
DE KALENDER 
 
Zaterdag 13 mei 
Samana St. Vincentius: quiz voor zieken en vrijwilligers 
Zondag 14 mei 
Moederdag  
Donderdag 18 mei 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
20.00 u. Vergadering Parochieploeg Gent-Noord 
 
VERSLAG VERGADERING GENT NOORD VAN 18 APRIL 
 

1. Website 
Steve heeft 6 mensen ingelicht over de werking van de website. 
Is haalbaar, lijkt eenvoudig. Wie zal het echt bijhouden? Kwestie is de website goed 
bij te houden. 
De telefoonnummers worden van de site weggehaald. 
 

2. Pasen – evaluatie 
Witte Donderdag: veel aanwezigen op H. Hart. (nadruk op de tafel). 
Veel aanwezigen op Paaswake op Sint-Godelieve. 
Meerdere kruiswegen op Goede Vrijdag. (H. Hart: afbeelding van Achilles Pauwels op 
groot scherm). Werd in Sint-Vincentius in boekje afgedrukt. Telkens een 30 à 50 
aanwezigen. 
Minder volk op Sint-Catharina ’s avonds (60 à 70). 
Paaswake Sint-Vincentius: ook een 70-tal aanwezigen. 
Sint-Catharina op Pasen:  zeer veel aanwezigen. Er werd geprobeerd om samen te 
laten zingen . Er was daarbij een probleem voor de coördinatie tussen de organist 
boven en de zangers beneden. Uiteindelijk werd er beneden gezongen en begeleid. 
 

3. Parochiaal beraad 
Hoe kunnen we al onze gemeenschappen zo goed mogelijk laten samenkomen? 
Kerkmeesters kunnen er ook deel van uit maken, maar de kerkraad heeft een eigen 
functie, opdracht. 
Momenteel neemt pater Guido deel aan de vergaderingen van de kerkfabriek. Zo leer 
je mensen kennen, onderhuids is er ook altijd iets pastoraals aanwezig. 
Beleids- (of nieuwe parochieploeg) moet mensen met competenties herbergen en 
tegelijk een vertegenwoordiging kennen uit de verschillende gemeenschappen van de 
parochie. 
 

4. O.L.H. Hemelvaart en Pinksteren 
Hemelvaart: Eerste communie op St. Catharina, St. Vincentius en het Heilig Hart. 
Vormsel: pater Guido probeert aanwezig te zijn op 6 mei op H. Hart. 
Pinksteren: zaterdag voor Pinksteren vormsel op Sint-Catharina 



Op Pinksteren zelf is er geen viering op Sint-Catharina, wel op Sint-Vincentius. 
 

5. Vormselcatechese 
H. Hart: de teksten voor de vormselviering zijn klaar. Goedgekeurd door Ludo Collin. 
Een aantal kandidaat-vormelingen op Sint-Catharina blijven (te) vaak afwezig. 
Oplossing dient gezocht.  
Doordat er geen startavond was voor de ouders, verliep de communicatie niet zo 
duidelijk.  
Op te volgen volgend jaar.   
 

6. Oprichting VZW Pastorale werking   
Datum voor de stichtingsvergadering dient vastgelegd.  
Elke gemeenschap zorgt voor een vertegenwoordiger. 
De overdracht gebeurt geleidelijk. 
Over de uitgaven moet samen (in kleine groep waarin vertrouwen heerst) beslist 
kunnen worden. 
Respect en vertrouwen zijn belangrijk. 
 

7. Toekomst H. Hart Kolegem 
Het is nog niet duidelijk of / wanneer de kerk zou onttrokken aan de eredienst. 
Stad Gent heeft de erfpacht aan de school aanvaard.  
 

8. Afscheid E.H.  Jean-Pierre 
Afscheid in Sint-Godelieve is gebeurd. Sint-Catharina zoekt samen met E.H. Jean-
Pierre naar een passend moment. 
 

