
DE KALENDER 
 
Zondag 8 oktober 
Samana Sint-Vincentius: Viering dag van de chronisch zieke mens 
Zondag 8 oktober – Dinsdag 10 oktober 
Vormingsweekend Bisdom Gent voor vrijgestelden 
Woensdag 11 oktober 
14.30 u. Parochieteam Sint-Vincentius (Maisstraat 14) 
Donderdag 12 oktober 
Femma St. Vincentius: bloemschikken  
 
 
 (Bij de dag van de chronisch zieke mens) 
 
GEBED VAN EEN ZIEKE IN 
EEN NEWYORKS ZIEKENHUIS 
 
Ik heb aan God de kracht gevraagd 
om succes te behalen. 
Hij heeft me zwak gemaakt 
opdat ik zou kunnen leren 
nederig te gehoorzamen. 
 
Ik heb gezondheid gevraagd om grootse 
dingen te doen. 
Hij heeft me ziekte gegeven, 
opdat ik betere dingen zou doen. 
 
Ik heb rijkdom gevraagd 
om gelukkig te kunnen zijn. 
Hij heeft me armoede gegeven 
opdat ik zou kunnen wijs zijn. 
 
Ik heb macht gevraagd om te kunnen rekenen 
op de waardering van de mensen. 
Mij werd zwakheid gegeven 
opdat ik de nood aan God zou aanvoelen. 
 
Ik heb een levensgezel gevraagd 
om niet alleen te leven. 
Mij werd een hart gegeven 
opdat ik al mijn broeders zou kunnen liefhebben. 
 
Ik heb alle dingen gevraagd 
die mijn leven zouden kunnen verblijden. 
Ik heb het leven gekregen 
om mij over alle dingen te kunnen verheugen. 
 
Ik heb niets gekregen van wat ik had gevraagd, 
maar wel al wat ik had verhoopt. Mijns ondanks, 



om zo te zeggen, werden mijn ongeuit gebleven 
gebeden verhoord. 
 
Ik ben onder alle mensen de meest overladene 
met geschenken. 
 
Uit: Blijf mij nabij 
----------------------- 

 
DE GESCHIEDENIS VAN ONZE GEMEENSCHAPPEN DEEL 8 
 
Na de eerste Wereldoorlog wordt er druk bijgebouwd in de Bloemekenswijk. Buiten de 
huizen in steen verrijzen er ook de zogenaamde barakken. Zij zullen er nog jaren blijven 
staan. Ook aan de noordzijde van de Grensstraat verandert er veel. In de Grensstraat zelf komt 
er een stadsschool, de Rietgracht wordt gedempt, huizen worden bijgebouwd. 
 
Hoewel op Kolegem er weinig verandert in deze periode, de grote ontwikkeling zal er eerst 
komen na de Tweede Wereldoorlog, is er reeds vanaf 1934 de vraag om een eigen kerk te 
kunnen bouwen. Vrij vlug, in 1935, worden de werken reeds aangevat. In april 1936 wordt de 
kerk ingewijd door Mgr. Coppieters. Het zal duren tot 31 augustus 1962 vooraleer Kolegem 
een eigen parochie wordt. Tot dan toe was het een hulpkerk van de Onze-Lieve-
Vrouwparochie van Mariakerke. In 1982 wordt de winterkapel bijgebouwd. 
 
De vele inwoners die er bij komen in verkavelingen vanaf de jaren 50 maken dat heel wat 
bewegingen ontstaan op Kolegem. We noemen hierbij als voorbeeld de scoutsgroep Ardu 
Kolegem, die in 1961 zich op Kolegem vestigen en daarbij de hulp krijgen van de paters 
Picpussen. Ook de beweging voor meisjes in Kolegem (Chiro De Kaproenen) begint dan te 
rijpen. In 1963 vestigt zich ook een afdeling van het Sint-Lievenscollege zich in de wijk. 
Sinds 1981 heeft ook het Higro (Hoger Instituut voor Grafische Kunsten) er zich gevestigd. 
Het stedelijk onderwijs is vertegenwoordigd door de school ‘De Wijze Eik’ in de Eeklostraat. 
 



