
 
DE KALENDER 
 
Maandag 11 september 
Samana Sint-Vincentius: cola en koeken … echt zo slecht? 
Dinsdag 12 september 
Okra Gent-centrum: Verbondsbedevaart naar Wervik en bezoek aan Rijsel 
Woensdag 13 september 
19.45 u. Parochieteam Sint-Vincentius (Maisstraat 14) 
Donderdag 14 september 
Femma St. Vincentius: bloemschikken 
 
September? 
 
Zwijg mij van september!  
Ik hoor dan ieder jaar weer opnieuw:  
"'t Is weer voorbij, die mooie zomer ..." 
Een rotlied vind ik dat. 
Het zand zit nog in je kleren, 
je schouders zijn nog aan 't vervellen, 
de rimpels in je voorhoofd zinderen nog na 
als je ze samentrekt - 
alles herinnert je nog aan zon en zomer, 
aan lekker lui en niks hoeven ... 
En hopsahee, 
daar mag je weer dagelijks op weg, 
naar school of naar het werk. 
En dan duurt het wel even 
- nou, even, zeg maar enkele weken - 
vóór het geen pijn meer doet. 
Zo onze Jan van zeven: 
"Moeke, wanneer zijn we weer eens  
twee maanden na elkaar thuis?" 
September mag dan voer zijn voor weemoedige romantici 
- de rosse gloed der dwarrelende blaren' - 
voor mij is het de voorsmaak 
van het naderende winteruur 
en van de lange, kille avonden, 
van dat huiswerk ook, 
de drukte in het verenigingsleven. 
Werkjaar, schooljaar ... 
Dag zomer, dag zon, dag zwembroek. 
 
Ontferm U, God Almachtig, 
want ik voel mij regenachtig, 
en dat raak ik tot mijn spijt 
niet in één, twee, drie keer kwijt. 
Amen. 
 
Anoniem 



 
ONS GROOT PAROCHIEBERAAD KOMT ER AAN 
 
Een van de punten van ons groot parochieberaad is het vieren van de liturgie in onze 
gemeenschappen. Om goede liturgie te vieren is er heel wat nodig. 
 
Vooreerst zijn er mensen nodig van de (lokale) gemeenschap die er voor zorgen dat de kerk 
netjes is en klaar staat om er te kunnen vieren. Dat betekent dat er een kuisploeg moet zijn én 
iemand die zich verantwoordelijk voelt voor dat geheel. Ook versiering en aankleding is 
belangrijk om te kunnen vieren. Weer zijn er mensen nodig die zich daar voor inzetten. Wie 
zijn in uw gemeenschap hiervoor de dragende krachten? 
 
Daarnaast is er bij de praktische voorbereiding: wie steekt het licht aan, luidt de klok(-ken), 
zorgt er voor dat de kaarsen branden, dat de kerk warm genoeg is in de winter. 
Specifieke vieringen vragen specifieke voorbereidingen en materiaal. Denk hierbij maar aan 
doopvieringen, huwelijksvieringen, begrafenissen. Wie zet hiervoor alles klaar? Wie zorgt 
voor de kruisjes of doopkaarsen … Op wie kan uw gemeenschap rekenen om dit in orde te 
brengen? 
 
Samen komen rond het woord van de Heer houdt in dat dit woord gesproken wordt. Daarvoor 
rekenen we op lectoren. Wie is er bereid om in uw gemeenschap voor te lezen? Als er een 
geen priester is: wie gaat er dan voor? Zijn er jongeren of ouderen die tijdens de dienst helpen 
bv. als misdienaars tijdens een eucharistieviering?  
 
Zingen is tweemaal bidden, zegt men. Samen kunnen zingen is een grote kracht. Wie zorgt er 
bij u voor de keuze van de liederen? Is er iemand die de samenzang dirigeert? Kunt u rekenen 
op muzikale begeleiding? Is er een koor aanwezig, al of niet op regelmatige basis? 
 
Als je al deze vragen bekijkt (en er kunnen er zeker nog meer gesteld worden) is het duidelijk 
dat op dit ogenblik vele mensen bij de liturgie betrokken zijn. We kunnen niet genoeg 
beklemtonen hoe belangrijk die inbreng is en hoe zeer dit moet gewaardeerd worden. 
 
