
DE KALENDER 
 
Zaterdag 4 februari 
14.00 u. Samana Sint-Vincentius: Lichtmis met pannenkoeken en spel voor de zieken en de 
vrijwilligers 
15.00 u. Sint-Godelieve: Lichtmisviering voor kinderen en vormelingen 
Maandag 6 februari 
13.30 u.  Hobbyclub Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
Donderdag 9 februari 
Femma St. Vincentius: bloemschikken (namiddag) 
Zaterdag 11 februari 
10.30 u.  Babbelsoep aan de kerk van Sint-Jozef 
17.30 u. Sint-Godelieve: Themamis in het kader van de Liefde 
 
Lichtmis 
  
Met Lichtmis kwam de dooi, 
Sint Jozef nam de kooi, 
Maria sloeg een halsdoek om, 
Ze gingen naar den dom. 
  
 Maria ging haar kerkgang doen, 
 Ze gaf haar Kerstekind een zoen 
 En droeg het op aan God de Heer... 
De duiven kirden heen en weer. 
 
Sint Jozef stak in d' offerblok 
Een grote zware brok 
Van 't goud dat koningen hun brachten. 
Maria knielde in gedachten. 
  
De priester stak drie kaarsen aan, 
Maria zag drie kruisen staan, 
De tortels zuchtten in de kooi 
En buiten viel de dooi. 
 
Karel Vertommen 
 
KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
Zoals in de vorige kleine kroniek reeds werd aangekondigd werd er druk vergaderd in de 
verschillende gemeenschappen. De kerkraad van Catharina kwam samen op donderdag 19 
januari, die van Sint-Vincentius op vrijdag en Sint-Godelieve op woensdag. Daarnaast was er 
de vergadering op dinsdag voor de liturgieploeg van Gent-Noord en op woensdag van de 
redactieraad van ons parochieblad. Woensdagavond kwam de gemeenschap van Kolegem 
bijeen om de dankviering (van allen voor allen) op 25 juni voor te bereiden. Op deze dag zal 
ook pater Gilbert worden uitgewuifd. 



Zondag 22 februari nam de gemeenschap van Sint-Jozef deel aan de Driekerkenviering op 
Maria-Goretti. Deze viering ging door in het kader van de oecumenische gebedsweek. Omdat 
het dit jaar 500 jaar geleden is dat Maarten Luther zijn plakkaat schreef was de viering 
opgebouwd rond 9 stellingen over de kerk.  Er waren een honderdtal aanwezigen van de 
protestantse gemeenschap van het Rabot, de Dominicusgemeenschap en de gemeenschap van 
Sint-Jozef. 
Op dinsdag en woensdag waren er begrafenissen op Sint-Catharina. Ondertussen komen de 
kandidaturen binnen voor de verschillende kerkraden. Het ziet er naar uit dat alle openstaande 
plaatsen zullen ingevuld worden: een teken dat velen willen samen werken aan de toekomst. 
Daarvoor heel hartelijk dank. 
 
LICHTMISVIERING MET KINDERZEGEN OP SINT-GODELIEVE 
 
Op zaterdag 4 februari om 15 u. vieren wij in de kerk van Sint-Godelieve (in de Sint-
Godelievestraat in Wondelgem) het feest van Lichtmis. 
           
Tijdens de mooie gezinsviering in de advent werd er gezongen: “Laat het licht van onze God 
bij de mensen komen!”.  
Op 4 februari vieren wij weer feest in de kerk met de kinderen die zich voorbereiden op hun 
eerste communie, met de jongeren die dit jaar hun vormsel vieren, met mensen groot en klein! 
 
Wij vragen Gods zegen over de kleinsten en vertrouwen hen toe aan de moederlijke zorg van 
Maria. Tijdens de viering zullen ook enkele kinderen gedoopt worden die verlangen hun 
eerste communie te doen. 
 
Na de viering kan je genieten van heerlijke pannenkoeken in de parochiezaal Sint-Godelieve 
Sint-Godelievestraat 59, dankzij de lieve mensen van de Landelijke Gilde! 
 
Mogen wij jou daar ook verwachten? 
 
E.H. Guido Vloemans 
Pastoor Wondelgem St.Catharina en St.Godelieve 
 
NOGMAALS 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. Op 



zondagnamiddag zullen we dan de pannenkoeken gaan afgeven aan de Moskee met de 
groeten van de katholieke gemeenschap van Gent-Noord. 
 
 
 
 


