
DE KALENDER 
 
Maandag 22 mei 
13.30 u.  Hobbyclub Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
Dinsdag 23 mei 
Femma St. Vincentius: ontmoetingsfeest 
Donderdag 25 mei 
Ons-Heer-Hemelvaart – Eerste Communie 
 
Versje voor Hemelvaart 
 
Gij zijt er door gegaan 
Van wieg tot graf 
Met vaste tred 
En sterke hand 
Door heel het land. 
 
Gij zijt ons voorgegaan 
Voor niets gezwicht: 
Voor laster niet, 
Voor pijn noch angst, 
Doorheen het graf 
Tot aan het licht. 
 
Gij zijt nu thuis  
En kijkt terug  
Op heel de weg 
Van wieg tot graf 
En elke stap 
Spreekt van uw hart 
Dat mateloze liefde bracht. 
 
Ik zie U vragend aan, 
Verlangend te verstaan 
De diepte van de liefdesmart 
Van uw nog steeds doorboorde hart.  
 
Fasafas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
Op zaterdag 6 mei was er in een overvolle kerk op het Heilig Hart de plechtige communie. 
Vormheer was E.H. Kanunnik Joris De Jonghe. Het werd een mooie plechtigheid met veel 
zang en veel animo. Steve De Veirman begeleidde de hele viering muzikaal. 
Op zondag was er een doop tijdens de eucharistieviering op Sint-Catharina. In de namiddag 
gaf uw pastoor een conferentie bij de Vespers voor Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen. 
Maandagavond kwam het parochieteam van Sint-Vincentius samen, dinsdagavond was het de 
beurt aan het team van Sint-Jozef. Daar wordt hard gewerkt aan de herbestemming van de 
kerk. 
Op dinsdag was er ook een vergadering met de oude VZW Pastorale Werking van het 
Dekenaat Gent-Stad. Deze VZW stopt er mee omwille van de nieuwe structuren. 
De volgende weken zullen druk gevuld zijn met de voorbereidingen voor de eerste communie 
en het vormsel op Catharina. 
Langzamerhand komt ook de verhuis van de pastoor naar de pastorie op de Doornzeledries op 
gang. Deze verhuis is voorzien in de eerste weken van de maand juni. E.H. Claeys-Bouúaert 
verhuist naar zijn nieuwe woning einde mei. Dankbaar nemen we afscheid op zondag 28 mei. 
Ondertussen zijn schilders hard aan het werk om al het buitenschilderwerk te herdoen. 
 
 
 
 
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 VIERING VAN ONS HEER HEMELVAART 
 
Ons-Heer-Hemelvaart valt altijd op een donderdag. Het is ook de dag dat er veel eerste 
communieplechtigheden plaats vinden. Zo is het ook dit jaar. 
Om 9 uur is er de eerste communieviering op Sint-Catharina, om 10.30 uur is er de viering op 
Sint-Vincentius. 
In tegenstelling tot de gewone woensdagen is er op 23 mei géén avondviering op Sint-
Vincentius. Ons-Heer-Hemelvaart wordt gevierd op Sint-Godelieve op woensdag 22 mei om 
17.30 u. 
 


