
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 
 
VERSLAG DEKENALE PLOEG GENT 
 
De vijf parochies van het dekenaat Gent komen elke maand samen in de ‘Dekenale Ploeg’. 
We willen u graag op de hoogte van wat daar zoal besproken werd, deze keer op de 
vergadering van 5 november. 
 
Bij de mededelingen hoorden we ideeën over de toekomst van de kerk in de Forelstraat, over 
de aanstellingsvieringen van diaken Pascal en pastoor-moderator voor Gent-West in Sint-
Denijs-Westrem.  Ook stonden we enige tijd stil bij het nieuws over het vertrek van de pastoor 
van Kruishoutem : zijn verhaal houdt andere priesters een spiegel voor, en maakt ons stil en 
bedachtzaam.  De taak van priesters in het nieuwe parochielandschap van ons bisdom is niet 
eenvoudig,  noch organisatorisch noch emotioneel.   Met elkaar kunnen uitwisselen en 
ervaringen delen, voelen we aan als een ondersteunende factor. 
 
We evalueerden wat voorbij is (de missionaire kerkdag, het overleg van de 
studentenpastoraal, en de rondvraag over de uitvaartpastoraal).  Ook de priestertweedaagse in 
Loppem, waar men een vorming kreeg over ‘omgaan met veranderingen’, kwam uitgebreid 
aan bod.   De lesgeefster kon niet alleen met veel kennis van zaken spreken, maar kwam ook 
als bezielde gelovige over.  Inspirerende dagen !  Voor de diakens zijn de 
(her)benoemingsgesprekken met de diocesaan begeleider en de pastoors ondertussen 
afgerond, eerstdaags zullen de benoemingen gepubliceerd worden. 
 
Elke pastoor-moderator van de vijf parochies binnen ons dekenaat (dus : Noord, Oost, Zuid, 
West en Centrum) kreeg nadien de kans om te vertellen waar men binnen de eigen parochie 
mee bezig is.  Zowel verhalen over catechese, vzw’s, secretariaatswerking als liturgie 
passeerde de revue.  We herkennen ons in elkaars verhalen ! 
 
Belangrijk om te noteren in onze agenda : de bisschop bezoekt beurtelings alle dekenaten.  
Voor ons dekenaat staat 19 november in zijn agenda.  Da’s een zondag, de bisschop zal 
aansluiten bij de zondagse ontmoeting in het centrum.  Iedereen is welkom : geloofsgesprek 
start om 9u30 in het Sint-Baafshuis, viering in de kathedraal om 11u, nadien aperitief en 
mogelijkheid tot maaltijd (voor de maaltijd moet u vooraf inschrijven) !  Vanuit de dekenale 
ploeg formuleerden we ook wel de wens om de bisschop eens in onze vergadering te mogen 



ontmoeten…  tijdens zo’n zondags bezoek, zijn immers veel priesters en andere 
verantwoordelijken zelf ingeschakeld in hun eigen kerken, waardoor ze niet kunnen 
aansluiten bij de zondagse ontmoeting. 
 
Met een blik op de toekomst en de onderwerpen voor de komende vergaderingen (bvb. wat is 
de rol van het dekenaat tov. de KRAS-diensten?  hoe gaan we om met de roerende goederen 
uit de kerken die gesloten zijn?...), werd de vergadering besloten.  Tot volgende maand ! 
 
PAROCHIEBERAAD GENT-NOORD 
 
Ons parochieberaad nadert nu snel. Op 2 december worden de deelnemers verwacht in de 
kerk van Sint-Godelieve om 9 u. Afsluiten doen we om 13 u. met een broodmaaltijd. 
 
Wie inschreef krijgt vooraf reeds enkele vragen. Zo hopen we sneller te kunnen gaan. Onze 
tijd is immers beperkt en er is zo veel te bespreken. De vragen voorbereiden kan helpen om 
vlugger tot de kern van de zaak te komen. 
 
We willen nu reeds allen danken die belangstelling toonden. U wordt zeker op de hoogte 
gehouden van het verloop en resultaat van onze besprekingen. 
 
VERTALING GEZOCHT 
 
Van verschillende mensen ontvingen wij reeds een voorstel. Als er nog mensen zijn die zich 
geroepen voelen om mee de vertaling te zoeken dan vindt u hieronder nogmaals de oproep:  
 
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 
 
LAATSTE WEEKENDVIERING OP MARIA-GORETTI 
 
Op zaterdag 25 november, om 17 u., wordt voor de laatste keer op Maria-Goretti eucharistie 
gevierd. Daarmee komt een einde aan 66 jaar samen vieren op zondag. 
In het jaar 1950 werd de eerste mis gevierd op kerstmis. We zijn nu zoveel jaren verder en 
langzamerhand hebben wij het aantal kerkgangers zien verminderen. Maar zij die er waren 
deden meer dan hun best.  
 
Met de oprichting van de nieuwe parochie Gent-Noord bleef er niet veel ruimte meer om nog 
eucharistie te vieren op het weekend. De eucharistieviering op dinsdagavond om 19 u. blijft 
echter wél doorgaan.  
 



De mensen die naar Maria-Goretti kwamen vormden een hechte gemeenschap. Allen die er 
ooit op een weekend kwamen kunnen dit bevestigen. Van in het begin waren het de mensen 
zelf die zorgden dat er een kerk kwam, een verenigingsleven, een kring, een kleuterschool, 
allerhande initiatieven. De kerk was er voor en door de mensen. 
 
Heel veel dank gaat daarom uit naar allen die zich jarenlang voor deze gemeenschap hebben 
ingezet. Daarbij denk ik voor het vieren van de eucharistie aan lectoren, misdienaars, mensen 
die de kerk versierden, het koor met zijn dirigenten en organisten, zij die de kerk onderhielden 
en opkuisten. 
 
 De gemeenschap van Maria-Goretti liet zich altijd onderscheiden door zijn aandacht voor de 
kleinen en de armen, niet alleen in eigen kring maar ook wereldwijd. Ook voor deze 
verbondenheid past een heel grote ‘dank u’. Vanuit deze verbondenheid zijn we zeker dat u 
verder zorg zult blijven dragen voor elkaar. Hopelijk ontmoeten wij elkaar nu elders. 
 
Wat ooit in de harten van mensen en in het hart van deze wijk van de Blaisantvest werd 
gezaaid zal niet verloren gaan. Het zal verder vruchten dragen, dat is ons geloof. En wie weet 
komt er ooit een ogenblik waarop mensen dankbaar de draad weer zullen opnemen. Wellicht 
zullen wij het niet meer mee maken en klinkt dat als toekomstmuziek, maar Gods wegen zijn 
wonderlijk.  
 
Mensen van Maria-Goretti, een heel grote merci! 
 
 