Hoe gaan we verder in de toekomst zorgen voor zinvolle en waardenvolle liturgische 
diensten? Naast onze gemeenschappelijke vieringen (bv. op het vijfde weekend) heeft elke 
gemeenschap eigen gewoontes. Hoe gaan we daar mee om in de toekomst? Wat zal er 
mogelijk zijn op korte termijn en wat moeten we voorzien voor binnen vijf jaar? 
 
Op de eerste plaats is er klare informatie nodig over de mogelijkheden en realiteiten van elke 
gemeenschap. Het zou goed zijn daar nu reeds werk van te maken. Vervolgens zal er dan, 
uitgaande van de feitelijkheid, nagedacht kunnen   worden over de toekomst, dichtbij en veraf.  
 
Hartelijk dank, nu reeds, voor uw inbreng. Reacties zijn welkom, stuur ze maar door naar uw 
pastoor, liefst per mail. Zet dan wel in de hoofding: “groot parochieberaad”, kwestie van uw 
inbreng niet te laten verloren gaan in de grote hoeveelheid van ontvangen berichten … 
 
uw pastoor, pater Guido 
 
 
 
 



DE GESCHIEDENIS VAN ONZE GEMEENSCHAPPEN: PAUZE 
 
In de vorige vier bijdragen ging het over onze gemeenschappen tot het begin van de 19de 
eeuw. De reeks zal in de volgende parochiebladen verder gezet worden. Maar het is goed van 
even terug te kijken naar wat reeds verschenen is. 
Bij het opstellen van de reeks is er gekeken naar verschillende bronnen, o.a. brochures en 
boeken, artikelen op internet en eigen informatie. We hebben getracht zo goed mogelijk weer 
te geven wat we vonden. Volledigheid is niet mogelijk en her en der zullen er wel 
onvolkomenheden of vergissingen gemaakt zijn.  
Indien u over een of ander onderwerp van vorige artikels een opmerking heeft, kunt u die dan 
ook meedelen opdat we in een volgend nummer aanvullingen of verbeteringen zouden kunnen 
aanbrengen? Uw inbreng is heel welkom bij de pastoor (liefst via mail: 
pastoor@parochiegentnoord.be) 
 
Tot volgende week. 
(wordt vervolgd) 
 
SAMANA SINT-VINCENTIUS NODIGT UIT VOOR DE BEDEVAART 
 
Augustus loopt op zijn einde, de zomervakantie is bijna voorbij, tijd om ook bij ziekenzorg 
terug uit de startblokken te schieten. 
 
We nodigen jullie graag uit om naar Oostakker-Lourdes te gaan op zondag 3 september. 
We verzamelen aan de Nieuwe Welvaert om 14:30u 
 
We komen samen aan de grot voor een gezamenlijk gebed en de ommegang om 15:00u 
Daarna is er gelegenheid om een kaars te laten branden, elk voor zijn intenties. 
Na dit alles gaan we naar het Boerenhof waar we rustig kunnen bijpraten over de voorbije 
maanden bij een kop koffie al dan niet vergezeld van een pannenkoek. Het verbruik in het 
Boerenhof is voor eigen rekening. 
 
SAMANA SINT-VINCENTIUS NODIGT ZIJN VRIJWILLIGERS UIT  
 
Na een, hopelijk, deugddoende vakantie zien we elkaar terug op 3 september voor de 
bedevaart (zie verder bericht). 
Op 6 september verwachten we alle vrijwilligers om 14:00u in de kleine zaal van de Nieuwe 
Welvaert. 
Op het programma: 
- Bespreking van de organisatienota van Samana. Samana is meer dan een 
naamsverandering en toch blijft de werking van onze kern dezelfde. 
- Nieuwe werkingen binnen Samana 
- Praktische afspraken rond de komende activiteiten: infonamiddag, dag van de 
chronisch zieke mens, hobby tentoonstelling en tearoom… 
We hopen jullie heel talrijk te mogen verwelkomen. 
Om praktische redenen willen we graag dat je vooraf inschrijft. 
Het dagelijks bestuur 
 
 
 
 


