
LITURGISCHE DIENSTEN 
 
Vrijdag 23 december 
18.30 u. Sint-Jozef 
Eucharistieviering 
uit dank aan O.L.Vrouw, H. Rita en H. Clara 
Zondag 25 december 
00.00 u. Sint-Vincentius 
Middernachtsmis 
10.30 u. Sint-Catharina 
Gezongen eucharistieviering 
Dinsdag 27 december 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 28 december 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
om God te danken voor al het goede ons tijdens het voorbije jaar geschonken 
 
DE KALENDER 
 
Zaterdag 24 december  
Kerstavond. Middernachtmis om 24.00 u. 
Zondag 25 december  
Kerstmis – kerstviering op Sint-Catharina om 11.00u. 
Maandag 26 december  
Samana St. Vincentius: kerstfeest voor zieken en vrijwilligers 
 
 
 
KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
Zaterdag was er een doop op Sint-Vincentius. Ook de gemeenschap van Sint-Jozef kreeg ’s 
avonds bezoek. Dan was er zondag: de collecte voor Welzijnszorg. 
Op Catharina was er ook op zaterdag het druk bijgewoonde concert ten voordele van Hoeve 
Lootens. De volgende dag waren de kinderen van Mariavreugde; die hun eerste communie 
gaan doen, samen met hun ouders, broers en zussen, uitgenodigd. Hen was gevraagd iets mee 
te brengen om aan de armen te geven. Het was een heel vreugdevolle mis, opgesteld door de 
leerkrachten, en met muzikale begeleiding van ‘The Teachers’. Achteraf bleven er heel wat 
pakken in de kerk voor de armen. 
De parochieploeg van Sint-Vincentius kwam samen op maandagavond, de liturgieploeg op 
woensdagnamiddag. 
Ondertussen werd ook de abonnering voor het parochieblad afgesloten. Wie nu nog zich 
opgeeft zal vermoedelijk de eerste weken van januari zijn blad nog niet ontvangen, maar we 
doen ons best om dit zo vlug mogelijk door te sturen. 
 
SAMANA SINT-VINCENTIUS VIERT KERSTMIS 
                                                                                                                             
In de koudste maand van ’t jaar, 
komen we weer met z’n allen bij elkaar, 



om gezellig samen kerst te vieren. 
 
Op maandag 26 december 2016, viert Samana Kerstmis in de grote zaal van de Nieuwe 
Welvaert. 
 
PROGRAMMA 
 
13.45 u. eucharistieviering 
14.30 u. koffie en koeken 
15.00 u. deel 1 optreden 
15.45 u. pauze + lotenverkoop tombola 
16.00 u. deel 2 optreden 
16.00 u. tombola 
17.00 u. einde, wel thuis 
 
Voor wie niet tot daar geraakt wordt vervoer geregeld (zoals je gewoon bent).  
Inschrijven kan tot ten laatste 21 december via je medewerker of bij Rita (Jasmijnstraat 46, 
Tel. (09)226 31 58). 
Als deelname in de onkosten vragen we € 3 te betalen bij inschrijving. 
- 
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). 
 
SAMENKOMST MET DE DRIE CENTRALE KERKBESTUREN 
 
 Op maandag 12 december vergaderden op het secretariaat in de Jakobijnenstraat delegaties 
van de drie Centrale Kerkbesturen (CKB) in aanwezigheid van vicaris-generaal Joris De 
Jonghe, verantwoordelijke voor de Kerkfabrieken, samen de initiatiefnemers  dekenaal 
ploeglid Roland Hebbelinck, tevens lid van CKB Gent-Stad en deken Jürgen François. 
 
Een nieuwe context 
 
De aanleiding van de uitwisseling is de gewijzigde context voor de organisatie van de 
pastoraal in Gent. Het nieuw opgerichte dekenaat Gent is een zo goed als volledige fusie van 
de vier vroegere dekenaten (op Oostakker/ Kanaalparochies na). Daarbinnen zijn nu drie 
Centrale Kerkbesturen werkzaam. Daarnaast krijgen de afzonderlijke parochies o.l.v. een 
pastoor-moderator de opdracht nauwer met elkaar samen te werken en naar elkaar toe te 
groeien. Binnen deze wijzigende parochiecontext blijven de kerkfabrieken van de 
afzonderlijke parochies actief.  Deze nieuwe situatie vraagt in erkenning van ieders eigenheid 
wel meer overleg, zeker wanneer het gaat over algemene onderwerpen die de werking van het 
plaatselijke, ook van het niveau CKB overstijgen. 
 
