
DE KALENDER 
 
Zondag 11 juni 
Vaderdag 
Maandag 12 juni 
13.30 u.  Hobbyclub Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
19.45 u. Parochieteam Sint-Vincentius (Maisstraat 14) 
Donderdag 15  juni 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
20.00 u. Vergadering Parochieploeg Gent-Noord (Eeklostraat) 
 
 
Gij, eeuwige Drie-eenheid, 
Gij zijt een zee zonder bodem, 
hoe meer ik er in onderga, 
hoe dieper ik U vind 
en hoe meer ik U vind 
hoe meer ik naar U zoek. 
Van U kan niemand ooit zeggen: genoeg! 
De ziel die zich van uw diepten verzadigt 
hunkert naar U onophoudelijk, 
want ze heeft steeds meer honger naar U, 
eeuwige Drie-eenheid... 
Zoals een hert 
naar het water van de bron smacht, 
zo smacht mijn ziel, 
ze wil weg uit dit lichaam 
om U te zien 
naar waarheid. 
 
Catherina van Siëna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
Op Ons-Heer-Hemelvaart vierden we met veel vreugde de eerste communies van de kinderen 
op het H. Hart, St. Catharina en St. Vincentius. Maar daarmee waren de feesten nog niet 
voorbij: op zondag nam de gemeenschap van Sint-Catharina met veel dankbaarheid afscheid 
van zijn vroegere pastoor-deken E.H. Jean-Pierre Claeys Bouúaert. Hij is ondertussen volop 
bezig met de verhuis naar zijn nieuwe woning. Ook E.H. Toon Van Cauteren en pater Guido 
werden bij de viering van de vroegere pastoor betrokken en kregen geschenken aangeboden. 
Nog op dezelfde zondag werden vier kinderen gedoopt op Sint-Vincentius. Op Sint-
Vincentius was er op deze zondag een heel mooie gebedsviering. 
Op maandag kwam op Sint-Vincentius de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van 
de VZW Parochiale Werken samen. Na enkele moeilijke jaren zijn de vooruitzichten 
verbeterd. 
Op Sint-Catharina wordt ondertussen alles gereed gemaakt voor de viering van het Vormsel 
op de dag voor Pinksteren. 
Op Sint-Godelieve was er zowel op vrijdag als op zaterdag een begrafenis. Voor deze van 
zaterdag was er op woensdagavond nog een gebedswake. Ondertussen is de voorwandkast 
praktisch voltooid. Met nog een beetje verlichting bij wordt het een heel mooi geheel. Verder 
is er ook de bedoeling om een tweede scherm aan te brengen vooraan links. 
Op het H. Hart is men zoals de vorige weken reeds verteld heel bezig met de voorbereidingen 
voor het grote Dankfeest. 
 
 
PASAR MARIAKERKE DEELT MEE: SPAANSE AVOND 
 
Pasar Mariakerke bestaat 15 jaar, olé. Ja, u leest het goed, deze Spaanse uitroep  
laat vermoeden dat er iets op til is. Wij wensen, samen met u, deze verjaardag te vieren in een 
Spaans sfeer met daarbij aangepaste drankjes en hapjes en een overheerlijke rijk gevulde  
ambachtelijke paella. Kom je in Spaans outfit (señor / señorita) dan voorzien we iets extra.  
 
Afspraak: Zaterdag 17 juni 2017 om 19u00 in Feestzaal SIVI; Maïsstraat 20; 9000 Gent 
Deelname: Pasar leden € 37,00 niet leden € 39,00 
Inbegrepen: receptie, tapas, rijk gevulde ambachtelijke paella (kip, vis, gamba’s, scampi’s,  
groenten, enz.....), dessert. 
Inschrijven en betalen: Vóór 10 juni 2017. Eerst inschrijven bij Chris 09/227.27.59 of 
Fernand 09/329.42.24 of via e-mail: chrisd@telenet.be  
Dan betalen op rekening BE69 8900 1458 3878 van Pasar Mariakerke met vermelding van 
naam en aantal personen. Inschrijving geldig van zodra het verschuldigde bedrag gestort is. 
 
 


