
 
DE KALENDER 
 
Donderdag 19 januari 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
18.30 u. Kerkraad Sint-Catharina (pastorie) 
20.00 u. Liturgieploeg Gent-Noord 
Vrijdag 20 januari 
20.00 u. Kerkraad St. Vincentius (pastorie) 
Zondag 22 januari 
10.30 u. Driekerkenviering (Maria-Goretti) 
Maandag 23 januari 
13.30 u.  Hobbyclub Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
Dinsdag 24 januari 
Femma Sint-Vincentius: ontmoetingsfeest (avond) 
Woensdag 25 januari 
14.30 u. Redactieraad parochieblad (Maisstraat 14) 
20.00 u. Kerkraad Sint-Godelieve 
Zondag 29 januari 
11.30 u. Kerkraad Sint-Jozef (Pastorie) 
 
WAT DACHT U ER VAN? 
 
Dag lezeres, dag lezer van dit nummer 
 
Een vraag als begin: wat dacht u van de eerste nummers 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. Zo hebben sommigen opgemerkt dat 
de hoofding nog steeds Mariakerke centrum vermeldt en de parochies Sint-Jozef en Sint-
Vincentius nog ontbraken. We zetten dit zo vlug mogelijk recht. 
 
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 3 januari 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. 
In Wondelgem werd op zaterdag 7 januari de Driekoningenstoet gehouden. In de 
Wondelgemstraat dan weer deelden enkele mensen van de parochie Sint-Jozef suikerbonen uit 
aan de voorbijgangers. 
Maandag 9 januari kwam de parochieploeg van Sint-Vincentius ’s avonds samen. De 
volgende dag was het de beurt aan de beleidsploeg van Gent-Noord. ’s Middags was er reeds 
de vergadering geweest van de dekenale ploeg. Op woensdag was er weer een begrafenis op 
Sint-Catharina. 
 
NIEUWJAARSRECEPTIE KRING SIVI 
 
Verleden jaar mochten wij u ontmoeten als kringbezoeker, gebruiker van onze feestzaal, lid 
van een van onze verenigingen of toevallige passant. Wij hopen u in 2017 opnieuw te mogen 
weerzien en  wensen u voor het nieuwe jaar heel veel vrede en vreugde toe. Dat het u en uw 
dierbaren en uw vereniging goed mag gaan. 
 
Graag nodigen wij u dan ook uit op onze nieuwjaarsreceptie op zondag 29 januari om 12.00 u. 
om u persoonlijk deze wensen over te maken. Deze receptie gaat door in onze Kring. U is er 
hartelijk welkom. 
 
Na de receptie is er gelegenheid voor een uitstekend etentje, geserveerd door de beste 
beenhouwer van België, Van de Casteele  (als u ons niet gelooft kijk dan maar eens op zijn 
website www.slagerijvandecasteele.be).  
 



Het menu: Tomatensoep - Gevulde kalkoenrollade met champignonsaus,  Warme 
groentekrans,  Gratin aardappelen.  
 
De kostprijs bedraagt 15 euro. Inschrijven, ten laatste tegen 18 januari, bij de voorzitter van 
de Kringraad, Philippe De Meyer, philippe.de_meyer@telenet.be, tel. 0495/31 63 18 of bij de 
penningmeester van de VZW, Willy Willaert, WillyWillaert@skynet.be; tel. 09/226 31 58. 
Betalen doen we ter plekke. 
 
WIJZIGING IN DE RUBRIEK: LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Van nu af zal in de rubriek Liturgische Vieringen de lijst met missen en misintenties beginnen 
op het eerstvolgend weekend tot en met het volgende weekend. We doen dit vanuit de logica 
van de lezer, die vooreerst wil weten wanneer en waar de vieringen in het weekend 
plaatsvinden. Terzelfdertijd geeft dit de mogelijkheid om, indien nodig, de misintenties verder 
aan te vullen met de laatste gegevens. 
 
 
 


