
DE KALENDER 
 
Zondag 26 maart 
Vierde zondag van de vasten 
11.30 u . Solidariteitsmaal Sint-Vincentius 
Woensdag 29 maart 
14.30 u. Redactieploeg parochieblad Gent-Noord 
20.00 u. Kerkraad Sint-Godelieve 
Donderdag 30 maart 
Ouderbijeenkomst Catechese 
Zondag 2 april 
Vijfde zondag van de vasten  
 
 
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 
 
De verwarming is blijkbaar een ‘hot item’. Nadat eerst de ontsteking van de grote 
verwarmingsketel in Sint-Vincentius stuk ging is nu ook de ontsteking van de kleine 
verwarmingsketel in Sint-Vincentius stuk. Hopelijk stopt de reeks verwarmingsproblemen nu. 
Nog een andere reeks die mag stoppen is deze van de begrafenissen. Deze week (van 13 tot 
18 maart) zijn er vijf begrafenissen (Kolegem niet bijgerekend). 
Op Sint-Godelieve is er ook deze week hard gewerkt: het hele podium vooraan en de 
achterwand (kant tabernakel) zijn vernieuwd. Met man en macht is er gewerkt om tegen 
zaterdagavond alles terug klaar te maken. 
E.H. Toon Van Cauteren heeft eventjes een dip. We hopen dat hij spoedig weer de oude zal 
zijn, jong van hart. 
 
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. 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
SAMANA SINT-VINCENTIUS GING ZIT-DANSEN 
 
Onder het motto ‘Bewegen is gezond’, kwamen we met Samana Sint-Vincentiusop zaterdag 
11 maart samen voor een sessie zit-dans. Aan de hand van enkele eenvoudige 
bewegingsoefeningen toonde lesgeefster Kristien Van Wiemeersch ons hoe we onze 
ledematen, spieren en gewrichten soepel kunnen houden, zelfs terwijl we zitten.  
Na de introductie mochten we, al dan niet op het ritme van de muziek, onder meer 
muzikanten uitbeelden en allerlei activiteiten uit het dagelijks leven nabootsen. Sommige 
deelnemers bleken natuurtalenten te zijn, terwijl anderen al snel het ritme kwijt waren. Hoe 
dan ook, er werd flink bewogen en gelachen, en ook lachen is gezond.  
Nadat we aardig wat calorieën hadden verbrand, konden we nog even bijpraten bij wat 
rozijnenbrood en een lekkere tas koffie. 
 
 
AAN DE HEER TOEVERTROUWD 
 
Op maandag 13 maart hebben wij tijdens de rouwliturgie om 10.30 u. op Sint-Catharina 
biddend mevrouw Rosette Jacqueloot aan Gods liefde toevertrouwd. Zij is geboren in 1939, 
echtgenoot van Salomon Vanderstraeten en woonde in de Kwikstaartlaan 68 in Wondelgem. 
 
Op woensdag 15 maart hebben wij tijdens de rouwliturgie op Sint-Vincentius om 10.30 u. 
biddend de heer Milan Pecha aan Gods liefde toevertrouwd. Hij is geboren in Bohumin in 
Tjsechië in 1956. 
 



Op donderdag  16 maart hebben wij tijdens de rouwliturgie op Sint-Vincentius om 11.00 u. 
biddend mevrouw Emilie Van Hecke aan Gods liefde toevertrouwd. Emilie is geboren in 
1922, weduwe van Arsène Verleyen en woonde lang in de Maïsstraat. 
 
Op vrijdag 17 maart hebben wij tijdens de rouwliturgie op Sint-Vincentius om 11.00 u. 
biddend mevrouw Yvonne De Bundel aan Gods liefde toevertrouwd. Yvonne (Vonneke) is 
geboren in 1938 en woonde in de Jan Yoensstraat 102. 
 
Op zaterdag 18 maart hebben wij tijdens de rouwliturgie op Sint-Catharina om 10.30 u. 
biddend mevrouw Elza Raes aan Gods liefde toevertrouwd. Zij is geboren in 1928, weduwe 
van Frans Buys en woonde in de Morekstraat 277 in Wondelgem. 
 
