
DE KALENDER 
 
Donderdag 5 januari 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
Voedselbedeling (Maisstraat 20) 
Zondag 8  januari  Feest van de Openbaring 
Maandag 9 januari 
13.30 u.  Hobbyclub Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
19.45 u. Parochieteam Sint-Vincentius (Maisstraat 14) 
Dinsdag 10 januari 
20.00 u. Beleidsploeg Gent-Noord (Kolegem) 
Donderdag 12 januari 
Femma St. Vincentius: bloemschikken (namiddag) 
 
EEN NIEUW BEGIN: WELKOM 
 
Dag lezer, 
 
Mogen we u hartelijk verwelkomen in dit eerste nummer van het parochieblad, editie Gent-
Noord.  
Van nu af kan onze nieuwe parochie u via dit kanaal bereiken. We beloven u het nieuws te 
brengen van onze gemeenschappen: Sint-Catharina, Sint-Godelieve, Heilig Hart, Sint-Jozef, 
Sint-Vincentius en Maria-Goretti. Ook verslagen, aankondigingen en uitnodigingen voor de 
vele activiteiten mag u verwachten. Af en toe zullen enkele inhoudelijke artikels oproepen tot 
verder nadenken. Kortom: het leven van onze gemeenschap van gemeenschappen zal hier een 
neerslag krijgen. Daarvoor rekenen we ook op uw inbreng. Bedenkingen, foto’s, correcties, 
nieuws van uw bewegingen - het is allemaal welkom en er is plaats voor. Ze zijn welkom op 
parochieblad@parochiegentnoord.be 
 
Voor dit nummer hadden we gedacht dat het mooi zou zijn een weergave te brengen van onze 
verschillende kerken met hun kerststallen. Zoals u kunt merken heeft elke gemeenschap zijn 
eigen stijl en mogelijkheden. Onze verscheidenheid is een bron van inspiratie. 
 
Elk begin is moeilijk. Vermoedelijk zullen er mensen een beetje raar opkijken als ze zien dat 
het niet de editie is die zij verlangden of zelfs niets ontvangen. Hen vragen we zo vlug 
mogelijk ons te verwittigen (via mail: abonnementen@parochiegentnoord.be of 09 253 84 88) 
 
Daarmee zijn we vertrokken: een nieuw begin in een nieuw jaar. We vragen en bidden om 
Gods zegen voor ieder van u en uw dierbaren, en ook over al onze gemeenschappen in Gent-
Noord. 
 
 
KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
 
 



Er is heel veel gebeurd in de voorbije dagen. Op de eerste plaats waren er de Kerstvieringen 
in de verschillende gemeenschappen. In Sint-Catharina begon dit reeds met een bezinning, in 
het bijzonder voor jonge mensen, op vrijdag 23 december. Een zestigtal aanwezigen konden 
er tevens genieten van de prachtige zang, gebracht door een koortje onder leiding van Steve 
De Veirman. 
Zaterdagavond vierde Sint-Godelieve. Een verslag daarvan vind u verder in dit nummer. De 
middernachtsmis op Sint-Vincentius werd bijgewoond door een zestigtal gelovigen. Het 
zondagskoor, onder leiding van Leon Praet, bracht allen in de gepaste kerstsfeer. 
De plechtige kerstviering op Sint-Catharina was een kleurrijk gebeuren. De Sint-
Catharinagilde en de Sint-Markoengilde waren in groot ornaat aanwezig. Samenzang en 
luisterliederen zorgden ook hier voor de  kerstsfeer waarvan de meer dan 150 aanwezigen 
konden genieten. 
Samana Sint-Vincentius vierde het kerstfeest op maandagmiddag 26 december. Het verslag 
staat elders in dit blad. Op Sint-Catharina was er later die dag “U zijt wellecome”, ingericht 
door het Davidsfonds Wondelgem, waar ook een vijftigtal aanwezigen genoten van de 
samenzang en het pianospel. 
Op de achtergrond werd ondertussen gewerkt aan dit nummer van het parochieblad. U kunt 
zelf oordelen over het resultaat. 
 