 Wat is nu de bevoegdheid van een centraal kerkbestuur? 
 
In Art. 32 van het decreet over de materiële organisatie van de erediensten uit 2004 stelt het – 
zonder hier volledig te zijn - als volgt: 
 



1° het gecoördineerd indienen bij de gemeenteoverheid van een meerjarenplan van de 
kerkfabrieken en de wijzigingen van het plan; 
 
2° het gecoördineerd indienen bij de gemeenteoverheid van het budget van de kerkfabrieken 
en de budgetwijzigingen;  
 
3° het gezamenlijk indienen bij de gemeenteoverheid van de jaarrekeningen van de 
kerkfabrieken;  
 
4° het vaststellen van de bijdrage in de werkingskosten van het centraal kerkbestuur ten laste 
van de kerkfabrieken;  
 
5° het aanwerven van personeel van het centraal kerkbestuur en het ter beschikking stellen 
van dat personeel aan de kerkfabrieken 1;  
 
6° het verlenen van administratieve en technische ondersteuning bij de werking van de 
kerkfabrieken; 
 
7° de indeplaatsstelling van een in gebreke blijvende kerkfabriek voor het indienen van het 
meerjarenplan, het budget en de budgetwijzigingen; 
 
8° het coördineren van het beleid van de kerkfabrieken van de gemeente, in het bijzonder wat 
betreft het beleid met betrekking tot het roerend en onroerend patrimonium van de 
kerkfabrieken van de gemeente, met inbegrip van het bepalen van de prioritaire investeringen. 
  
 
Enkele aandachtspunten 
 
De aanwezigen hadden het over de opdracht van het CKB wanneer een plaatselijk kerkbestuur 
niet meer aan zijn verplichtingen kan of wil voldoen. In ieder geval blijven een open gesprek 
en constructieve begeleiding voorop staan. Er werd ook gesproken over de te volgen 
procedure bij de herbestemming van een parochiekerk overeenkomstig het kerkenplan dat 
door de Bisschop, het CKB en de Stad wordt goedgekeurd (door de Stad Gent binnenkort te 
finaliseren).  Met welke parochie de fusie gebeurt wordt na raadpleging door de Bisschop 
vastgelegd. Het spreekt voor zich dat de omschrijving van de ‘nieuwe parochies’ hier ook 
richtinggevend is. Men kijkt vooral naar de fusie met een parochie die ook in de verdere 
toekomst actief zal blijven. Momenteel bereidt de vicaris twee fusiedossiers voor: dat van O.-
L.-Vrouw Koningin van de Vrede (Malem) met Sint-Martinus en dat van Sint-Antonius 
(Gentbrugge). 
 
Ook de zorg – vooral in voorbereiding van een herbestemming – van een actuele inventaris is 
zeer belangrijk. Dit helpt enerzijds om het eigen roerend erfgoed te kennen en te beschermen 
maar ook te bekijken welke herbestemming  deze voorwerpen kunnen krijgen wanneer dit 
nodig wordt en deze dan ook in contractvorm te beschrijven. Het is de verantwoordelijkheid 
van de kerkfabriek en van het CKB om te voorkomen dat voorwerpen uit de inventaris 
ontvreemd worden Er werd ook voor gepleit om de meest kostbare en relevante voorwerpen 
te centraliseren in een daartoe geëigende kerkruimte. Het zou een belangrijke meerwaarde zijn 
voor de ontsluiting van het religieuze erfgoed in onze Stad. Tevens stelt zich de vraag naar 
een goede begeleiding. 
 



Eens de verkiezingen van een deel van iedere kerkraad (zogenaamde kleine helft) in de loop 
van april achter de rug ligt, besloten de aanwezigen een nieuwe afspraak te maken. Maar er is 
eerst nog de  nieuwjaarssamenkomst. Veel dank voor deze zinvolle en constructieve avond! 
 
Jürgen François 
 
 
 
 


