
 (bij het evangelie van zondag 18 juni) 
 
BOUWLIEDEN GEVRAAGD 
 
Onze wereld raakt wel wat versleten 
en zij begint er stilaan oud te zien, 
soms ook niet zo aantrekkelijk meer. 
Toch durven wij volop blijven hopen 
en dromen van een steeds nieuwe wereld. 
 
Want meer dan ooit is de oogst groot. 
Meer dan ooit kijken wij verlangend uit 
naar arbeiders om te oogsten: 
jonge mensen, boordevol initiatief en inzet, 
bereid om samen mee te bouwen 
aan een wereld van gerechtigheid en vrede, 
waarin Gods Rijk stevig wortel schiet 
en uitgroeit tot een leven in overvloed. 
 
Daarom: o jonge mens, wij hebben je nodig! 
Sla onvoorwaardelijk de hand aan de ploeg, 
kijk niet om en geef het beste van jezelf, 
sterk als je bent in de kracht van Jezus' Geest. 
 
Kerk en Wereld 
 
KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
Een belangrijke gebeurtenis op de parochie van Sint-Catharina was zeker de viering op 
zaterdag 3 juni van de plechtige communie (je zou ook kunnen zeggen van het vormsel of de 
hernieuwing van de doopbeloften) van een veertigtal kinderen. Het werd een mooie 
plechtigheid, voorgegaan door E.H. Joris Polfliet. De Teachers zorgden voor de muzikale 
begeleiding. 
Op donderdagavond 1 juni waren zij er nog niet helemaal klaar voor. Er moest nog duchtig 
gerepeteerd worden. Maar gelukkig verliep op het feest zelf alles heel vlot. 
Op Pinkstermaandag was er de jaarlijkse bedevaart naar Oostakker-Lourdes door de 
gemeenschap van Sint-Catharina. We waren met een honderdtal aanwezigen tijdens de 
eucharistieviering om 10 u. Het deed plezier van daar ook enkele mensen aanwezig te zien 
van de gemeenschappen van Maria-Goretti en van Sint-Vincentius. Paul Hoste van Sint-Jozef 
zorgde voor de muzikale begeleiding. 
Op vrijdag 2 juni kwam het kerkbestuur van Sint-Vincentius samen. Op woensdagavond 7 
juni kwam het kerkbestuur van Sint-Godelieve samen voor een lange vergadering. Daar 
werden op zaterdag na de eucharistieviering nog twee kinderen gedoopt. 
Ondertussen was er ook nog een vergadering op dinsdag 6 juni van de dekenale ploeg. 
Terwijl op het Heilig Hart de voorbereidingen voor het dankfeest verder gaan is ook de 
verhuis bezig van E.H. Jean-Pierre Claeys-Bouúaert naar zijn nieuwe woning en is pater 
Guido bezig met zijn verhuis voor te bereiden naar de Vroonstalledries.  
 



WAAR ZIJN DE FOTO’S?  
Op de website kwam er een reactie op onze vraag naar foto’s van de verschillende vieringen. 
De leerkracht Rooms-katholieke godsdienst stuurden ons het volgend bericht: 
Op http://dewijzeeikrkg.blogspot.be/ vindt u tal van foto’s van de eerste communie op 21 mei 
2017 in de Heilig Hartkerk in Mariakerke. Het zijn de kinderen van GO De Wijze Eik. Onze 
viering had als thema ‘Hartje lief, Jezus mijn hartendief’ met het evangelieverhaal ‘de 
Barmhartige Samaritaan’. 
 
We zijn heel blij met deze reactie. Maar ondertussen blijft de vraag of iemand van onze grote 
gemeenschap zich zou kunnen engageren om regelmatig bij grotere vieringen foto’s te nemen 
voor het parochieblad. Kandidaten kunnen een seintje geven aan de pastoor.  
 
WIL JIJ EVEN GEÎNTERNEERD WORDEN IN HET FPC IN GENT ? 
 
Als inleiding even dit:  het FPC (Forensisch Psychiatrisch Centrum) van Gent maakt deel uit 
van onze parochie. Het werd geopend in mei 2014 en is te vinden op het einde van de 
Maisstraat. De weg er naar toe vertrekt van de Wiedauwkaai. 
 
