
DE KALENDER 
Zondag 12 november 
Hobbytentoonstelling Samana Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
Maandag 13 november 
Femma St. Vincentius: kookles – slow food voor elke dag 
Samana: open ontmoeting 
20.00 u. Liturgieploeg St. Godelieve 
Woensdag 15 november 
19.45 u. Parochieteam Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
Donderdag 16 november 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
20.00 u. Parochieploeg Gent-Noord (Vroonstalledries 47) 
 
God, goede Vader, 
 
Het is uw wil 
dat ik mijn talenten niet begraaf 
en van mijn leven 
iets heel waardevols maak 
 
Aan U vertrouw ik me toe 
en vraag U met aandrang: 
geef me zin voor verantwoordelijkheid 
om nooit, vanuit bezorgdheid om mezelf alleen, 
mijn taken te ontlopen. 
 
Laat me bezield door uw Geest 
met een warme interesse 
naar de mensen gaan 
en alleen woorden spreken 
die door mijn hart zijn gegaan 
 
Wilt Gij aanvullen 
wat aan mijn inzet ontbreekt 
zodat niemand tekort wordt gedaan! 
Zo hoop ik, gedragen door uw liefde, 
mijn leven voltooiing te geven. 
 
Valeer Deschacht 
(bij de parabel van de talenten) 
----------------------- 
 



 
 
 foto: Maria-Goretti 
 
DE GESCHIEDENIS VAN ONZE GEMEENSCHAPPEN DEEL 10 
 
Er is nog iets te vertellen over de laatste gemeenschap, de kleinste ook: Maria-Goretti. 
 
In 1950, op 4 december, nemen pater Réné Dewit en pater de Borman hun intrek in een klein 
huisje aan de Blaisantvest. Op kerstmis 1950 vieren zij in de fabrieksrefter van de Gantoise  
op de Blaisantvest de middernachtsmis. De kapel krijgt als patroonheilige ‘Maria-Goretti’ die 
in dat jaar heilig is verklaard. 
 
Onmiddellijk is er heel veel leven. In 1954 wordt een kapel gebouwd in de Limbastraat en 
vlug daarna denkt men aan een eigen kerk op de Blaisantvest. Het geld ervoor wordt 
bijeengebracht door de mensen zelf (tombola …) en  door de paters die overal geld gaan 
bedelen. Na allerlei moeilijkheden wordt de eerste steen gelegd op 25 maart 1960. Op 31 mei 
1961 volgt de plechtige inwijding. Het fronton van de kerk is versierd met een beeld van 
Maria, omringd door 12 sterren. Officieel heet de kerk :”Onze-Lieve-Vrouw Koningin”, maar 
iedereen blijft Maria-Goretti zeggen. 
 
Allerlei verenigingen bloeien jarenlang, zoals het liefhebberstoneel LiToMarGo. Maar 
langzamerhand krimpen de verenigingen. Wel blijft de kleuterschool veel leerlingen tellen, de 
samenstelling van de klassen weerspiegelt de veranderende samenstelling van de wijk. 
In 1994 komt pater Rik Gysen naar Maria-Goretti. Samen met pater Guido woont hij op de 
Blaisantvest. Maar dan krijgt hij de vraag om pastoor te worden op Sint-Vincentius.  



Zo verhuizen de paters in 1996 naar de pastorie in de Maisstraat, terwijl zij de kerk van de 
Blaisantvest blijven bedienen. 
 
Als in 2001 pater Rik plots sterft neemt pater Guido over. Gedurende jaren zal hij de twee 
kerken blijven bedienen. Zo ontstaat een hechte band tussen de twee gemeenschappen. 
Ondertussen houdt een protestantse gemeenschap (ICCG) op zondagmiddag zijn 
gebedsdienst. Later komt daar de Dominusgemeenschap bij op zondagmorgen. De 
gemeenschap van Maria-Goretti viert op zaterdagavond. 
 
Op zeker ogenblik is er sprake van de afbraak van de kerk, maar het stadsbestuur van Gent 
houdt dit tegen. Dank zij de VZW Heilig Kerst, waar ondertussen een andere pater, Toon 
Suffys, pastoor is geworden, krijgt een nieuwe VZW (Dominicus en ICCG samen) de kerk 
geschonken. Van dan af zorgen zij verder voor het onderhoud van de kerk, een zorg die tot in 
2015 door de gemeenschap van Maria-Goretti werd gedragen (zonder enige vorm van 
subsidie!). 
 
De stadsvernieuwing met het programma ‘Bruggen naar Rabot’ rekent de Blaisantvest tot de 
Rabotwijk. Zo is Maria-Goretti verbonden met de parochie van Sint-Jozef, hoewel zij voor de 
kerk tot de parochie van het H. Kerst behoort. Doorheen de geschiedenis is de gemeenschap 
verbonden met Sint-Vincentius (sinds 1982 is pater Guido werkzaam op Maria-Goretti) en 
voelt zij zich thuis in de nieuwe parochie van Gent-Noord. Tot op vandaag blijft het een 
gemeenschap waar mensen zich thuis kunnen voelen en heel veel solidariteit betonen 
onderling en naar buiten uit. Spijtig genoeg zal door de samenvoeging van de 
gemeenschappen van Gent-Noord een einde komen aan de weekendmissen. 
 
HERABONNERING PAROCHIEBLAD 
 
Deze dagen krijgt u de mogelijkheid op uw abonnement op het parochieblad te vernieuwen. 
Dit abonnement kost normaal gesproken 39 euro, maar op de brieven die verstuurd worden 
staat de oude prijs van 38 euro vermeld. Tevens is er het steunabonnement vanaf 40 euro. 
We laten het aan uw eigen goede wil en financiële middelen over of u iets minder of iets meer 
betaalt.  
 
PAROCHIEBERAAD GENT-NOORD: UITNODIGING 
 
Voel je je betrokken bij de parochie Gent-Noord en/of bij één van de gemeenschappen? 
Ben je een drijvende kracht en/of een opbouwend kritische geest die mee wil denken (en 
eventueel mee wil werken) aan de toekomst van de parochie? 
 
Kom dan naar het parochieberaad dat doorgaat op  
 
zaterdag 2 december van 9 tot 13 uur. 
 
Aansluitend is er gelegenheid tot een boterhammenmaaltijd. 
 
De locatie wordt bepaald als er zicht is op het aantal deelnemers. 
 
Inschrijven is noodzakelijk! Mail naar freddyvh@parochiegentnoord.be of vul de strook in op 
het inschrijvingsformulier dat je achteraan in de kerk vindt en leg ze in de mand. 
 



Inschrijven tegen uiterlijk 20 november! 
 
 
 
 


