
 
DE KALENDER 
 
Zondag 5 maart 
Eerste zondag van de vasten  
Maandag 6  maart 
13.30 u.  Hobbyclub Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
Dinsdag 7 maart 
Samana St. Vincentius: vorming voor vrijwilligers: omgaan met rouw 
Woensdag 8  maart 
14.30 u. Liturgieploeg Sint-Vincentius 
Donderdag 9 maart 
Femma Vincentius: bloemschikken (namiddag) 
Zaterdag 11  maart 
Samana Ziekenzorg: vorming voor vrijwilligers: zitdans 
Zondag 12 maart 
Tweede zondag van de vasten  
 
DINSDAG 7 MAART: 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 
 
Vrijdag 17 februari waren er twee begrafenissen, eerst op Sint-Catharina, daarna op Sint-
Vincentius.  
De gemeenschap van Sint-Catharina trok naar de orgelbouwer van het nieuwe orgel in 
Tollembeek voor een stand van zaken. 
Zaterdag 18 februari werd op Sint-Jozef weer de ‘Babbelsoep’ gehouden. Deze keer was het 
ook aan de gemeenschap van Sint-Jozef om de soep klaar te maken.  
Kerk en Leven, het ‘groot parochieblad’, stuurde een fotograaf om het artikel (dat later zal 
verschijnen) te illustreren. 
Op Sint-Catharina kwamen de kinderen van de catechese op vrijdag samen. In verband met de 
naamopgave hoorden zij het verhaal van de bizonvriend. Op zondag kregen zij dan de 



gelegenheid hun naam op te geven als kandidaat vormeling. Het evangelie ‘Bemint uw 
vijanden’ wees hen op de ernst van hun engagement: durven zij er voor uit komen dat zij als 
achternaam ‘Christen’ dragen. 
De volgende dagen waren rustiger op gebied van vergaderen. Wel kwamen er op dinsdag drie 
families om begrafenissen voor te bereiden.  
Op Sint-Godelieve is men ondertussen druk bezig om alles klaar te maken voor de installatie 
van een nieuw altaarpodium. Op Sint-Catharina gaat de aandacht naar het restaureren van de 
kapelletjes van de ommegang en de installatie van het nieuwe orgel. Op Sint-Vincentius is de 
VZW Parochiale Werken bezig om, na voorbije moeilijke jaren, terug goed van start te gaan. 
De mensen van Sivi zijn Dirk en Linda heel dankbaar dat zij ondertussen als vrijwilligers de 
Kring draaiende houden. 
 
 
 
 
 
 
DE VASTENTIJD IN GENT-NOORD 
 
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 24 februari hebben wij tijdens de rouwdienst om 10.00 u. in Sint-Catharina 
biddend mevrouw Ghislaine De Wulf aan Gods liefde toevertrouwd. Zij is geboren te 
Wondelgem in 1935 en was de weduwe van Martin Geirnaert. 
Op zaterdag 25 februari hebben wij tijdens de rouwdienst op 09.30 u. op Sint-Vincentius 
biddend mevrouw Maria De Clerck aan Gods liefde toevertrouwd. Zij is geboren in 1925 de 
weduwe van Theofiel Beaucourt. 
Eveneens op zaterdag 25 februari hebben wij tijdens de rouwdienst om 11.00 u. in Kolegem 
biddend mevrouw Maria Buysse aan Gods liefde toevertrouwd. Zij is geboren in Sint-Kruis-
Winkel in 1934 en was de weduwe van Cyriel Aper. 
Wij bieden de families en vrienden in rouw onze oprechte christelijke deelneming aan. 
 
 
AFSPRAKEN VOOR HET DOOPSEL VAN KINDEREN 
 
Gezien het relatief grote aantal doopsels in de verschillende gemeenschappen zien we ons 
genoodzaakt om enkele afspraken vast te leggen omtrent de mogelijke data voor 
doopvieringen. Deze regeling gaat in vanaf 1 mei 2017. Vanaf 1 juli zal ook voor de 
gemeenschap van het Heilig Hart Kolegem een regeling worden uitgewerkt. Tot dan is pater 
Gilbert daar verantwoordelijk voor de doopsels. 
 
We stellen de volgende mogelijkheden voor tijdens de weekends (deze worden gerekend te 
beginnen op zaterdag). Onze voorkeur gaat hierbij uit naar dopen tijdens de eucharistie. 
 
Op Sint-Catharina 
- tijdens de eucharistieviering op zondag om 9.00 u. 
- het tweede weekend van de maand op zondag om 12.00 u. 
 
Op Sint-Godelieve 
- het eerste en derde weekend van de maand tijdens de eucharistieviering op zaterdag om 
17.30 u. 
- het derde weekend van de maand op zaterdag om 16.00 u. 
 
Op Sint-Jozef 
- het tweede weekend van de maand tijdens de eucharistieviering op zaterdag om 17.30 u. 
 
Op Sint-Vincentius 
- tijdens de eucharistieviering op zondag om 10.30 u. 
- het vierde weekend van de maand op zondag om 11.30 u. 
 
Als voorbereiding op het doopsel vragen we om vooraf contact op te nemen met pater Guido, 
pastoor@parochiegentnoord.be of 09/226.12.47 of 0484/508 826. 
 
Er is op dit ogenblik geen voorkeur voor zogenaamde ‘groepsdopen’ waarbij meerdere 
kinderen tegelijk het doopsel ontvangen. Indien op een weekend echter meerdere doopsels 
worden aangevraagd zal overlegd worden of dit kan of niet. 



 
Met oprechte dank voor uw begrip,  
 
pater Guido Vloemans 
pastoor Gent-Noord 
 
Vastenbezinning 
 
Leg wat vreugde in je leven, 
laat het altijd hoopvol zijn. 
Wil wat warme liefde geven 
aan de zieken, broos en klein. 
 
Durf voldoende aandacht schenken 
aan het werk dat op je wacht. 
Wil bij al je doen en denken 
zwakken helpen, ongeacht. 
 
Ga in eenvoud naar de mensen, 
wees met jong en oud begaan. 
Laat het niet bij vrome wensen 
die nooit in vervulling gaan. 
 
Deel je gaven met de armen, 
breng het onrecht van zijn stuk. 
God zal dan in groot erbarmen 
laten groeien jouw geluk. 
 
Laat je niet door schijn verblinden, 
dank God vaak voor wat Hij geeft 
dan zal Hij je laten vinden: 
Jezus' Geest die in je leeft. 
 
Frans Weerts 
 