 
Geïnterneerden zijn mensen die een misdrijf begaan hebben, maar door de rechtbank niet 
toerekeningsvatbaar zijn verklaard. Zij worden verzorgd in een forensisch psychiatrisch 
centrum (een FPC). Dit is een gesloten instelling zoals het FPC in Gent. 
Het schrikt je misschien wel af om naast geïnterneerden te zitten en in groep naar elkaars 
verhaal te luisteren. Maar toch is het net dat, dat we met "Tralies uit de weg” beogen.  
“Tralies uit de weg” organiseert al langer gespreksavonden in de West-Vlaamse 
gevangenissen. Voor het eerst richten we nu ook gespreksavonden in tussen 6 geïnterneerden 
van het FPC in Gent en 6 mensen van buiten de muren van het FPC. Want ook al is het FPC 
geen gevangenis en zie je er dus geen tralies, er blijven nogal wat figuurlijke tralies weg te 
nemen tussen de maatschappij en de mensen van het FPC.  
De deelnemers van buiten het FPC zijn gewone mensen zoals jij en ik, die elkaar niet kennen 
en die ook nog niet aan zulke gespreksavonden hebben deelgenomen. 
Deze gespreksavonden worden begeleid door een gespreksleider. Je moet dus zelf niets 
voorbereiden.  
Het project is ook beperkt in tijd: 1 avond van 2 uur per week, 6 opeenvolgende weken lang. 
We vragen dus geen groot engagement: het gaat maar over 12 uur van je hele leven.  
Het enige dat we vragen is dat je die 6 avonden aanwezig wil zijn en dat je met een open geest 
wil luisteren naar anderen en ook iets over jezelf wil vertellen. 
Uit ervaring met de gesprekgroepen van "Tralies uit de weg" weten we dat zowel de 
gevangenen als de mensen van buiten de muren deze 6 avonden als heel betekenisvol ervaren 
en we verwachten dit ook voor gesprekken met geïnterneerden.  
Het verveelt immers nooit als je je eigen verhaal mag vertellen maar ook mag luisteren naar 
het verhaal van andere mensen: verhalen, soms diepgaand en ernstig, dan weer luchtig en vol 
humor, verhalen over wie we zijn of wie we willen zijn, verhalen over vreugde en verdriet, 
verhalen van een zoektocht naar geluk en waardevolle dingen in ons leven. 
Voor geïnterneerden is de manier van met elkaar omgaan in een sfeer van respect en 
gelijkwaardigheid veelal een gegeven dat ze weinig of niet ervaren hebben in hun leven. 



Mensen van buiten het FPC krijgen kennis en inzicht in de aparte wereld van het FPC en 
ontdekken dat geïnterneerden veelal ook gewone maar soms ook gebroken mensen zijn. 
Spreekt dit initiatief je aan maar schrikt het je toch nog af om naast een geïnterneerde te zitten 
zonder een muur tussen jou en hem? Wel, we kunnen je geruststellen vanuit onze ervaring 
met "Tralies uit de weg": de organisatie bestaat al 15 jaar, er zijn al meer dan 150 
gespreksgroepen geweest en nog nooit is er een incident geweest waarbij mensen gevaar 
gelopen hebben. Trouwens, de aalmoezenier kent de geïnterneerden en het is dan ook hij of 
zij die de geïnterneerden uitkiest om te mogen deelnemen aan de gespreksavonden.  
 
Een 1ste reeks gespreksavonden in het FPC van Gent gaat door op maandagen 18 en 25 
september en 2, 9, 16 en 23 oktober 2017 van 18u30 tot 20u30. Omwille van de 
veiligheidsprocedures bij het binnenkomen van het FPC wordt gevraagd dat u zich voor 
18u15 aanmeldt. 
Bent u geïnteresseerd maar passen deze data u niet? Geef uw naam en gegevens dan toch door 
aub. Misschien past het een volgende keer wel. 
Interesse? 
 
Stijn Hantson      of    Bart Lefever 

Sint-Eloois-Winkelstraat, 29      Ter Olmen, 6  

8880 Ledegem        8900 Ieper 

Tel 0468 / 11 92 58       Tel 057 / 36 30 05 

stijn.hantson@gmail.com      blfvthuis@hotmail.com 

 

en geef volgende informatie  door :  

Voornaam en Naam 

Adres 

Telefoon / GSM  

e-mail 

Geboortedatum 

 

"Tralies uit de Weg" werkt samen met de katholieke aalmoezenier van het FPC in Gent en wordt 

ondersteund door de bisdommen Brugge en Gent. www.traliesuitdeweg.be 

 
 


