
DE KALENDER 
 
Maandag 24 april 
13.30 u.  Hobbyclub Sint-Vincentius (Kleine Zaal Maisstraat) 
Woensdag 26 april 
20.00 u. Kerkraad Sint-Godelieve 
 
KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
Donderdag 6 april kwam de kerkraad van Sint-Catharina samen. Er stond heel wat op het 
programma, o.a. het opkuisen van de kapelletjes van St. Catharina en St. Markoen. 
Op zaterdag waren er verschillende dopen in Sint-Vincentius en op Sint-Godelieve. Het 
weekend van Palmzondag zag dan weer vele mensen naar de kerk komen om palm te halen. 
Gelukkig was er overal nog genoeg - en er kan nog altijd gehaald worden bij de pastoor en in 
de verschillende kerken. Nog op zondag kwam de kerkraad van Sint-Jozef bijeen voor de 
verkiezing van twee leden van de kerkraad. 
Op dinsdag werd aan de kerk van Sint-Vincentius een opgeschoten ‘wilde’ boom voor de kerk 
verwijderd. 
In de verschillende gemeenschappen wordt ondertussen alles in orde gebracht voor de 
verschillende vieringen van de Goede Week en Pasen. 
 
MAURICE VERNIERS SCHREEF EEN BOEK 
 
'Mary had a baby', 'Deep river', 'Go tell it on the mountains': wie kent deze negrospirituals 
niet? Maurice Verniers ging op zoek naar de bronnen van het genre.  
De auteur, die jarenlang dirigent was van het groot Sivi-koor, heeft zich jarenlang verdiept in 
de negrospiritual. Hij plaatst vijftig authentieke songs in een historisch perspectief en gaat in 
op vorm en melodie, ritme en overlevering. Ook de inhoud van de liederen komt aan bod: de 
muziek van de zwarte slaven in Noord-Amerika was een spiegel van hun religiositeit. 
'Negrospirituals. Helende volksmuziek' verschijnt in maart. 
 
De boekpresentatie door Maurice Verniers met medewerking van het Vocaal Ensemble 
Dudoka gaat door in het Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2 – Gent (naast Sint-
Baafskathedraal) op zaterdag 22 April 2017 van 15.00 u. tot 17.00 u. of op vrijdag 5 mei 2017 
van 19.30 u. tot 21.30 u. 
 
De toegang is gratis. Inschrijven kan via mail (naam en keuzedatum vermelden) naar 
maurice.verniers@gmail.com 
 
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 
 
VOEDSELBEDELING 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 Voedselbedeling van 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. 
 
 
BIJEENKOMST OUDERS EERSTE COMMUNICANTEN OP SINT-VINCENTIUS 
 
Op 30 april worden de ouders van de kinderen die hun eerste communie doen op Sint-
Vincentius in de eucharistie verwacht om 10.30 u. Na de dienst volgt er nog een woordje 
uitleg over de viering van de eerste communie. 
 
Soms voel ik me als Thomas: 
ongelovig zolang ik niet zelf gezien heb, 
bewijzen zoekend, sceptisch, 
weifelend, vragend naar 
het waarom en hoe, 
onzeker zolang ik de zekerheid 
niet in mezelf gevonden heb. 
 
Ik wil wel geloven maar kàn niet 
geloven, liefhebben, me riskeren ... 
 
Ik ga mee, maar blijf twee stappen 
achter, 
afstand nemend, glurend 
door de smalle spleetjes van m'n ogen, 
of het allemaal wel is 



zoals het zich aandient, 
zoals ik het zie ... 
 
Het moet waar zijn, zegt mijn hart. 
Maar is het wel waar? vraagt mijn geest. 
En ik blijf onbeslist 
toch meegaan ... 
 
Tast en voel en zie om je heen, 
zegt Jezus, zo dat wat je niet ziet 
voor je hart wààr wordt. 
Dat Ik het ben die lijdt 
in hart en handen en voeten 
in elke mens om je heen ... 
Kijk en steek je handen uit, zei Jezus 
en je gelooft! 
 
Ward Bruyninckx 
 


