
 
LITURGISCHE DIENSTEN 
 
Vrijdag 9 december 
18.30 u. Sint-Jozef 
Eucharistieviering 
Zaterdag 10 december 
17.30 u. Sint-Godelieve 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 11 december 
09.00 u. Sint-Catharina 
Gezongen eucharistieviering 
voor de Sint-Markoengilde 
10.30 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan dhr. Lucien Van de Velde en dhr. Kris D’havé 
ter nagedachtenis aan dhr. Maurice Van de Walle 
Dinsdag 13 december 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 14 december 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
DE KALENDER 
 
Donderdag 8  december 
Femma bloemschikken (Maisstraat 20) 
Zaterdag 10 december 
18.15 u. Solidariteitsmaal op Maria-Goretti 
Zondag 11 december  
Derde zondag van de advent 
Collecte Welzijnszorg 
09.00 u. Kindermis op Sint-Catharina 
Maandag 12 december 
19.30 u. Parochieteam Sint-Vincentius (Maisstraat 14) 
Dinsdag 13 december  
Samana St. Vincentius: planningsvergadering voor de vrijwilligers 
Woensdag 14 december  
14.30 u. Liturgieploeg St. Vincentius 
Donderdag 15 december  
COVDA St. Vincentius - Kerstfeest 
 
 
 
 
 
 
ADVENTSACTIE IN GENT-NOORD 
 



De advent is een tijd waarin we meer aandacht hebben voor de armen midden onder ons. Op 
de derde zondag houden we daarom de collecte van Welzijnszorg. Het zou mooi zijn als we 
niet alleen geldelijk iets in de schaal zouden leggen, maar ook iets heel concreet doen voor de 
armen. 
 
Zo zijn, naar goede gewoonte, op zondag 11 december alle toekomstige eerste 
communicanten en hun ouders, broers en zussen uitgenodigd voor de eucharistieviering op 
Sint-Catharina. Natuurlijk staat deze eucharistie in het teken van Welzijnszorg en dat maken 
ze heel concreet: aan de gezinnen wordt gevraagd iets mee te brengen voor de armen onder 
ons.  
 
Dit initiatief willen we dit jaar uitbreiden naar alle gemeenschappen van Gent-Noord. Op het 
derde weekend (10-11 december) vragen we niet alleen dus een geldelijke bijdrage, maar ook 
- als het kan - een materiële bijdrage: voedingsproducten (vooral koffie, thee, olie, suiker, 
zout, deegwaren, conserven) en verzorgingsproducten (shampoo, zeep, pampers, 
maandverband, tandpasta …). 
 
De vorige jaren werden deze goederen gegeven aan de mensen van De Tinten en De Fontein. 
Dit jaar zullen we hetzelfde doen. Aan het lijstje voegen we de Sociale Werken van de 
Dekenij Bloemekenswijk toe. Deze drie organisaties zijn opgenomen in Kras, de 
koepelorganisatie van vrijwilligersdiensten in het Gentse en doen aan onderlinge uitwisseling. 
 
De vrijwilligers van De Tinten bieden hulp aan vluchtelingen, asielzoekers en mensen zonder 
wettig verblijf, die omwille van hun ras, overtuiging of godsdienst in hun thuisland 
achtervolgd of op een of andere wijze gediscrimineerd worden. Zij laten zich leiden door de 
evangelische waarden die ons oproepen om de armsten onder ons onvoorwaardelijk te helpen.  
De Fontein wil een ‘huis van hygiëne’ zijn en biedt mensen in nood, dak- en thuislozen een 
warm onthaal, soep, douche en EHBO aan. Hun vestiging bevindt zich op het Van 
Beverenplein. 
Tenslotte zijn er ook nog de Sociale Werken van de  Dekenij Bloemekenswijk. Deze 
organisatie helpt alle mensen die op het grondgebied van onze parochie van Gent-Noord 
wonen met voedsel en kleding.  
 
Op zaterdag 10 december 2016 houdt de gemeenschap van Maria-Goretti om 18.15 u. een 
solidariteitsmaal in de sacristie (Blaisantvest 37). Samen eten ze boterhammen met kaas,  
vlees of confituur bij een tas koffie en thee. Iedereen is welkom om mee te doen. 
Liefst vooraf verwittigen: pastoor@parochiegentnoord.be of 0484/508.826. 
 
KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
Op vrijdag 25 november werd in de kathedraal tijdens de gebedsdienst Jürgen François 
aangesteld als deken van Gent en pastoor van de centrumparochies, in opvolging van Lode 
Aerts die bisschop werd benoemd in Brugge. Gino Grenson, verantwoordelijke van Lourdes-
Oostakker, krijgt er de parochies van Gent-Zuid bij. Er was heel wat volk aanwezig in de 
crypte om dit feestelijk gebeuren mee te maken. 
Op zaterdag was er een begrafenis op Catharina. Zondag dan trok de kerkraad van Sint-Jozef 
er op uit om gezamenlijk te eten. Ondertussen werd verder gewerkt aan de abonnementenlijst 
voor het parochieblad. 



Woensdag was er ’s ochtends weer een begrafenis op St. Catharina. Tevens kwam voor de 
eerste keer de redactieploeg samen van het parochieblad Gent-Noord. Afspraken werden 
gemaakt voor de inhoud van de parochiebladen vanaf begin januari. 
 
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. 
 
 
 


