
Ik was moe, 
je gaf me de kans rust te vinden. 
Ik was bang, 
je hebt me bevrijd van de angst. 
Ik smeekte om goedheid, 
je gaf me je hand. 
Ik werd uitgelachen, 
maar jij bleef trouw. 
Ik had problemen, 
en jij maakte tijd voor mij. 
Ik was een klein kind, 
je leerde me lezen 
en toen ik gelukkig was 
deelde je mijn vreugde. 
 
@ Mother Theresa 
 
LAAT ELK TALENT BESCHIKBAAR ZIJN 
 
Ons groot parochieberaad komt er aan en we hebben u nodig. Want wie gaat mee de zorg 
dragen voor uw gemeenschap en voor onze gemeenschap van gemeenschappen? 
 
Om heel concreet te zijn zit ik zo met de vraag: de gemeenschap van Kolegem komt niet meer 
op het weekend samen om eucharistie te vieren. Aan die situatie is, hoe pijnlijk en 
onrechtvaardig ze ook is, kan ik niets veranderen. Wat verlangen de mensen van Kolegem nu, 
hoe zien zij hun toekomst ter plekke en binnen het grotere geheel van Gent-Noord? Is het 
gewoon maar: amen en uit, of zoeken en vinden we wegen om elkaar te blijven ontmoeten, zij 
het dan niet meer tijdens het weekend in de mis. Er is nog leven rond de catechese voor het 
vormsel. Wie zijn de trekkers en de duwers van deze gemeenschap? Mensen met talenten uit 
Kolegem, kan je je talenten inzetten voor uw eigen gemeenschap?  
 
En niet alleen mensen van Kolegem, maar ook van Sint-Godelieve en Sint-Jozef en Sint-
Vincentius en Sint-Catharina: er is zoveel talent aanwezig binnen uw gemeenschappen. Mag 
ik - mogen wij - een beroep doen op uw talenten om samen te bouwen aan uw gemeenschap 
en onze gemeenschap van gemeenschappen? 
 
Ons parochieblad is wat het is, maar het kan veel meer worden. Waar zitten de fotografen die 
onderwerpen in beeld kunnen brengen? Voor onze website: wie draagt mee zorg dat deze up 
to date blijft? Heel dikwijls zijn het nu dezelfde mensen die voor zo vele dingen moeten 
instaan. Waar zitten de talententvolle jonge en oudere mensen die mee willen helpen? 
 
We zouden zo kunnen doorgaan over muziek en gezang, over aandacht voor kleinen en 
armen, over samen komen om na te denken, te bidden, over administratie, bezoek aan ouderen 
en zieken, communie brengen … 
 
Als u dit weekend de parabel van de talenten hoort, wilt u dan ook aan deze oproep denken?  
Wij - allen die bezorgd zijn voor onze plaatselijke en grote gemeenschap -  en ik zullen er u 
dankbaar voor zijn. 
 
uw pastoor, pater Guido 



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! 
 
VERTALING GEZOCHT 
 
Op het fronton van de pastorie van Sint-Catharina staat het wapenschild van de bisschop Van 
der Noot. Zijn leuze staat er onder: ‘Respice finem’. Het is een leuze die ook de onze zou 
kunnen worden, maar wat betekent ze eigenlijk? In het woord ‘respice’ zien we o.a. het woord 
respect, het kan ook vertaald worden als  ‘terug kijken’ of ‘beschouwen’; ‘finis’ in het Latijn 
kan zowel grens als doel als einde betekenen. 
 
Een leuze zegt niet alles, maar kan wel een richting aangeven, een steunpunt en vertrekpunt 
zijn voor het samen zoeken. Kunnen de woordkunstenaars onder ons een gepaste Nederlandse 
vertaling bedenken?  
 
In een nabije toekomst zullen we dan met deze leuze aan de slag gaan. Stuur uw suggesties 
naar uw pastoor: pastoor@parochiegentnoord. be 
 
 
 
 
 
 


