
 DE KALENDER 
 
Maandag 26 juni 
13.30 u.  Hobbyclub Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
Vrijdag 30 juni 
18.00 u. Plechtige eucharistieviering Dekenij Bloemekenswijk 
Zondag 2 juli:  Feest Bloemekenswijk 
 
 (Bij het evangelie  van het weekend van 24-25 juni) 
 
Wees niet bevreesd, wanneer de nacht gaat vallen, 
wees niet bevreesd, wanneer het donker wordt; 
hier is Mijn hand - wees maar niet bang te vallen: 
Ik houd u vast, Mijn macht schiet nooit tekort. 
 
Wees niet bevreesd, wanneer de golven stijgen 
zodat het water tot de lippen komt; 
want met één wenk doe Ik de winden zwijgen 
en zee en aarde liggen al verstomd. 
 
Wees niet bevreesd, wanneer uw krachten mind'ren: 
want in uw zwakheid wordt Mijn kracht volbracht. 
Ik heb véél werk te doen, ook voor Mijn zwakke kind'ren. 
En àlles kunt ge, als ge Mij verwacht. 
 
Wees niet bevreesd, want Ik zal voor u zorgen. 
Denk aan de leliën, de mussen die Ik voed. 
 
Ik ben de God van heden en van morgen, 
de God, Die leeft en Die u leven doet! 
 
Nel Benschop 
 
KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
Naast de gewone liturgievieringen tijdens het weekend van 10-11 juni waren er enkele dopen 
op Sint-Catharina. Op maandag 12 juni kwam de ‘lokale werkgroep’ (nieuwe term voor het 
oude parochieteam) van Sint-Vincentius samen. Op woensdag 14 juni was er de 
redactievergadering voor ons parochieblad en de website. 
Op donderdag 15 juni nog zal de parochieploeg van Gent-Noord samenkomen. 
De vakantie komt ondertussen dichterbij. Voor vele leerlingen, studenten en ouders is het een 
drukke tijd. Maar niet alleen voor hen: er dient in deze dagen veel te worden afgesproken voor 
de vakantietijd in onze verschillende gemeenschappen. Aangezien pater Guido twee weken 
zal afwezig zijn om ook zelf eens op vakantie te kunnen gaan wordt een vakantieregeling 
uitgewerkt.  
 
 



DE GESCHIEDENIS VAN ONZE GEMEENSCHAPPEN  
 
In de volgende nummers van het parochieblad zullen we in een artikelenreeks bekijken hoe 
onze verschillende gemeenschappen tot stand zijn gekomen. Daarvoor zullen we een heel eind 
terug moeten gaan in de geschiedenis, tot bij het ontstaan van de gemeente Wondelgem. We 
zullen mogen ontdekken hoe reeds in het verleden er tal van banden waren tussen onze 
verschillende gemeenschappen. 
Het wordt ook duidelijk dat er voortdurend nieuwe mogelijkheden ontstaan terwijl vertrouwde 
plekken verdwijnen. Het leven is echter sterker dan alle structuren. Waar jaren lang, zelfs 
eeuwen lang, niets (meer) was ontstaat nieuw leven. Zo wordt de geschiedenis van onze 
gemeenschappen geen triest verhaal, maar een verhaal van hoop, ook voor onze tijd. 
 
WIL JIJ EVEN GEÏNTERNEERD WORDEN IN HET FPC IN GENT ? 
 
We verwijzen hierbij nog eens naar het artikel van verleden week met de vraag of er mensen 
zich willen inzetten voor zes gespreksavonden in het FPC in de Wondelgemse Meersen. Het 
zou heel mooi zijn als ook uit onze gemeenschappen mensen zich hiervoor zouden opgeven. 
Een van de opgaven van onze nieuwe parochie is ons ‘dienstbaar’ in te zetten voor een betere 
wereld. 
Naast de voedselbedeling, het Winkeltje (rweedehandsgoederen) van de Dekenij 
Bloemekenswijk, naast de Fontein (gelegenheid voor daklozen en armen om zich te wassen, 
kleding te laten wassen en eenvoudige medische verzorging), naast andere initiatieven van 
kerkelijke zijde (denk maar aan Welzijnszorg, Broederlijk Delen en collectes voor Afrika, 
Noodfonds enz.) en van verenigingen (denk maar aan Samana in onze verschillende 
gemeenschappen) is dit een concrete mogelijkheid om ons ‘diakonaal’ (dienstbaar) te tonen in 
onze wereld. 
De tijd is voorbij dat de verschillende gemeenschappen zich voor alles zelf moesten inzetten 
en eigen activiteiten ontwikkelen. Het lijkt me heel zinvol in onze tijd als gelovige mee te 
werken met de talrijke zinvolle initiatieven die er in onze parochie van Gent-Noord bestaan, 
ook al dragen deze niet noodzakelijk een katholieke of christelijke stempel. Zo kunnen wij, 
misschien heel bescheiden maar toch reëel, zout van de aarde en gist in de deeg zijn. 
 
AAN DE HEER TOEVERTROUWD 
 
Op dinsdag 20 juni hebben wij tijdens de rouwliturgie om 10.30 u. op Sint-Vincentius 
biddend mevrouw Simonne Maegerman aan Gods liefde toevertrouwd. Zij is geboren in 1918                          
en woonde lang op de Bloemekenswijk, eerst in de Hoppestraat en later in de Hortensiastraat. 
Zij was lid van onder andere de Louisetten, de toneelkring, de Kajotsters, het Sivi-koor. Wij 
bieden de familie en vrienden in rouw onze oprechte christelijke deelneming aan. 
 
 
 