Wij bieden de families en vrienden in rouw onze oprechte christelijke deelneming aan. 
 
 
OOK OP SINT-VINCENTIUS: SOLIDARITEITSMAALTIJD OP 26 MAART 
 
Naast het solidariteitsmaal op zondag 26 maart op het Higro voor de gemeenschappen van 
Godelieve, H. Hart en Catharina houdt ook Sint-Vincentius zijn solidariteitsmaaltijd op 
zondag in de kleine zaal van het parochiecentrum.. Dat het op dezelfde dag doorgaat heeft te 
maken met het beleid voor dit jaar: elke gemeenschap blijft doen wat ze ook de vorige jaren 
deed. Vanaf september trachten we meer overeenstemming te krijgen tussen de verschillende 
initiatieven. 
In ieder geval zijn er zo gelegenheden genoeg om deel te nemen aan deze manier om 
solidariteit te tonen met hen die het moeilijker hebben. 
 
 
VASTEN: EEN PERIODE VAN BEZINNING 
 
 
Terwijl de vasten ons elke dag een stap dichter bij Pasen brengt, past het dat wij deze periode 
aangrijpen om ons te bezinnen over onze manier van leven, zowel als individu als in 
gemeenschap. Hoe christelijk zijn we nog? Wat kunnen we doen om het leven hier op aarde, 
op onze “moeder aarde” te verbeteren?  
 
Broederlijk Delen 
Broederlijk Delen doet meer dan zijn best om ons allerlei iniatieven voor te stellen om aan 
verandering te werken. Dit jaar staat Burkina Faso in de kijker, een straatarm land in Afrika. 
Om die schrijnende armoede te bekampen stelt Broederlijk Delen ons voor dat wij met hen 
zouden delen. Dat moeten we zeker doen! 
 
Klimaatverandering 
Maar wist u dat de meest fundamentele oorzaak van de permanente armoede van Burkina 
Faso ook bij ons ligt? Zij zitten namelijk op de gordel, ten zuiden van de Sahel, waar de 
klimaatverandering zich het sterkst laat voelen. Door het te groot gebruik aan fossiele 
brandstoffen door ons, Westerlingen uit het rijke Noorden, is er veel te veel CO2 in de lucht. 



Dat is de oorzaak van de toenemende droogte in die landen, niet alleen in Burkina Faso maar 
in een hele regio (de sub-sahellanden) rondom onze aardbol. 
Oogsten verminderen of mislukken en voedsel en drank zijn de hoofdbekommernis van deze 
mensen. “SURVIVAL” heet dat! Voor iets anders is er geen tijd en geen geld meer. 
 
Kardinaal Bo 
Op 27 februari ll. riep Kardinaal Bo van Myanmar op voor een “theologie van de groene 
bevrijding”.  Hij zat een vergadering voor van de Zuid-Oost Aziatische Conferentie van 
Vrouwelijke Religieuzen. Kardinaal Bo benadrukte de realiteit van de klimaatverandering en 
benoemde het gebrek aan zorg voor het klimaat als “ecologische zonde”.  Hij verwees naar de 
encykliek  “Laudato Si” van paus Franciscus.  
 
 “Wij moeten een grote evolutie doormaken – een revolutie in ons denken – een revolutie in 
onze theologie. We moeten evolueren naar een eco-theologie, waar de schepping van God een 
deel is van onze bron van contemplatie en denken. De roep van de arme is meestal de roep 
van de aarde. De klimaatverandering is als een atoombom, groter en zwaarder dan deze van 
Hiroshima of Nagasaki.” 
 
 “Als christenen moeten wij ons verzetten tegen het consumerisme en de drang naar altijd 
meer. Het zijn oorzaken van de verzieking van ons klimaat. Arme landen en de armen over de 
hele wereld zijn de eerste slachtoffers van de klimaatverandering. De rijke landen moeten 
meer aandacht hebben en zorgen voor de armen en de arme landen.  
 
Ecokerk 
Straffe taal voor één van de hoogste kerkleiders! Hoog tijd dat we aan die verandering 
beginnen! Broederlijk Delen helpt ons om dit vorm te geven. Ecokerk steunt tenvolle deze 
actie. 
 
 
Wilfried Van Hove  
 


