
LITURGISCHE DIENSTEN 
 
Vrijdag 16 december 
18.30 u. Sint-Jozef 
Eucharistieviering 
Zaterdag 17 december 
17.30 u. Sint-Godelieve 
Gezongen eucharistieviering 
uit dank aan O.L.Vrouw, H. Rita en H. Clara 
Zondag 18 december 
09.00 u. Sint-Catharina 
Gezongen eucharistieviering 
10.30 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
voor de kleinkinderen en ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
Dinsdag 20 december 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 21 december 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
uit dank 
 
DE KALENDER 
 
Donderdag 15 december  
COVDA St. Vincentius - Kerstfeest 
Zondag 18 december  
Vierde zondag van de advent 
Maandag 19 december 
13.30 u.  Hobbyclub Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
 
 
 
 
 
KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
Op zaterdag 3 december was er de doop van Ernest in de kerk van Sint-Catharina. 
Dinsdagmiddag kwam de dekenale ploeg samen in het Sint-Baafshuis. Het voornaamste feit 
was de oprichting van de VZW Pastorale Werking van het Dekenaat Gent. 
’s Avonds was er de vergadering over communicatie in de nieuwe parochies. Diezelfde avond 
kwamen afgevaardigden van Dominicus, de Rabotkerk en Sint-Jozef samen om de 
Driekerkenviering van 22 januari voor te bereiden.  
Woensdagmorgen vond de begrafenis plaats op Sint-Catharina van dhr. Willy De Baets. Met 
de oud-deken J.P. Claeys-Bouuaert werd afgesproken dat de kerstbezinning ook dit jaar zal 
plaatsvinden. De kerkfabriek van Wondelgem kwam in de avond samen. 
Ondertussen zijn de namen van nieuwe abonnees voor het parochieblad ingevoerd, evenals 
die van de oude abonnees die betaald hebben. Tussen de edities van Gent-West en Gent-
Noord is er ook uitwisseling geweest over mogelijke vergissingen. 



 
KERSTMIS IN GENT-NOORD 
 
Natuurlijk vieren we dit jaar ook in Gent-Noord het feest van de geboorte van Jezus. We doen 
dit in de middernachtsmis op Sint-Vincentius om 00.00 u. Overdag vieren we op Sint-
Catharina in de plechtige mis om 10.30 u. (en niet om 11.00 u. zoals eerder soms vermeld). 
 
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. 
 
 
 
 


