
 
DE KALENDER 
 
Zondag 1 oktober 
Vijfdezondagviering op Sint-Catharina 
Maandag 2 oktober 
13.30 u.  Hobbyclub Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
Donderdag 5 oktober 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
Voedselbedeling (Maisstraat 20) 
Zondag 8 oktober 
Samana Sint-Vincentius: Viering dag van de chronisch zieke mens 
 
 
Inzet 
 
De eerste zegde: ja, Vader, 
maar deed het niet. 
De tweede: nee, ik wil niet, 
maar deze kreeg later spijt 
en ging toch. 
Een derde zegde: ja, 
en begaf zich op weg 
maar bleef op weg 
en kwam 's avonds - moegefuifd - weer thuis. 
En nog een ander ging werken 
maar was vlug moe 
en legde zich te zonnen voor de rest 
van de lange dag, 
terwijl er een werkte, maar zó 
dat hij er niet moe van werd. 
En dan was er nog een die tierde 
en schreeuwde op z'n vaders dienaars, 
maar zelf geen vinger 
naar het werk uitstak. 
Er waren er nog: 
de een met teveel ambitie, 
de ander over-organiserend, 
en nog een die er alleen op uit was 
de kleinen te misbruiken tot over-productie. 
Een met een echte consumptiementaliteit 
en een die maar niet zwijgen kon 
over het heel klein beetje werk dat hij 
- dan nog met zijn Vaders hulp - 
"zo schitterend geslaagd" waande. 
 
onbekend 
 
 
 



ONS GROOT PAROCHIEBERAAD KOMT ER AAN 
 
Er komen regelmatig vragen wanneer we nu eindelijk ons groot parochieberaad gaan houden. 
Op de exacte datum kunnen we spijtig genoeg nog geen antwoord geven. Het een en ander 
hangt samen met enkele andere dringende vragen die moesten opgelost worden. Daarbij 
hoorde het statuut van pater Guido ivm. de H.Hartparochie van Kolegem. Dat is ondertussen 
opgelost. In de berichten van het bisdom staat vermeld dat pater Guido parochiaal 
administrator is benoemd voor deze parochie. 
 
Daarnaast was er ook nog de vraag voor het inrichtingen van de catechese voor het vormsel 
dit jaar. Langzamerhand komt er daar klaarheid in. In volgend nummer van het parochieblad 
komt er meer informatie.  
 
Deze week volgt er ook nog een gesprek tussen het bisdom en pater Guido. Dit gesprek zal 
zeker ook richting geven aan onze verdere stappen. 
 
We houden u verder op de hoogte 
 
Uw reacties en bedenkingen zijn welkom!  
 
uw pastoor, pater Guido 
 
DE GESCHIEDENIS VAN ONZE GEMEENSCHAPPEN: PAUZE 
 
Wij zijn reeds zover dat de huidige gemeenschappen van Sint-Catharina, Sint-Jozef en Sint-
Vincentius vorm hebben gekregen met een pastoor en een kerk. 
 
Gedurende heel wat jaren zal dit zo blijven tot op het ogenblik dat ook de gemeenschappen 
van het H. Hart Kolegem en Sint-Godelieve zelfstandig worden. De geschiedenis van de 
verder ontwikkeling en het ontstaan van deze gemeenschappen vraagt nog verder 
voorbereidend werk. Wie er informatie over kan geven is hartelijk welkom. U kunt deze 
doorgeven via pastoor@parochiegentnoord.be 
 
(wordt vervolgd) 
 
GEZAMENLIJK VIEREN OP HET VIJFDE WEEKEND 
 
Deze week is er weer een vijfde weekend. Op zondag 1 oktober vieren we in Catharina om 
10.30 u. met alle gemeenschappen van Gent-Noord. De volgende keer dat we samen zullen 
vieren is zondag 31 december. 
In 2018 vieren we het vijfde weekend op 1 april Pasen!) en 1 juli, 30 september en 30 
december. 
 
 