Lang zullen de paters Picpussen de dienst uitmaken op Kolegem. Zij wonen met zijn vieren 
samen in de pastorie in de Eeklostraat. Zeker gekend zijn nog de paters Jozef Schouteden en 
Vladimir Sas. Als pater Vladimir overlijdt in 2013 is hij reeds bijna 40 jaar op de parochie. 
Pater Gilbert De Decker zorgt als zielenherder 37 jaar lang voor zijn dierbare parochie. Hij 
heeft heel veel aandacht voor al wat leeft en beweegt op de wijk. Naast Kolegem wordt hij 
ook nog benoemd gedurende een tijd op Mariakerke-centrum en Sint-Godelieve. Dit haalt de 
banden aan tussen de verschillende gemeenschappen. Met een groot dankfeest voor en van de 
gemeenschap neemt hij afscheid in juni 2017. 
-------------- 
PLECHTIGE COMMUNIE EN VORMSEL IN GENT-NOORD 
 
Beste vormelingen en ouders 
 
Heel wat onder u hebben reeds de parochie Gent-Noord gecontacteerd om te weten wanneer 
het vormsel zou plaatsvinden en wanneer de voorbereidingen ervoor zouden starten. Eindelijk 
kunnen we u daar een antwoord op geven. 
 
Voor de gemeenschappen van Sint-Catharina, Sint-Godelieve, Heilig Hart, Sint-Jozef en Sint-
Vincentius geldt het volgende: 
 
Men kan in principe het vormsel ontvangen vanaf het jaar waarin men 12 jaar wordt. 
Wie het sacrament van het vormsel wil ontvangen 
- is of wordt gedoopt in de katholieke kerk en volgt op school les katholieke godsdienst 
- volgt gedurende enkele maanden vormselcatechese 
- woont deze bijeenkomsten en de vieringen stipt bij 
- is betrokken en toont een positieve houding 
 
Op onze nieuwe parochie zijn er twee verschillende groepen waarin het vormsel zal worden 
voorbereid: een groep op het Heilig Hart en een groep op Sint-Catharina. Elke groep volgt 
daarbij een eigen programma dat in de lijn ligt van de vorige jaren. De keuze voor een van 
beide groepen is vrij.  
 
Er is een info-avond op donderdag 26 oktober voor de ouders met gelegenheid tot 
inschrijven 
- voor de vormselgroep Sint-Catharina op donderdag 26 oktober om 20 uur in de kerk van 
Sint-Catharina 
- voor de vormselgroep Heilig Hart Kolegem eveneens op donderdag 26 oktober om 20 uur 
in de kerk van Kolegem. 
Wie zich inschrijft ontvangt het programma van de vormselcatechese. 
 
De vormselvieringen zelf gaan door op Pinksteren, zondagvoormiddag 20 mei om 9 u. voor 
de vormselgroep Sint-Catharina en om 11 u. voor de vormselgroep Heilig Hart. 
 
Helpende handen zijn welkom 
-Vormselcatechisten worden een schaars gegeven. Helpende handen zijn steeds welkom. Wil 
je je engageren voor praktische of administratieve hulp? Geef jouw info door op de 
inschrijvingsavond. 
 
En nu reeds een woord van dank 



Dank zij de inzet en de creativiteit van de huidige vormselcatechisten is het mogelijk om in 
onze nieuwe parochie het vormsel in onze parochie te ontvangen. Heel veel dank aan deze 
mensen die tijd noch moeite hebben gespaard en zullen sparen om van de plechtige communie 
een zinvol gebeuren te maken. Zij verdienen alle waardering en steun. 
 
 
 
SOCIALE WERKEN DEKENIJ BLOEMEKENWIJK HOUDT EEN 
STOCKVERKOOP 
 
Op 14 oktober houden de Sociale Werken een herfstverkoop. Deze gaat door in de grote zaal 
van het parochiaal centrum in de Maïsstraat. Ze verkopen er kleding, huishoudtextiel, 
halloween- en kerstversiering, allerlei accessoires. Degenen die er reeds vroeger kwamen 
weten dat het de moeite waar is eens langs te komen. De opbrengst gaat in zijn geheel naar de 
armen van de nieuwe parochie Gent-Noord. 
 
 
 
 
 


