
 
LITURGISCHE DIENSTEN 
 
Vrijdag 30 december 
18.30 u. Sint-Jozef 
Eucharistieviering 
Zondag 1 januari 
10.30 u. Sint-Catharina 
Gezongen eucharistieviering 
Dinsdag 3 januari 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 4 januari 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
 
DE KALENDER 
 
Zondag 1 januari  
Nieuwjaar 
Eucharistieviering op Sint-Catharina 
Maandag 2 januari  
13.30 u.  Hobbyclub Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
Donderdag 5 januari 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
Voedselbedeling (Maisstraat 20) 
Zondag 8  januari  Feest van de Openbaring 
 
 
HIER STAAN TOT AFSCHEID … 
 
Nog één keer vertoeven de gemeenschappen van Sint-Jozef, Sint-Vincentius en Maria-Goretti 
in het parochieblad van de parochie Gent-West. Daarna scheiden onze wegen. De voorbije 
jaren waren vruchtbare jaren. We mochten leren van elkaar, kleine en grote verhalen delen, 
samen zoeken naar inspiratie en foto’s bewonderen. De vergaderingen met de redactieraad 
waren altijd zinvol - we gaan proberen het even goed te doen. 
We gaan jullie een beetje missen en misschien jullie ook ons. Maar elk gaan we nu onze weg 
verder en wie weet ontmoeten we elkaar in de toekomst opnieuw? Gods wegen - en die van 
het bisdom - zijn ondoorgrondelijk. 
Tot … het ga jullie heel goed. Met Gods zegen: a Dios 
 
ZONDAG 1 JANUARI: ALLEN WELKOM IN SINT-CATHARINA  
 
Toeval of niet: december telt vijf weekends (weekend gerekend vanaf zaterdag) en daarmee 
komen we als gemeenschap van gemeenschappen in Gent-Noord weer samen in één kerk om 
eucharistie te vieren. Dat maakt dat er op zaterdagavond geen eucharistievieringen zijn en op 
zondag, voor heel de parochie van Gent-Noord, de viering doorgaat in Sint-Catharina en dit 
om 10.30 u. En omdat het Nieuwjaar is en we allen samen zijn nodigen we iedereen uit om 
achteraf een glaasje te drinken. 
 



EEN KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD  
 
Op Sint-Jozef waren er twee bijeenkomsten in de voorbije dagen. Op donderdag 15 december 
was er een gesprek over de herbestemming van de kerk, op woensdag 21 december kwam de 
parochieploeg samen. 
Op Sint-Vincentius kwam de VZW Parochiale Werken bijeen op donderdag, vrijdagavond 
was het dan de beurt aan het kerkbestuur. Vlijtige handen van de kuisploeg zorgden ervoor 
dat de kerk net zal zijn op Kerstmis. Enkele ruitjes werden hersteld. 
Op Godelieve was er zaterdag de eucharistieviering. Ook daar liggen reeds pakjes klaar om 
aan de noodlijdende gegeven te worden.  
Goede mensen brachten de pakjes van Sint-Catharina (u weet nog wel, van de mis met de 
toekomstige eerste communicanten) naar de Maisstraat.  Van daar uit zullen ze verder worden 
verdeeld. 
Ondertussen zijn overal de voorbereidingen bezig voor het versieren van de kerken. In een 
van de volgende nummers zullen de lezers van Gent-Noord zich kunnen vergewissen van de 
schoonheid van de kerststallen. 
 
 
 
 