9. Afscheid pater Gilbert 
Iedereen die meewerkte zorgt voor een passend afscheid. Dankbaarheid is wederzijds, 
dus ook van pater Gilbert naar de gemeenschap. 
Afscheid op 25 juni – uitgebreid programma. 
Op die dag gaan de vieringen in de andere gemeenschappen gewoon door. Weliswaar 
is iedereen welkom in H. Hart Kolegem.  
 

10. Aandachtspunt 
De werkgroep liturgie zou moeten samenkomen om een aantal afspraken te maken. 
 
Volgende vergadering: donderdag 18 mei om 20 uur in winterkapel Kolegem. 
 
Een datum voor de stichtingsvergadering van de VZW Pastorale Werking wordt 
bepaald als de vertegenwoordiging van elke gemeenschap gekend is. 

 
 
 



KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
Babynest, het Gentse equivalent van ‘Moeders voor Moeders’ is van de Van Ryvelaan 
verhuisd naar de Morekstraat. Op 26 april, de dag van de inhuldigingg, werd de nieuwe 
vestiging ook gezegend. 
Niet alleen Sint-Jozef wordt gevierd om 1 mei, maar ook de Heilige Markoen. De confrerie 
van Sint-Markoen vierde bij die gelegenheid eucharistie op Sint-Catharina. 
Op dinsdag was er een begrafenis op Sint-Godelieve. Bij die gelegenheid werden de 
mogelijkheden van het nieuwe beeldscherm benut. Op donderdag was er een begrafenis op 
Sint-Jozef. 
 
 
SAMANA SINT-VINCENTIUS NODIGT UIT OP EEN QUIZ 
 
We nodigen jullie graag uit voor een gezellig samenzijn en een leuke quiz op zaterdag 13 mei 
2017 van 14u30 tot17u/ 
 
We beginnen de namiddag met een lekkere tas koffie. Daarna testen we onze kennis en ons 
geheugen tijdens een verrassende quiz. We sluiten de namiddag af met een lekkere koude 
schotel. Deze activiteit gaat door in de zaal Nieuwe Welvaert, Maïsstraat 20 
 
Als deelname in de onkosten vragen we €3, te betalen bij inschrijving (drank bij de koude 
schotel is NIET inbegrepen in de prijs). 
Zoals gewoonlijk voorzien we vervoer voor wie er anders niet kan geraken. 
Inschrijven voor 8 mei bij je huisbezoeker of bij Rita Tel.09 226 31 58 
 
HET KLIMREK VIERT FEEST OP 20 MEI 
 
De school van het Van Beverenplein organiseert op zaterdag 20 mei  van 14 tot 18 uur haar 
schoolfeest. 
Het thema dit jaar is: “Wij gaan uit ons dak!!!”. 
Alle inwoners van de Bloemekenswijk zijn van harte uitgenodigd op dit event.  Die dag 
kunnen jullie genieten van de klasoptredens, de spelcarrousel, verfrissende drankjes en 
lekkere gerechten aan. democratische prijzen.  
 
Info: Peter De Block,  Vrije Basisschool  Klimrek-Van Beverenplein;  Edmond Van 
Beverenplein 15, 9000 Gent, tel. 09 226 02 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De Vader 
 
Wie zal ooit zijn eigen vader kennen 
zelfs al wordt hij eens zo oud. 
Mijn vader blijft de onbekende 
het onberekende fundament waarop ik bouw. 
Hij ligt als een vage belofte in me begraven 
dat ik de onzekere weg mag gaan, 
dat de levensbron niet werd vergiftigd, 
dat er waarheid is zonder waan. 
Wil iemand mijn vader zijn, 
mij nabij in mijn twijfel; 
en als ik struikel onderweg mij verzorgen 
en mij te drinken geven uit een heldere bron? 
Hij bereidt mij een plaats in het huis 
en alle heimwee wordt verijdeld. 
 
Jos Van Pelt 
 
 


