
LITURGISCHE DIENSTEN 
 
Vrijdag 2 december 
18.30 u. Sint-Jozef 
Eucharistieviering 
Zaterdag 3 december 
17.30 u. Sint-Godelieve 
Gezongen eucharistieviering 
uit dank aan O.L.Vrouw, H. Rita en H. Clara 
en voor dhr. Maurits Buysse en mevr. Helena Saey 
Zondag 4 december 
09.00 u. Sint-Catharina 
Gezongen eucharistieviering 
voor de Sint-Catharinagilde 
10.30 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
Dinsdag 6 december 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 7 december 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
 
DE KALENDER 
 
Donderdag 1 december 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
Voedselbedeling (Maisstraat 20) 
Zondag 4 december   
Tweede zondag van de Advent 
Maandag 5 december  Hobbyclub 
13.30 u.  Hobbyclub Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
Donderdag 8  december 
Femma bloemschikken (Maisstraat 20) 
 
 
 
 
 
 
  
KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
Op zaterdag 19 november kwamen van de tien nieuwe dekenaten uit het bisdom Gent de 
dekanale ploegen samen voor een vormingsdag. De honderd aanwezigen luisterden naar 
diverse inleidingen over liturgie, catechese enz. ’s Middags werd er in werkgroepen 
samengekomen. Nog ’s middags was er een doop in Sint-Godelieve en ’s avonds een gesprek 
op Sint-Jozef over de toekomst van het kerkgebouw. 



Diverse concerten kondigen zich aan op Sint-Catharina op 10 en 18 december. Het zorgde 
voor druk mailverkeer in verband met de juiste bewoordingen voor de contracten en de 
praktische afspraken. Ook nog zijn er twee begrafenissen voor te bereiden op Sint-Catharina. 
Op donderdag 24 november is zuster Vera verhuisd van de Mimosastraat naar de Sint-
Salvatorstraat.  
 
KERSTCONCERT “WEIHNACHTSGESCHICHTE” 
 
Op zaterdag 10 december 2016 om 20 u. is er in de Sint-Catharinakerk – Wondelgem een 
kerstconcert ten voordele van Hoeve Lootens. 
Het gemengd koor Amicante, het strijkkwartet Ikoyenia en Jan De Vlieger (basso continuo) 
zorgen voor de uitvoering van werken van Telemann, Buxtelhude,  Tunger en Bach. 
 
Kaarten aan 20 € voor concert, met receptie achteraf, zijn verkrijgbaar via internet 
(www.hoevelootens.be/WELKOM.html)  en bij de leden van de Raad van Bestuur. 
 
ZESDE KERSTCONCERT MET RUDY GIVANNINI 
 
Op zondag, 18 december 2016, is er in de Sint-Catharinakerk, Vroonstalledries te 
Wondelgem, het zesde kerstconcert van Rudy Giovannini. Hiermee wordt de traditie 
voortgezet van de vorige jaren. 
Aanvang is om 19.30 uur en de inkom 30 €. Kaarten te bestellen via de website 
www.rudyscorosanto.be/inkomkaarten_kerstconcert_2016.html. 
 
KIND VAN GOD GENOEMD 
 
Op zaterdag 19 november werd in de kerk van Sint-Godelieve Cas Meeus gedoopt. Hij is de 
vierde zoon van Joeri en Natasha Meeus-Van Wesemael. Wij wensen de dopeling en het 
gezin waarin hij opgroeit veel geluk en Gods zegen toe. 
 
 
 


