
DE KALENDER 
 
maandag 29 mei 
19.00 u. vergadering VZW Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
 
PINKSTEREN 
 
Hemelvaart wijst naar boven; 
Pinksteren wijst naar beneden. 
Hemelvaart zegt: 
de Geest is neergedaald. 
De richting  
van het Pinksterfeest 
is niet 'naar omhoog', 
maar 'naar beneden'. 
Pinksteren heet dan ook 
in bijbelse termen: 
het feest van de uitstorting 
van de heilige Geest. 
Pinksteren 
heeft niets te maken 
met een raket die men 
al gauw niet meer kan volgen. 
Pinksteren valt eerder 
te vergelijken met 
een VUUR 
waaraan je je warmen kunt; 
met een LICHT, 
dat je leidt  
door de duisternis. 
Pinksteren is een STORM 
in een zeil, 
waardoor het schip 
meer vaart krijgt. 
Het heeft iets 
met een REGENBUI 
op dorre grond, 
die weer vruchtbaar wordt; 
een WEGWIJZER 
die de verdwaalde 
de juiste richting toont; 
het heeft iets te maken 
met fluiten en feest, 
met jeugd, 
lente en vernieuwing. 
 
Kees Harten 



KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
Even ter aanvulling: “Ondertussen zijn schilders hard aan het werk om al het 
buitenschilderwerk te herdoen.” Dat zinnetje sloeg op de kerk van Sint-Vincentius. 
Op vrijdag 12 mei was er een repetitie voor de eerste communie in Sint-Catharina. Op Sint-
Vincentius was dit reeds op dinsdag gebeurd. Ook de volgende vrijdag op Catharina en op 
maandag voor Vincentius zijn er repetities voorzien. 
Op zaterdag was er een doop op Sint-Vincentius. Op moederdag kregen alle aanwezige 
vrouwen er een mooi bloempje, aangeboden door de parochiekas.  
Er komen weer enkele begrafenissen aan: op zaterdag op Sint-Godelieve, op maandag en 
dinsdag op Sint-Vincentius. Nog op zaterdag zijn er verschillende dopen gepland. 
Tenslotte zijn er ook de voorbereidingen bezig van de plechtige communie. Op zondag kregen 
op Sint-Catharina de toekomstige vormelingen hun kruisje opgelegd. De gemeenschap van 
Sint-Catharina op zijn beurt is ook bezig met de afscheidsviering van hun vroegere pastoor, 
E.H. Claeys-Bouúaert. 
 
DE VIERING VAN PINKSTEREN 
 
Op zaterdag 3 juni is er om 15.00 u. op Sint-Catharina de vormselviering voor de kinderen 
van Sint-Catharina, Sint-Godelieve en Sint-Vincentius. Het vormsel zal toegediend worden 
door kanunnik Joris Polfliet. Alle parochianen zijn vriendelijk uitgenodigd om naar deze 
viering te komen. 
De volgende dag, Pinksteren zelf, is er géén eucharistieviering op Sint-Catharina om 9.00 
u., maar is er wel de plechtige eucharistieviering op Sint-Vincentius om 10.30 u. 
 


