
DE KALENDER 
 
Maandag 17 april 
13.45 u. Samana St. Vincentius: Paasfeest 
Donderdag 20 april 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
Maandag 24 april 
13.30 u.  Hobbyclub Sint-Vincentius (Kleine Zaal Maisstraat) 
 
 
KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
Er waren enkele kinderen van de catechese die afwezig waren bij de naamopgave op Sint-
Catharina. Ondertussen zijn ook zij komen opdagen. 
Op Sint-Catharina waren er biechtvieringen voor de basisschool van Mariavreugde. Op 
Sint_Godelieve werd besproken welk scherm er in de kerk zou geplaatst worden. Als gevolg 
daarvan werden de heiligenbeelden van het H. Hart en Sint-Godelieve boven de 
tabernakelkast geplaatst. Een mooi kruis uit de 18de eeuw werd in het midden geplaatst. Als 
eenmaal de kast is bijgewerkt zal ook het tabernakel weer zichtbaar worden. 
Dinsdagmorgen kwamen er zes mensen samen bij Steve om te leren hoe de website van Gent-
Noord kan bijgewerkt en onderhouden worden. Het werd een boeiende bijeenkomst. De 
resultaten ervan zullen wellicht binnenkort te zien zijn. 
Dinsdagavond hield het parochieteam van Sint-Vincentius zijn maandelijkse bijeenkomst. 
En ondertussen wordt her en der gezocht naar palm. Ten gevolge van een ziekte is er dit jaar 
heel wat minder palm beschikbaar. We doen ons best om toch voldoende palm te voorzien 
voor iedereen. 
 
DE VASTENTIJD IN GENT-NOORD 
 
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 (zie artikel)  
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                                                                                                                                                         
 
DE VZW SIVI ZOEKT EEN ZELFSTANDIGE KRINGUITBATER 
 
Functieomschrijving: 
We zoeken een uitbater voor ons parochiehuis en feest- en vergaderzalen. Enkel 
geïnteresseerden op zelfstandige basis kunnen zich kandidaat stellen. 
 
Profiel: 
We zoeken een uitbater die in een vriendelijke sfeer onze infrastructuur kan uitbaten, met een 
duidelijke visie op de uitbating (doelgroepen, aanbod, aanpak, parochiale verenigingen, lokale 
verenigingen en samenwerking in het licht van externe evenementen). Een sterkte visie, 
knowhow en ervaring zijn voor ons van groot belang. 
 
Aanbod: 
Onze infrastructuur is bestemd voor de zelfstandige uitbating van een café (drankgelegenheid) 
en diverse zalen. De uitbating dient te geschieden in overeenstemming met de aard en de 
bestemming van de VZW Sivi. De uitbater werkt op basis van een vooraf afgesproken 
commissie. 
U kan zich kandidaat stellen doormiddel van een schrijven gericht aan ondervoorzitter Rudy 
De Clercq, P/A Vzw Sivi Maïsstraat 20 9000 Gent, of via e-mail: riru@telenet.be. 
U kan telefonisch info bekomen bij ondervoorzitter Rudy De Clercq op het nummer: 0496-31 
01 82 
 
SAMANA SINT-VINCENTIUS VIERT PASEN 
 
Op Paasmaandag vieren we ons jaarlijks paasfeest. Het programma is als volgt 
13u45: Eucharistieviering  
14u30: Koffie en koeken 
15u15: Deel 1 optreden 



16u00: Pauze 
16u15: Deel 2 optreden 
17u00: Einde, wel thuis 
 
Alle leden van Samana zijn hartelijk welkom. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
---------------- 
begin artikel 
----------------- 
Licht en Leven 
 
Het graf ontvlucht 
zijt Gij ontsnapt, 
gescheurd nog in je open wonden, 
in flarden, aan de dood ontkomen 
en uit afgrondelijk duister 
gekomen tot nieuw licht. 
 
Gij zijt het licht 
dat glanst en gloort 
en spettert in gensters witte stilte.  
In één syllabe vonkt Gij 
en in één woord: Gij 
en in mij: Gij  
en rondom Gij, 
o Gij gevoeld, onuitgesproken, 
doch mateloos voltooid  
in regenbogen van nieuw licht.  
 
Als Enige herboren, 
door  Vader uit de dood getrokken 
en vlammend in de Geest. 
Nu ademt Gij voluit 



in tomeloze luister, 
Gij Lichtend Leven, 
Dat het mensenhart geneest.                    
 
Fasafas 
Hulst, 14 januari 2012 
--------------- 
einde artikel 
---------------- 


