
DE KALENDER 
 
Maandag 30 oktober 
13.30 u.  Hobbyclub Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
Woensdag 1 november 
Feest van Allerheiligen 
Donderdag 2 november 
Allerzielen 
Voedselbedeling (Maisstraat 20) 
Vrijdag 3 november 
Sint-Hubertus 
 
 
Postcommunielied voor Allerheiligen 
 
Zij hebben de Heer al gevonden, 
zij zien Hem zoals Hij is, 
wij proeven met aardse monden, 
wij raden in duisternis. 
 
Maar wat daar de heiligen weten 
van oog tot oog gekend, 
wij hebben het hier mogen eten 
als brood in het sacrament. 
 
Geloof begint hier al hun hemel 
in het teken van brood en wijn, 
het weet dat wij beiden de leden 
van hetzelfde lichaam zijn. 
 
Eén liefde bindt ons beiden, 
wij zingen dezelfde naam, 
wij zijn nog maar kort gescheiden, 
dan zien wij de Heer tezaam. 
 
Gerard Wijdeveld 
 



invoegen foto Godelieve 
 
DE GESCHIEDENIS VAN ONZE GEMEENSCHAPPEN DEEL 9 
 
In dit deel komen we eindelijk bij de gemeenschap van Sint-Godelieve, last but not least. Ook 
in de tijd was dit de laatste parochie die ontstond in Gent-Noord. 
 
Dit gedeelte van Wondelgem wordt gewoonlijk ‘De Nieuwe Wijk’ genoemd. Heel lang 
immers bleven de gronden voorbehouden voor de landbouw. Na de eerste Wereldoorlog 
echter worden ook hier de eerste huizen gebouwd voor arbeiders. Het gaat er bescheiden aan 
toe. De staten bestaan deels uit kasseien of waren gewoon een aardeweg. De eerste uitbreiding 
komt er langs de kant van de Grensstraat. Al vlug vinden de bewoners dat zij een eigen 
vereniging moeten oprichten: het ‘Feestcomité Nieuwe Wijk’ ontstaat reeds in 1930. De vlag 
ervan, wit en groen, herinnert nog aan de vroegere landbouwteelt (vooral asperges). 
 
Voor en na de Tweede Wereldoorlog wordt er verder gebouwd. Zo ontstaan voor 1950 de 
Sint-Godelievestraat, Pieter Van Vyncktstraat, Spoorwegstraat, een deel van de 
Westergemstraat en de Korenveldstraat. Omwille van het grote aantal nieuwe bewoners komt 
er de vraag naar een kapel. In 1950 worden de eerste plannen goedgekeurd en volgt een 
oproep in het parochieblad om steun. In mei 1951 begint men te bouwen, maar een deel van 
het dak stort in. Op het einde van het jaar 1951 gaat men verder en op 6 juli 1952 zegent Ere-
Vicaris-Generaal Cleys-Bouúaert plechtig de kerk in. Het gelegenheidssermoen wordt 
gehouden door pater Dewit, jezuïet. 
 
Vanaf augustus 1995 is pater Gilbert De Decker, naast pastoor van het Heilig Hart in 
Kolegem, ook pastoor van Sint-Godelieve. Daarmee wordt de band tussen deze twee 
gemeenschappen bevestigd. Een eerste restauratie van de kerk vindt plaats in 1971, een 
belangrijke restauratie gebeurt in 1995-1996. De kerk krijgt dan een nieuw torentje. In 1997 is 
er de plechtige inhuldiging op 9 maart. 
 
In 1953 is er de ingebruikname van parochiekapel in de Achterstraat (nu Sint-
Godelievestraat). Naast de kapel wordt een school opgetrokken, geleid door de zusters 
Maricollen. Onderpastoors van Sint-Catharina en enkele paters zorgen voor de diensten. Op 
16 december 1969 wordt onderpastoor Firmin De Pelecyn benoemd als parochiepastoor. 
Daarmee is ook de laatste gemeenschap van Gent-Noord een zelfstandige parochie geworden. 
 



