
DE KALENDER 
 
Zondag 19 maart 
Derde zondag van de vasten 
Eerste collecte Broederlijk delen 
9.00 u. Catechesemis (Sint-Catharina) 
Maandag 20 maart 
13.30 u.  Hobbyclub Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
Zondag 26 maart 
Vierde zondag van de vasten 
11.30 u . Solidariteitsmaal Sint-Vincentius 
 
DE VASTENTIJD IN GENT-NOORD 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



JAARLIJKS EETFESTIJN MINDER VALIDEN VLAANDEREN 
 
Reeds 46 jaar zet Minder Validen Vlaanderen zich in voor mensen die het nodig hebben. Zij 
doen dit o.a. door attractieve clubnamiddagen, uitstappen, nieuwjaardiner enz. Om dit 
financieel mogelijk te maken nodigen zij ons uit op een Kaasavond die doorgaat op zaterdag 
25 maart in de Feestzaal van Sivi, Maisstraat 20. 
Buiten de rijkgevulde kaasschotel kan men ook kiezen voor een vis- of vleesschotel. Voor 
kaas of vlees is de prijs 16 euro, voor de visschotel 20 euro. Kinderen onder de twaalf jaar 
betalen 10 euro. 
Inschrijven is mogelijk tot 20 maart door o.a. storting op rekening BE45 7470 0405 1189 van 
Minder Validen Vlaanderen met duidelijke vermelding van aantal en gekozen schotel(s). 
 
KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
Weer was het een drukke tijd met vier begrafenissen in de verschillende gemeenschappen. 
In navolging van Sint-Vincentius enkele weken geleden was er op Sint-Catharina zaterdag en 
zondag geen verwarming. De sleutel van de deur naar de verwarmingsinstallatie was 
meegenomen om een dubbel te laten maken. Uit voorzichtigheid had men de deur op slot 
gedaan. Aangezien het automatisch starten niet lukte kon het ook niet manueel. Ondertussen 
is de sleutel bijgemaakt en het probleem opgelost. 
Op dinsdagmiddag kwam de beleidsploeg van Gent samen op het Sint-Baafshuis. 
Woensdagavond werd op Sint-Jozef vergaderd door de parochieploeg. 
 
SAMANA SINT-VINCENTIUS GING OM MET ROUW 
 
Vorming vrijwilligers Samana Sint-Vincentius “ Omgaan met rouw” 
Zoals in een eerdere editie van het parochieblad reeds werd aangekondigd hield Samana Sint-
Vincentius dinsdagnamiddag 7 maart een vormingsmoment over omgaan met rouw in de 
ruimste zin van het woord. Iedereen krijgt wel eens te maken met een noodgedwongen 
afscheid of verlies. Ook onze vrijwilligers die op huisbezoek gaan bij de chronisch zieken 
worden vaak geconfronteerd met mensen die rouwen om het verlies van een dierbare of 
omdat ze bijvoorbeeld moesten afscheid nemen van hun vertrouwde omgeving en verhuizen 
naar een rusthuis. 
Lesgeefster Caroline Coddens gaf aan de hand van concrete voorbeelden tips over hoe men 
daar het best kan mee omgaan en lichtte op een heldere manier ook de verschillende fasen van 
een rouwproces toe. Door een luisterend oor te bieden, zonder een oordeel te vellen of 
iemands verdriet te minimaliseren, kunnen we al veel betekenen voor iemand die rouwt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Heer God, 
 
Wij mensen hebben het zo moeilijk 
ons niet te ergeren 
aan elkaars onvolkomenheid. 
Maar uw oordeel over ons is mild 
en voor U hoeven we niet 
in de rij van de rechtvaardigen te staan. 
Gij spreekt ons aan 
zoals Gij eertijds de Samaritaanse 
aansprak bij de put van Jakob: 
"Indien ge de gave van God zoudt kennen". 
Wij mogen vertrouwen 
dat Gij ons meer bemint 
dan een mens van een mens kan houden. 
"Laat uw hand nu op mij rusten 
en nooit meer zal ik U verlaten: 
bewaar Gij me, een leven lang". (psalm 80) 
 
Valeer Deschacht 
(Bij het evangelie van de derde vastenzondag) 
 