DANK JE WEL VOOR JE GULLE GIFTEN 
 
De voorbije adventsperiode stond, zoals gewoonlijk, in het teken van Welzijnszorg: de 
aandacht voor mensen in eigen omgeving die het minder gemakkelijk hebben. Zoals elk jaar 
werden daarom in de verschillende gemeenschappen collectes gehouden. De totale opbrengst 
ervan maken we u bekend in een van de volgende nummers. Hartelijk dank aan alle milde 
gevers. 
In verschillende gemeenschappen was er ook een bijzondere collecte, niet van geld maar wel 
van voedsel, verzorgingsproducten, speelgoed en kleding.  
Veel mooi gerief kwam binnen, al of niet in geschenkverpakking. Het is vanzelfsprekend dat 
we er voor zorgen dat dit alles wordt uitgedeeld aan hen die het het meest nodig hebben. 
Dit jaar hebben we daarom alles overgemaakt aan de Sociale Werken van de Dekenij 
Bloemekenswijk. Deze organisatie zorgt reeds meer dan 15 jaar voor de armen van onze 
nieuwe parochie (dus ook Wondelgem en Mariakerke-Kolegem). Daarbij wordt ook gedacht 
aan De Fontein (gevestigd op het Van Beverenplein) en De Tinten (gevestigd op de 
Nederpolder in Gent). 
Voor dit alles willen we u heel hartelijk danken. Op deze wijze geven wij als gelovige 
gemeenschap een teken van verbondenheid met al onze medemensen, vooral met hen die in 
nood zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERKIEZING LEDEN KERKRADEN 
 
Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor het 
lidmaatschap van de kerkraad (KR-I) 
 
Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële 
organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden 
meegedeeld dat er  
- 2 vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek van Sint-Jozef te Gent (gemeente 
Gent) 
- 2 vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek van Sint-Vincentius te Gent 
(gemeente Gent) 
- 2 vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek van Sint-Catharina te Wondelgem 
(gemeente Gent) 
- 2 vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek van Sint-Godelieve te Wondelgem 
(gemeente Gent) 
- 2 vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek van Heilig-Hart te Mariakerke 
(gemeente Gent) 
 
 
Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in 
aanmerking om lid te zijn van de kerkraad: 
 
1° rooms-katholiek zijn; 
2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing; 
3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de gemeenten 
van de gebiedsomschrijving van de parochie (voor alle parochies betreft het de gemeente 
Gent). 
 
Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 1 februari 2017 
ingediend zijn bij: 
voor Sint-Jozef 
Kerkfabriek van Sint-Jozef Gent 
ter attentie van pater Guido Vloemans 
 Bij Sint-Jozef 13 
 B-9000 Gent 
voor Sint-Vincentius 
Kerkfabriek van Sint-Vincentius Gent 
ter attentie van pater Guido Vloemans 
 Maisstraat 14 
 B-9000 Gent 
voor Sint-Catharina 
Kerkfabriek van Sint-Catharina Wondelgem 
ter attentie van pater Guido Vloemans 
 Vroonstalledries 47 
 B-9032 Wondelgem 
voor Sint-Godelieve 



Kerkfabriek van Sint-Godelieve Mariakerke 
ter attentie van pater Guido Vloemans 
 Bosuilstraat 4 
 9032 Gent 
voor het Heilig Hart 
Kerkfabriek van Heilig Hart Mariakerke 
ter attentie van pater Gilbert De Decker 
 Moerbezielaan 29 
 9032 Gent 
 
 
De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij. 
 
Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en 
achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met 
adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°. 
 
Na 1 februari 2017 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten 
bekendgemaakt worden door uithanging in de verschillende parochiekerken van Gent-Noord 
te Gent. 
 
Opgemaakt op 28 december 2016 te Gent, 
 
E. P. Guido Vloemans, 
door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie van Sint-Jozef, Sint-
Vincentius, Sint-Catharina, Sint-Godelieve te Gent en Wondelgem (gemeente Gent) 
E.P. Gilbert De Decker,  
door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie van het Heilig Hart, 
Mariakerke (gemeente Gent) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KERSTFEEST SAMANA SINT-VINCENTIUS 
 
Naar jaarlijkse gewoonte, kwamen we op tweede kerstdag weer samen om gezellig Kerst te 
vieren. We begonnen met een gezongen eucharistieviering, opgeluisterd door ons 
zondagskoor. Daarna was er tijd voor koffie en gebak en kon iedereen die dit wou, zijn geluk 
wagen met onze kersttombola. 
De namiddag werd zingend verdergezet met een sfeervol optreden van het echtpaar Els en 
Patrick. Zij brachten voor ons een mix van gekende en minder gekende kerstliedjes en 
nodigden ons daarbij uit om uit volle borst mee te zingen. 

 
zondagskoor kerstmis 
KERSTMIS OP SINT-VINCENTIUS 
Een blik op het zondagskoor dat ook in de Kerstnacht de dienst muzikaal opluisterde 
 


