
 
DE KALENDER 
 
Zondag 26 maart 
Vierde zondag van de vasten 
11.30 u . Solidariteitsmaal Sint-Vincentius 
Donderdag 30 maart 
Ouderbijeenkomst Catechese 
Zondag 2 april 
Vijfde zondag van de vasten  
 
 
 
KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
De reeks begrafenissen loopt nog altijd door. Op Vincentius waren er twee begrafenissen van 
mensen uit Slovakije. Soms is het met een open kist, steeds zijn er muzikanten die de gepaste 
toon weten te vinden op hun instrumenten (viool, accordeon, contrabas, gitaar). Ook op het 
kerkhof weten zij de overledene met muziek te omringen. 
Op Sint-Godelieve zijn de werken aan het koor bijna ten einde. Het resultaat mag gezien 
worden. Wat nog ontbreekt is vooraan de mogelijkheid om het tabernakel te openen en het 
altaar te verplaatsen. Daar wordt nog aan gewerkt. 
Voor het weekend van 25-26 maart wordt alles in gereedheid gebracht voor de komende 
solidariteitsmaaltijden. Dit jaar zijn er nog verschillende gemeenschappen die hun maaltijd op 
hetzelfde ogenblik houden. Voor volgend jaar trachten we dat te beter op elkaar af te 
stemmen. 
 
DE VASTENTIJD IN GENT-NOORD 
 
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. 
 
SAMENZANG OP PASEN 
 
Het hoogfeest van Pasen vieren we op zondag 16 april op Sint-Catharina om 10.30 u. Vooraf 
oefenen we echter met allen die willen meezingen de verschillende liederen. We hebben 
daarbij de volgende keuze gemaakt 
 
Intrede: 405 Christus is verrezen  
Kyrie: 778 Wij zoeken hier Uw aangezicht  
Gloria: 424 Lof zij God in de hoogste troon (1-5-6) 
1ste Tussenzang: 413 Dit is de dag (1-2) 
2de Tussenzang: 3 e Alleluia – Christus, ons Paaslam 
Na Evangelie: 8 c U komt de lof toe 
Antwoord op voorbeden: 11 d God van leven en licht 
Offerande:    Ik bied U dit brood   
Sanctus + Agnus Dei: 41 (Schollaert) 
Acclamatie na de consecratie: 14 b Heer Jezus 
Onze Vader (P. Pieters) 
Communiezang: 415 Looft God de Heer (1-2-3-6) 
Gezongen wegzending  
Slotlied: 406 Kondigt het aan, de Heer is verrezen                                                                                                                                                         
 
AAN DE HEER TOEVERTROUWD 
 
 
Op woensdag 22 maart hebben wij tijdens de rouwliturgie op Sint-Vincentius om 10.30 u. 
biddend de heer Dezider Ziga aan Gods liefde toevertrouwd. Hij is geboren in Bohumin in 
Tjsechië in 1956. 
 
 
Wij bieden de families en vrienden in rouw onze oprechte christelijke deelneming aan. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
KOFFIESTOP AAN DE COLRUYT 
 
De koffiestop is opnieuw een succes geweest. De sfeer zat bijzonder goed ! De lente voelde 
je... Dank aan de nieuwkomers, Daniël en Jes. Mensen kennen mensen... de één al wat meer 
dan de ander en dat is juist best leuk. 
Ik heb zonet het geld geteld en de opbrengst voor dit jaar is 427,30 euro. Ik zal dit doorstorten 
naar Broederlijk Delen. 
De koffiestop werd nog geregistreerd door Rik en het campagnemateriaal heeft hij gebruikt 
van zijn werk. Van de Wereldwinkel in de Lammerstraat zijn wij hun tentje gaan halen en dit 
was best gezellig, vlug op te zetten en mooi. 
Door het goede weer bleven mensen wel eventjes staan en werd er flink wat gebabbeld. 
Carine 
 
 
 


