
 
DE KALENDER 
 
Donderdag 12 januari 
Femma St. Vincentius: bloemschikken (namiddag) 
Vrijdag 13 januari 
17.30 u. Bijeenkomst catechese St. Catharina 
Zaterdag 14 januari 
18.30 u. Nieuwjaarsreceptie St. Godelieve 
Zondag 15 januari 
09.00 u. Catechesemis (St. Catharina) 
Woensdag 18 januari 
Samana St. Vincentius: bijeenkomst voor de vrijwilligers 
Donderdag 19 januari 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
20.00 u. Liturgieploeg Gent-Noord 
 

Overlijden E.H. Johan Pringels 
 
Met spijt vernamen we vandaag, 6 januari, het plotse overlijden van E.H. Johan Pringels (geb. Zele, 
1953),  
laatste residerende pastoor van Sint-Theresia Overbeke. 
We wensen de familie, vrienden en vroegere naaste medewerkers van Pastoor Pringels veel sterkte 
toe 
in deze droeve tijd van afscheid nemen. Moge Hij rusten in Gods vrede 
 
Johan Pringels was onderpastoor in Catharina van 1985 tot 1994 
 
 
WAT DACHT U ER VAN? 
 
Dag lezeres, dag lezer van dit nummer 
 
Een vraag als begin: wat dacht u van het eerste nummer van het parochieblad? Het was een 
editie met veel foto’s van allerlei kerstvieringen, met informatie, een kalender, een overzicht 
van de liturgische vieringen van de komende week … 
Heeft u dingen gemist? Laat het ons weten, uw mening is belangrijk. Het parochieblad is voor 
u bedoeld, u heeft er voor betaald. Wat u verwacht komt dus voor ons op de eerste plaats. 
Wenst u meer foto’s, meer inhoudelijke artikelen, meer informatie over lokale activiteiten, 
meer verslagen …  
Natuurlijk kan niet alles en kan niet alles onmiddellijk. De teksten voor het parochieblad 
worden ingegeven op donderdagavond. Op vrijdag worden ze tot een geheel verwerkt en 
doorgestuurd. Uitzonderlijk kan er nog een woordje in tijdens het weekend, maar dat betekent 
zondagswerk voor de redacteur. 
Daarmee willen we nogmaals een oproep doen aan iedereen die iets te melden heeft, aan 
iedereen die mooie foto’s heeft gemaakt van een of ander gebeuren. Zonder uw bijdrage is 
ons parochieblad een stuk ‘armer’. 
 



 
KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
De week tussen Kerst en Nieuwjaar is over het algemeen een minder drukke week wat 
kerkelijk nieuws betreft. Veel valt er dan ook niet over te vertellen. 
Op Nieuwjaar zelf kwamen we allen samen in de kerk van Sint-Catharina voor de 
eucharistieviering om 10.30 u. De voorbije decembermaand telde immers vijf weekends (te 
rekenen vanaf zaterdag). Weer werd het een mooie viering, met deze keer Paul Hoste, 
organist-koster van Sint-Jozef, aan het orgel. Achteraf was er gelegenheid om elkaar een zalig 
en gelukkig nieuw jaar toe te wensen. Wie lang genoeg kon wachten kreeg zelfs een glas wijn 
aangeboden. 
Dinsdag was er een begrafenis op Sint-Jozef. Sommigen vragen zich misschien af hoe dit nog 
kan. Het antwoord is eenvoudig: zolang de kerk niet onttrokken is aan de eredienst is het 
mogelijk om er te dopen, te huwen en begraven te worden. Ook nog op dinsdagavond 
mochten twee kinderen op Maria-Goretti voor de eerste keer deelnemen aan de eucharistische 
maaltijd, met andere woorden: hun eerste communie. 
Woensdag werd er uitgekeken naar de postbedeling en voorwaar: het eerste nummer van ons 
parochieblad zat er bij. Diezelfde avond hield de VZW Parochiale Werken van Sint-
Vincentius een raad van bestuur en een algemene vergadering. 
Op Sint-Catharina staat men op het einde van de viering klaar met een collectebus voor de 
Sociale Werken van de Dekenij Bloemekenswijk. De eerste keer (op kerstmis) stak er voor 
131 euro in de bus. Op Nieuwjaar werd weer een collecte gehouden. Samen met het geld dat 
in de bus was gestoken tijdens ‘U zijt wellecome’ gaf dit een bedrag van 105 euro. Heel 
hartelijk dank voor alle hulp. We houden u op de hoogte wat er mee gekocht zal worden. 
Ondertussen is op Sint-Catharina weer een begrafenis voor te bereiden. 
 
VERKIEZING LEDEN KERKRADEN SIN-CATHARINA, SINT-GODELIEVE, SINT-
JOZEF, SINT-VINCENTIUS EN HEILIG HART 
 
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) 
 
 
 


