
LITURGISCHE DIENSTEN 
 
Vrijdag 24 februari om 18.30 u. in St.-Jozef 
Eucharistieviering in de sacristie  
Zondag 26 februari om 09.00 u in St.-Catharina 
Zondag 26 februari om 10.30 u in St.-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering t.i.v Margriet Peirs en t.i.v. een overleden echtgenoot 
 
 
 
DE KALENDER 
 
Dinsdag 28 februari 
20.00 u. Beleidsploeg Gent-Noord (Kolegem) 
Woensdag 1 maart: Aswoensdag  
Aswijding in de verschillende gemeenschappen 
Donderdag 2  maart 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
Voedselbedeling (Maisstraat 20) 
Zondag 5 maart 
Eerste zondag van de vasten  
 
SAMANA SINT-VINCENTIUS NODIGT UIT 
 
Bij het huisbezoek worden we vaak geconfronteerd met mensen met verlies. Verlies van 
gezondheid, verlies van job, verlies van zelfredzaamheid, verlies van vrienden, verlies van 
autonomie… Mensen kunnen heel verschillend reageren op verliessituaties. Hoe gaan wij 
daar als vrijwilliger, als huisbezoeker mee om? Misschien heb je zelf al ervaren dat dit niet 
altijd gemakkelijk is.In de vorming: “Omgaan met rouw” wil mevrouw Caroline Coddens dit 
samen met ons bekijken. Deze vorming is een aanrader, ook voor diegene onder ons die geen 
huisbezoek doen. 
Agenda 
14.00 u. Welkom met koffie. Praktische afspraken (over zitdans en paasfeest) 
14.30 u. Omgaan met rouw 
16.00 u. Evaluatie van de vorming 
 
Om praktische redenen vragen we in te schrijven ten laatste op 4 maart via onderstaand 
strookje, telefonisch op 09 226 31 58 (Rita) of via rita.hoekman@belgacom.net. 
 
KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
Zaterdag 11 februari werden op Sint-Vincentius twee kinderen gedoopt. In de voormiddag 
was er op Sint-Jozef reeds de Babbelsoep gestart.  In de namiddag ging Pater Gilbert voor in 
de eucharistievering op Sint-Godelieve. Het thema was ‘de liefde’, in zijn vele 
verschijningsvormen. Mensen kwamen en zagen dat het goed was. 



Op maandag kwam het parochieteam van Sint-Vincentius samen. Dinsdag was er een 
berechting in een kliniek en kwamen twee families om de begrafenissen van vrijdag voor te 
bereiden. 
Ondertussen wordt alles her en der reeds besteld en klaar gemaakt voor de Vastentijd en 
Pasen. 
 
DE VASTENTIJD IN GENT-NOORD 
 
Woensdag 1 maart 
Aswoensdag 
 09.00 u.  Sint-Catharina Aswijding   
 17.30 u. Sint-Godelieve Aswijding 
 18.30 u. Heilig Hart Aswijding 
 19.00 u. Sint-Vincentius Aswijding 
Weekend 4-5 maart 
Eerste zondag van de Vasten 
Weekend 18-19 maart 
Derde zondag van de Vasten 
Eerste Collecte Broederlijk Delen 
Vrijdag 7 april 
19.00 u. Sint-Vincentius: Verzoeningsviering voor Gent-Noord 
Weekend 8-9 april 
Palmzondag 
Tweede collecte Broederlijk Delen 
Woensdag 12 april 
19.00 u. Chrismaviering in de kathedraal 
Donderdag 13 april 
Witte Donderdag 
19.00 u.:  Heilig Hart: Avondmaalviering voor Gent-Noord. 
Vrijdag 14 april 
Goede Vrijdag 
15.00 u. Sint-Godelieve, Sint-Catharina en Sint-Vincentius: Kruisweg 
19.00 u. Sint-Catharina: Kruishulde 
Zaterdag 15 april 
Stille Zaterdag 
17.30u. Sint-Godelieve: Paaswake 
21.00 u. Sint-Vincentius: Paaswake 
Zondag 16 april 
Pasen 
10.00 u. Inzingen op Sint-Catharina 
10.30 u . Sint-Catharina: Paasviering Gent-Noord. 
 
AAN DE HEER TOEVERTROUWD 
 
Op vrijdag 17 februari hebben wij tijdens de rouwdienst om 9.30 u. in Sint-Catharina biddend 
mevrouw Elza Jacobs, nog beter gekend als ‘Mevrouw Tacq’ aan de Heer toevertrouwd. Zij is 



geboren in 1915, woonde lang in de Chrysantstraat en verbleef het laatste jaar in het rusthuis 
Vroonstalle. 
Op vrijdag 17 februari hebben wij tijdens de rouwdienst op 11.00 u. in Sint-Vincentius 
biddend de heer Christiaan Mulert aan Gods liefde toevertrouwd. Hij is de weduwnaar van 
Anny Vander Haeghen. Hij woonde lang met zijn broers op de Ryhovelaan. De laatste tijd 
verbleef hij in Tempelhof. 
Wij bieden de families en vrienden in rouw onze oprechte christelijke deelneming aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij het feest van de stoel van Petrus (22 februari) 
 
De mensen met wie Jezus omging 
staan me heel dicht nabij. 
Ik kan me in hen herkennen ... 
 
Soms voel ik me als Petrus: 
nu eens hevig, enthousiast, opvliegend, 
en dan weer aarzelend, berekenend, 
en op andere momenten laf, klein, 
bang. 
Maar ik meen het eerlijk, 
ik geloof in Jezus en zijn boodschap, 
ik zet me in, ik volg hem, 
en ik doe grote eden: 
nooit Heer, zal ik u verloochenen! 
en dan daarna betrap ik mij 
op kleinmenselijke zwakheid ... 
"Wij zijn allen zondaars 
en de eerste ben ik" 
zou ik ook kunnen zeggen 
zoals Petrus. 
 
Een groot hart. 
Een kleine mens. 
 
En toch zei Jezus: 
Je bent iemand 
om een kerk op te bouwen! 
 
God is formidabel! 
 



Ward Bruyninckx 
 
WAAROM EEN ASKRUISJE 
 
As is teken van menselijke gebrekkigheid en sterfelijkheid, maar ook teken van nieuw leven. 
In vroegere tijden werd met as gewassen: as heeft de kracht om te reinigen. Op de akkers wor-
den ook nu nog de stoppels van het koren verbrand: as maakt de grond vruchtbaar. 
 
As werd bij zondaars op het hoofd gestrooid: as reinigt van schuld en geeft kracht tot nieuw 
leven. 
 
De as voor het opleggen van het askruisje wordt gemaakt van de verbrande palmtakjes van het 
vorige jaar; ze worden door de priester gezegend. Zo wordt deze as voor ons tot teken van de 
weg van de dood naar nieuw leven. 
 
De takjes van jubel en vreugde moeten verbrand worden, door de dood heen gaan, om tot 
teken te worden van het kruis, de dood en de verrijzenis. 
 
Het grondakkoord van de hele vastentijd klinkt in de teksten van de Aswoensdagliturgie 
steeds weer door. 
 
Uit: “Al de dagen van ons leven” 
 
 


