
DE KALENDER 
 
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 
Maandag 13 februari 
19.45 u. Parochieteam Sint-Vincentius (Maisstraat 14) 
Woensdag 15 februari: 
14.30 u. Liturgieploeg Sint-Vincentius 
Donderdag 16  februari 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
Vrijdag 17 februari 
17.30 u. Catechese (Sint-Catharina) 
Zaterdag 18 februari 
10.30 u. Babbelsoep (Sint-Jozef) 
17.30 u. Themamis over de Liefde (Sint-Godelieve) 
Zondag 19 februari 
9.00 u. Catechesemis (Sint-Catharina) 
 
BEKENDMAKING KANDIDATEN KERKRADEN IN GENT-NOORD 
 
Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële 
organisatie en werking van de erkende erediensten, werd 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) 
binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Vincentius te Gent (gemeente Gent). 
 
Kandidaturen dienden schriftelijk ingediend te zijn vóór 1 februari 2014. 
 
De hierna volgende personen - alfabetisch gerangschikt - hebben zich tijdig kandidaat gesteld: 
 
voor kerkfabriek van Sint-Jozef 
 1. De Mey Godelieve, Breebroekstraat 12, 9030 Mariakerke 
 2. De Meyer Agnes, Gasmeterlaan 57, 9000 Gent 
 
voor de kerkfabriek van Sint-Vincentius 
 1. De Vuyst Monique, Francisco Ferrerlaan 200, 9000 Gent 
 2. Smets Monique, Hortensiastraat 129, 9000 Gent 



 
voor de kerkfabriek van Sint-Godelieve 
 1. De Wandeler Alfons, Bosuilstraat 4, 9032 Wondelgem 
 2. Pieters Brigitte, Kanariestraat 8, 9032 Wondelgem 
 
voor de kerkfabriek van Sint-Catharina 
 1. De Croock Freddy, IJsvogelstraat 2, 9032 Wondelgem 
 2. Van Parijs Tony, Sint-Markoenstraat 18, 9032 Wondelgem 
 
voor de kerkfabriek van het Heilig Hart 
 1. Goetgebuer Toon, Wilgetronkstraat 2, 9030 Mariakerke 
 2. Vanrenterghem Marleen, Marmotstraat 4, 9032 Wondelgem 
 
Overeenkomstig artikel 7 § 3 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële 
organisatie en werking van de erkende erediensten, kan binnen de vijftien dagen na de dag 
van deze bekendmaking tegen de kandidaten bezwaar ingediend worden  
 
- voor de kandidaten van Sint-Jozef te Gent (gemeente Gent) bij de kerkraad van Sint-Jozef , 
- voor de kandidaten van Sint-Vincentius te Gent (gemeente Gent) bij de kerkraad van Sint-
Vincentius te Gent, 
- voor de kandidaten van Sint-Godelieve te Wondelgem (gemeente Gent) bij de kerkraad van 
Sint-Godelieve, 
- voor de kandidaten van Sint-Catharina te Wondelgem (gemeente Gent) bij de kerkraad van 
Sint-Catharina, 
per adres pater Guido Vloemans, Maisstraat 14, 9000 Gent 
 
- voor de kandidaten van het Heilig Hart Mariakerke (gemeente Gent) bij de kerkraad van het 
Heilig Hart te Mariakerke (Gemeente Gent),  
per adres pater Gilbert De Decker, Moerbezielaan 29, 9032 Gent 
 
Opgemaakt op 1 februari 2017 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) 
 
KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
De kandidaturen voor de kerkraden zijn binnen. Een belangrijk teken dat mensen er voor 
willen zorgen dat de kerkgebouwen van de verschillende gemeenschappen van Gent-Noord in 
orde blijven.  
Zondag was er de kerkraad van Sint-Jozef. Ondertussen hield de VZW Sivi (Parochiale 
Werken Sint-Vincentius) zijn nieuwjaarsreceptie. Achteraf bleven een honderdtal mensen 



genieten van een lekkere maaltijd. De Kringraad en de Dekenij Bloemekenswijk hadden 
daarvoor, samen met de Schutters, de handen in elkaar geslagen en hun leden uitgenodigd. 
Het gebeuren betekent een nieuwe start voor de VZW. Uitdrukkelijk werden Linda en Dirk 
bedankt voor hun inzet als kringhouder om een overgangsperiode mogelijk te maken. 
Er waren heel weinig begrafenissen de laatste maanden: geen op Sint-Vincentius, slechts één 
op Sint-Godelieve en Sint-Jozef. Op Sint-Catharina daarentegen is het druk: ook deze week is 
er een begrafenis. Voor een deel is dit door de aanwezigheid van verschillende 
bejaardenhuizen op deze parochie. Ook vrijdag 3 februari zal er een begrafenis daar zijn. 
Daarmee was het al met al een eerder rustige week. De volgende week belooft weer drukker 
te ZIJN. 
 
DE PATROONHEILIGE VAN SINT-VINCENTIUS 
 
De patroonheilige van de gemeenschap van Sint-Vincentius is Sint-Vincentius a Paulo. Hij is 
geboren in 1581 en werd priester gewijd in 1600. Zijn aandacht ging uit naar de armen. 
Daarom stichtte hij ook verschillende congregaties: de Lazaristen en  Dochters van Liefde van 
Vincentius a Paulo. Hij is ook de patroonheilige van de Broeders van Liefde.  In Parijs richtte 
hij weeshuizen in en organiseerde maaltijden voor de armen. De Vincentiusverenigingen 
zetten zijn werk nog altijd verder. 
Sint-Vincentius stierf op 27 september 1660. Zijn sterfdag is, zoals gebruikelijk, dan ook zijn 
feestdag geworden. 
 
EEN WARME KERST: SAMANA SINT-VINCENTIUS DANKT HET KLIMREK 
 
Begin november kregen we bij Samana de vraag van het Klimrek, de school op het Ed. Van 
Beverenplein, of wij hen konden helpen bij hun kerstactie. Onder de noemer “warme kerst” 
wilden ze graag op bezoek bij zieke of oude mensen die nog moeilijk buiten konden. 
Graag gingen we daar op in. 
De week voor kerstmis brachten kleine groepjes leerlingen begeleid door een leerkracht een 
bezoekje aan enkele mensen. Deze waren hiervan vooraf op de hoogte gebracht en zaten dan 
ook met spanning te wachten op wat het worden zou. 
De kinderen brachten knutselwerkjes en nieuwjaarsbrieven mee, zongen liedjes en vertelden 
honderduit over hun wereldje. Ze luisterden met open mond naar wat onze mensen te 
vertellen hadden over vroeger en genoten van de hen aangeboden koekjes en drankjes. 
Het waren deugddoende bezoekjes waar de mensen heel veel plezier aan beleefden getuigen 
hun reacties wanneer de Samana huisbezoekers erna hun kerstbezoekjes brachten. 
Het was een heel mooi initiatief van de school dat zeker de doelstelling mensen een “warme 
kerst” bezorgen heeft bereikt. 
 
HARTELIJK DANK VOOR DE PANNENKOEKEN 
 
We zullen zoals ieder jaar een hele lading pannenkoeken gaan brengen naar de Moskee in de 
Ferrerlaan. De bijdrage komt deze keer niet alleen van Sint-Vincentius. Ook andere 
gemeenschappen brengen pannenkoeken mee. Heel hartelijk dank voor dit teken van goede 
wil. 
 
COLLECTE NOODFONDS 



 
Tijdens het weekend van 11-12 februari zal in de kerken van onze gemeenschap de collecte 
gehouden worden voor het Noodfonds van het Bidsdom Gent. 
 
 
 
 
 


