
de nieuwe parochies te laten en hiervoor geen dekenaal initiatief te nemen. 
----------------- 
 
PALLIATIEVE ZORG SINT-VINCENTIUS NODIGT UIT 
 
Op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 november is er de jaarlijkse GESCHENKENBEURS 
van de VZW Palliatieve Zorg Sint-Vincentius. Deze beurs gaat door in de St. Jozefzalen van 
de Groene Briel (nr. 1). Elke dag komen ook de Sint en Piet op bezoek van 15.00 u. tot 17.30 
u. De beurs zelf gaat door van 10 tot 18 u. 
Met de opbrengst van de geschenkenbeurs worden diverse projecten gefinancierd. Iedereen is 
welkom. 
----------------- 
 
 
 
 
 
 


