
DE KALENDER 
 
Zondag 29 januari 
11.30 u. Kerkraad Sint-Jozef (Pastorie) 
11.30 u. Nieuwjaarsreceptie Kring Sint-Vincentius, gevolgd door maaltijd 
Donderdag 2 februari 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
Voedselbedeling (Maisstraat 20) 
Zaterdag 4 februari 
Samana Sint-Vincentius: Lichtmis met pannenkoeken en spel voor de zieken en de 
vrijwilligers 
Sint-Godelieve: Lichtmisviering voor kinderen en vormelingen 
 
KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
Het was een eerder kalme week. Wel werd er op zaterdag het nieuwe jaar gevierd met een 
receptie op Sint-Godelieve. Dinsdag kwamen de godsdienstleerkrachten van Sint-Vincentius 
samen om de eerste communie voor te bereiden. Evenals op Catharina zal deze doorgaan op 
O.H.Hemelvaart. 
De gemeenschap van Sint-Jozef heeft beslist van geen gebedsvieringen meer in te richten. Er 
kwam te weinig volk om nog verdere vieringen, met alles wat dit met zich meebrengt aan 
voorbereiding en engagement,  te verantwoorden. De eucharistieviering op de tweede 
zaterdag van de maand blijft echter. 
Op Sint-Vincentius viel twee weken geleden op zondag de verwarming uit in de kerk. Daarom 
werd er gekozen om in de weekkapel te vieren. Ook de voorbije zondag was de viering in de 
weekkapel. Ondertussen zou de verwarming echter gemaakt zijn. Een ander probleempje 
werd eveneens verholpen: de zijdeur (kant Kring), die gemakkelijk door de wind open 
waaide, werd voorzien van een pompsysteem. 
De dagen die komen zien er heel wat drukker uit: de kerkraden van de verschillende 
gemeenschappen zullen samen komen. De vergadering voor de liturgieploeg is uitgesteld tot 
dinsdag 24 januari. 
 
LICHTMIS: PANNENKOEKEN GEVRAAGD 
 
Het is de gewoonte in Vlaanderen van op het feest van Lichtmis pannenkoeken te bakken. 
Deze traditie wordt nog altijd in ere gehouden. In vele gezinnen en verenigingen komt deze 
lekkernij op tafel. Zo zal het ook zijn op de Lichtmisviering in Sint-Godelieve op zaterdag 4 
februari.  
Naar aanleiding van dit gebeuren is er op Sint-Vincentius de gedachte gekomen om 
pannenkoeken te brengen naar de Moskee op de Ferrerlaan. Bij het offerfeest en het 
suikerfeest zijn er vele moslims die hun niet-moslim geburen een stuk lamsvlees of zoeternij 
schenken. Onze pannenkoeken zijn een tekentje dat wij hun vrijgevigheid waarderen én een 
teken van goede verstandhouding. 
Daarom willen we u uitnodigen om - zeker op Sint-Vincentius, maar waarom ook niet elders - 
pannenkoeken mee te brengen naar de kerk in het weekend van 4-5 februari. In de namiddag 
zullen we dan de pannenkoeken gaan afgeven aan de Moskee met de groeten van de 
katholieke gemeenschap. 



 
CORRECTIE LITURGISCHE VIERINGEN: HET VIJFDE WEEKEND 
 
Met alle veranderingen is het logisch dat er af en toe iets fout loopt. In dit geval gaat het over 
de gemeenschappelijke viering voor Gent-Noord. 
We hebben afgesproken dat elk vijfde weekend van een maand er geen eucharistievieringen 
zijn in de afzonderlijke gemeenschappen, maar wel in Sint-Catharina op zondag om 10.30 u. 
Probleempje echter is dat er af en toe de maand eindigt op zaterdag, af en toe op een zondag. 
Was is dan het vijfde weekend: gaat het om de vijfde zaterdag of de vijfde zondag. Welnu, we 
hebben afgesproken dat het bij de telling gaat om de zaterdag. 
Eind december- begin januari hadden we zulk een vijfde weekend want 30 december was een 
vijfde zaterdag. Eind januari is het echter geen vijfde maar een vierde zaterdag - en daarom 
geen gemeenschappelijke viering. 
De volgende keer dat we een gemeenschappelijk ‘vijfde weekend’ hebben is einde april. 
Tegen die tijd verwittigen we u wel.  
Nu, zaterdag 29 en zondag 30 januari is dus alles zoals gewoonlijk. 
 
 
 
 


