
 
DE KALENDER 
 
Zondag 9 april 
Palmzondag – tweede collecte Broederlijk Delen 
Maandag 10 april 
19.45 u. Parochieteam Sint-Vincentius (Maisstraat 14) 
Woensdag 12  april 
14.30 u. Liturgieploeg Sint-Vincentius 
Donderdag 13 april 
Femma: bloemschikken (namiddag) 
 
 
KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
Vrijdag was er een klein ongeluk op Sint-Catharina. Op het moment dat de organist op de 
bank ging zitten kraakte die door. Resultaat: een serieuze val die hopelijk zonder verder 
gevolg blijft. Ondertussen brengt de bank van het oude orgel van Sint-Vincentius een 
oplossing. 
Zondag was er op Sint-Catharina een ‘inhaalmoment’ voor de kinderen van de catechese die 
hun naam niet samen met de anderen hadden kunnen opgeven. Zondag waren er ook de 
solidariteitsmaaltijden. Op het Higro waren ze met een honderdtal aanwezigen van Sint-
Catharina, Sint-Godelieve, Heilig Hart en zelfs Gent-West. Op Sint-Vincentius waren ze met 
een dertigtal. 
Dinsdag werd er op Sint-Godelieve gekeken naar mogelijkheden om een scherm aan te 
brengen waarop aanduidingen van liederen, teksten, foto’s enz. kunnen worden getoond. 
Woensdag hield de kerkraad van Sint-Godelieve een kerkraad. 
Nog op woensdag kwam de redactieraad van het parochieblad samen. We keken naar wat er 
nog verbeterd kon worden. Verder bespraken we ook de inhoud van de volgende nummers. 
 
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. 
 
PALM GEVRAAGD  
 
Zoals elk jaar wordt op Palmzondag de palm gewijd. Elk jaar is daar grote vraag naar. Maar 
het is dit jaar blijkbaar niet zo eenvoudig om aan voldoende palm te geraken. Er schijnt 
namelijk een ziekte te zijn die vooral buxus treft. Daarom de vraag: wie kan er zorgen dat er 
voldoende palm is voor de verschillende gemeenschappen? U kunt helpen door zelf al de 
palm mee te brengen die u wilt laten wijden. En als er nog wat meer kan meegebracht worden 
is dat heel welkom. Geef dan liefst een seintje vooraf aan diegene die in uw gemeenschap 
zorgt voor de palm. Zo proberen we er voor te zorgen dat er genoeg is voor iedereen. 
Concreet zal de palmwijding plaats vinden op Sint-Godelieve (zaterdag om 17.30 u.), op het 
H. Hart (zondag om 10.00 u.), op Sint-Catharina (zondag om 9.00 u.) en op Sint-Vincentius 
(zondag om 10.30 u.) 
 
OEPS … FOUTEN IN HET PAROCHIEBLAD  
 
Een verkeerde foto bij een artikel, artikels die twee maal verschijnen, een artikel dat niet 
verschijnt … We hebben in de voorbije edities wellicht allen opgemerkt dat er het een en 
ander fout liep. 
We doen echt ons best om dergelijke fouten te vermijden. Maar we hebben niet alles in de 
hand: de layout van het parochieblad wordt niet door ons gemaakt. Verder zijn we ook 
afhankelijk van onze ‘toeleveranciers’. Niet altijd is het heel duidelijk of het de bedoeling is 
dat een artikel twee maal verschijnt. 
In het vorige parochieblad (editie 13) zijn twee artikels herhaald om de juiste en grotere foto’s 
te zetten bij het artikel over Pater Gilbert en Samana Sint-Vincentius. 
Fouten maken we dus … en we proberen te leren van onze fouten om ons parochieblad in de 
toekomst (nog) beter te maken.  
 
Palmpasen 
 
Een dag van klein gewin 
Voor Jezus volgelingen, 
Die zwaaiden met palmen 
En takken vol seringen, 
Die uit de kleren gingen 
Om op de straat hun jas te spreiden 
En  zo hun klein geluk aan God te wijden: 
Een joodse koning en heer. 
 
Dit klein geluk knapt af op Golgotha. 



Pas in het lege graf 
Breekt door het ongehoorde woord 
Van een Verrezen Heer, 
Geen aardse koning meer, 
Maar Heerser overal, 
De Heer van het Heelal. 
 
Fasafas - Hulst, 24 maart 2013 
 
BIECHT MINSTENS EENS PER JAAR UW ZONDEN 
 
De ouderen onder ons kennen wellicht nog wel dit zinnetje uit de ‘Vijf geboden van de 
Heilige Kerk’. Velen associëren dit met het begrip ‘paasbiecht’. 
Ondertussen is er veel veranderd in Gods kerk en in het aanvoelen van het Godsvolk. Te 
biechten gaan, vroeger voor sommigen een wekelijkse of maandelijkse gewoonte, gebeurt 
bijna niet meer. 
Maar toch heeft het zin om eens stil te staan bij onze eigen onvolmaaktheden en fouten. En 
dat doen we niet met de bedoeling om mensen een slecht geweten te bezorgen. Integendeel: 
juist wie zichzelf eerlijk aan God kan toevertrouwen, zonder masker, mag ervaren dat onze 
God een barmhartige en liefdevolle God is. 
Op vrijdag 6 april is er in Sint-Vincentius een ‘verzoeningsviering’. Het is een erkennen van 
het Godsvolk dat het leeft vanuit Gods liefde, Gods barmhartigheid en daarvoor danken. Wie 
van de gelegenheid wil gebruik maken om persoonlijk Gods vergeving te ontvangen kan dat, 
maar het is geen verplichting voor wie komt. 
 
SOCIALE WERKEN BLOEMEKENSWIJK: STOCKVERKOOP 
 
Op zaterdag 26 april wordt in de grote zaal van het parochiecentrum in de Maisstraat weer een 
stockverkoop georganiseerd. Er is allerlei (nieuw!) materiaal te krijgen: kleding, klein elektro, 
hygiëneproducten, textiel, tuingereedschap, porcelein, werktuigen enz. enz. De opbrengst gaat 
in zijn geheel naar de Sociale Werken van de Dekenij Bloemekenswijk, die zorg draagt voor 
de armen uit Gent-Noord. De stockverkoop gaat door van 9.30 u. tot 16.30 u. 
 
 
 
 
 