In 1970 komen er nog een aantal nieuwe straten bij, en ook in de 21ste eeuw is er een verdere 
grote uitbreiding op stukken grond. Langzamerhand wordt heel de ruimte tussen de 
Bloemekenswijk en Wondelgem-Dries volgebouwd. De Nieuwe Wijk bruist van het leven. In 
het boek Vroonstalle 2006 over de Nieuwe Wijk zijn er tal van activiteiten te vinden. Pastoor 
Magherman zorgt er voor dat de parochie over een parochiezaal en kring kan beschikken 
(1995). 
 
Tot op heden is er veel volk in de kerk van Sint-Godelieve. Ook de Kring floreert. Door de 
vele nieuwe bewoners is de dynamiek van de wijk wat stilgevallen. De Dekenij Nieuwe Wijk 
blijft zich inzetten voor het harmonieuze samen leven van jong en oud. 
 
ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN IN GENT-NOORD 
 
Volgende week vieren we Allerheiligen en Allerzielen, twee feestdagen die een belangrijke 
plaats hebben in het leven van de kerk. Er was een tijd dat elke gemeenschap deze dagen kon 
vieren op de eigen plek. Met de oprichting van Gent-Noord komt er daar verandering in. 
 
We vieren Allerheiligen op woensdag 1 november om 10.30 en Allerzielen op donderdag 2 
november om 19.00 u. Beide vieringen gaan door op Sint-Catharina.  
 
Na de viering van Allerzielen zullen de kruisjes van alle overledenen uit Gent-Noord van het 
voorbije jaar aan de families gegeven worden. Gezien het grote aantal begrafenissen diende 
een nieuwe regeling gevonden te worden. Voor de volgende jaren spreken we daarom af dat 
in elke gemeenschap om de twee maanden de overledenen zullen herdacht worden en de 
familie het kruisje kan meenemen. 
 
Op Sint-Godelieve is er dit jaar nog een aparte dienst op Allerzielen om 17.30 u., dit omwille 
van vroegere afspraken. Ook is er de mogelijkheid om op dinsdagavond om 17.30 u. de 
vooravond van Allerzielen te vieren. 
 
WAPENSTILSTAND IN WONDELGEM OP 11 NOVEMBER 
 
Sinds 1920 wordt in Wondelgem elk jaar het einde van de eerste wereldoorlog herdacht. Na 
de succesvolle herdenkingen van 2014, 2015 en 2016 wensen we op dezelfde weg verder te 
gaan. Zowel het Verbond VOS-Wondelgem als de NSB-Wondelgem stellen alles in het werk 
om deze traditie in Wondelgem te behouden. 
 
Met verloop der jaren is deze plechtigheid geëvolueerd tot een piëteitsvolle herdenking van 
alle gesneuvelden (WO I en WO II en alle andere conflicten) en van de burgersslachtoffers. 
De aanwezigheid van talrijke vertegenwoordigers van de Wondelgemse verenigingen van 
oud-strijders en gewezen soldaten, dekenijen, schoolkinderen, sociaal-culturele, sportieve en 
politieke organisaties benadrukt dat onze deelgemeente deze traditie genegen is. Zowel 
oudstrijders als kinderen van de Wondelgemse scholen (6de (eerjaar) lezen passende 
bezinningsteksten voor. 
 
De Wondelgemse afdelingen van het Verbond VOS en de NBS nodigen u uit op ZATERDAG 
11 NOVEMBER voor de mis en/of bloemenhulde. 
 
9u45 : samenkomst aan de Sint-Catharinakerk — Vroonstalledries 
10u : mis voor de overledenen 



11u : bloemenhulde aan het ere-perk, het graf van de gefusilleerden en aan het monument in 
de Vroonstalledries 
Toespraak namens het College van Burgemeester & Schepenen  
Met de Vlaamse Leeuw en de Brabançonne wordt het officiële gedeelte afgesloten. 
Daarna wordt er een receptie aangeboden aan alle aanwezigen in het O.C.MNV. "De 
Liberteyt — Vroonstalfedries te Wondelgem. 
 
De aanwezigheid van de verenigingsvaandels en de deelname aan de bloemenhulde wordt 
zeer op prijs gesteld. 
 
Wij hopen u te mogen verwelkomen, 
  
Laura Strubbe  (NSB Wondelgem) Georges Martien (VOS Wondelgem) 
 
 
 
 


