
DE KALENDER 
 
Zondag 4 juni 
Pinksteren  
Geen eucharistieviering op Sint-Catharina 
Maandag 5 juni 
8.30 u. Bedevaart naar Oostakker voor Sint-Catharina 
Dinsdag 6 juni 
Femma: ontmoetingsfeest 
Donderdag 8 juni 
Femma Sint-Vincentius: bloemschikken (namiddag) 
Zondag 11 juni 
Vaderdag 
 
EEN KERK OM VAN TE HOUDEN 
 
De kerk ligt onder verdenking. 
Zware verdenkingen: zij is te oud, te stroef, 
te achterlijk voor deze tijd. 
Zij is wereldvreemd, te mannelijk ook, 
te rechts of te averechts. 
Verdenkingen die ergens altijd wel hard te maken zijn. 
 
En toch hou ik van die kerk. 
Om de vele momenten dat ik die kerk 
zo heel anders ervaar. 
Misschien omdat ik haar van binnenuit mag beleven. 
Als ik zoveel lieve mensen bezig zie, 
hoe zij tijd noch moeite sparen 
in werkgroepen allerhande, 
in zorg voor de gemeenschap, 
als was het voor hun eigen gezin. 
Dan zeg ik: die kerk is niet oud. 
Zij is durvend, zij berekent niet. 
Zij is jong! 
Als ik op een avond iemand weer naar huis zie gaan 
met een opgelucht gemoed 
omdat hij zijn verhaal kon vertellen 
en op adem kon komen 
en voor de eerste keer weer kon bidden. 
Dan hou ik van die kerk die zoiets mogelijk maakt. 
 
Ik hou van de kerk niet uit nostalgie, 
niet uit heimwee naar het verleden. 
Integendeel, ik hou van de kerk 
omdat ik naar de toekomst kijk. 
Zo rijk als de toekomst zal zijn 
aan technologie en vrije tijd, 
zo arm zal zij zijn aan zingeving. 



Dat soort armoe is niet op te vullen 
met de opgeblazen figuren van Euro-Disney 
of met een overaanbod van sportevenementen. 
Meer dan ooit zullen mensen op zoek gaan 
naar de diepste grond van hun bestaan. 
Laten er dan mensen zijn die een antwoord geven, 
eenvoudig en helder als een bron. 
Mensen die niet uit eigen wijsheid putten, 
maar die vol zijn van Jezus' boodschap 
omdat zij zich vriend weten van Hem, 
omdat zij kerk-zijn in de zuivere zin van het woord. 
 
De kerk van morgen zal een kleurrijke vlinder zijn. 
Vandaag is zij nog de vale, schijnbaar waardeloze pop. 
Maar van binnen 
is de gedaanteverandering reeds begonnen. 
 
Alleluia! Het is Pinksteren! 
 
Manu Verhulst 
 
KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
Op donderdag 18 mei kwamen we weer samen met de parochieploeg van Gent-Noord. Het 
werd een goed gesprek. Het verslag hierover staat elders in dit parochieblad. 
Op vrijdag was er de repetitie voor de eerste communie op Sint-Catharina. Alle kinderen (en 
hun leerkrachten) deden hun best, het mag gezegd zijn. 
De drukste dag van de week was wel zaterdag. Eerst had pater Guido de eerste 
communieviering op O.L.Vrouw Sint-Pieters. Daarop volgde een begrafenis op Sint-
Godelieve. In de namiddag waren er twee dopen, gevolgd door de avondmis op Sint-
Godelieve. 
Na de twee eucharistievieringen op zondag kwam de kerkraad van Sint-Jozef bij elkaar. 
Maandag dan weer was er een begrafenis op Sint-Vincentius en in de namiddag werd daar 
geoefend voor de eerste communie. Ook op dinsdag was er een begrafenis op Sint-Vincentius. 
Woensdag vierden we eucharistie op Sint-Godelieve. ’s Avonds was er een gebedswake voor 
een overledene. 
Eindelijk was het dan voor onze eerste communicanten hun grote dag. Zowel op het Heilig 
Hart als op Sint-Catharina en Sint-Vincentius mochten kinderen hun eerste communie doen. 
Het waren telkens mooie plechtigheden. 
Op vrijdag en zaterdag waren er nog begrafenissen op Sint-Godelieve. Op Sint-Catharina zijn 
ondertussen de voorbereidingen bezig voor het afscheid van de vroegere pastoor. 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 
 
BEDEVAART NAAR OOSTAKKER 
 
Op maandag 5 juni is er als naar goede gewoonte de bedevaart naar Lourdes-Oostakker voor 
de gemeenschap van Sint-Catharina. We vertrekken aan de kerk om 8.30 u. In Oostakker 
vieren de samen eucharistie om 10.00 u. Iedereen is natuurlijk welkom om mee te gaan en 
ginds te vieren. 
 
DE EERSTE COMMUNIE WERD GEVIERD: WAAR ZIJN DE FOTO’ S 
 
Zowel op het Heilig Hart als in op Sint-Catharina als op Sint-Vincentius werd de eerste 
communie gevierd. Een heel mooi feest met passende luister, feestelijke gezangen, een mooi 
versierde kerk. Verschillende verhalen werden verteld: het verhaal van de Goede Herder en de 
huurling (Sint-Catharina) en van de Vijf Broden en Twee Vissen (Sint-Vincentius). Telkens 
was er ook veel volk in de kerk en dat doet deugd. Alle kinderen en hun begeleiders, zangers, 
misdienaars, orkest (The Teachers) en allen die de kerk versierden: van ganser harte proficiat. 
 
Graag zouden we u laten proeven van de verschillende vieringen. Maar er is een maar: 
ondanks de vele foto’s die er getrokken werden hebben we er geen voor het parochieblad. En 
dat is eigenlijk doodjammer. Is er iemand van onze lezers die ons kan helpen om dergelijke 
vreugdevolle gebeurtenissen ook met een foto te illustreren?  
 


