
MIDDEN ONDER U STAAT HIJ DIE GIJ NIET KENT 
 
Als iemand bij je komt en hij klaagt:  
ik heb honger, of ik ben eenzaam ...  
Wat zeg je dan? Wat doe je dan? 
We kunnen zo geleerd en theoretisch  
over God en Christus spreken,  
en de mens naast ons gewoon niet zién! 
Dat is de gruwel in de ogen van God! 
 
"Toen ik honger had, heb je Me te eten gegeven ... 
"Toen ik dorst had, kreeg ik van je te drinken ... 
"Toen ik onderdak zocht, heb je er voor gezorgd ... 
"Toen ik gebrek aan kleren had, heb je Me die gegeven ... 
"Toen ik ziek was, oud of stervend, toen was je heel dicht bij Mij!" 
 
Wanneer was dat dan, Heer? 
 
"Het was: toen je met de warmte van je hart 
en de kracht van je inzet daadwerkelijk 
zorg gedragen hebt voor de arme, de lijdende, de kleine mens! 
Wat je aan de minsten hebt gedaan, heb je Mij gedaan!" 
 
Wanneer we weer samen zorg dragen 
dat mensen kunnen leven, 
dan zal ons eigen hart misschien weer warm worden 
en zullen we opnieuw zién 
de Onzienlijke God 
Jezus Christus, 
in de arme, kleine mens 
ons zo rakelings nabij ... 
 
Midden onder ons staat Hij 
die we zo dikwijls niet herkennen! 
 
Ward Bruyninckx 
 
 
DE KERSTTIJD OP GENT-NOORD 
 
Binnenkort is het Kerstmis en heel wat mensen vragen hoe de regeling voor de vieringen zal 
zijn. Daarom hier een kort overzicht: 
zaterdag 23 december om 17.30 u.: Adventswake op Sint-Godelieve 
zondag 24 december om 09.00 u.: Vierde adventszondag op Sint-Catharina 
zondag 24 december om 10.30 u.: Vierde adventszondag op Sint-Vincentius 
zondag 24 december om 17.30 u.: Vooravond van Kerstmis op Sint-Godelieve 
maandag 25 december om 00.00 u.: Middernachtsmis op Sint-Vincentius 
maandag 25 december om 10.30 u.: Hoogfeest van Kerstmis op Sint-Catharina 
dinsdag 26 december om 13.45: Tweede Kerstdag samen met Samana-Sint-Vincentius 
- verder geen eucharistievieringen tot zondag 



zondag 31 december om 10.30 u.: Viering op Sint-Catharina (vijfde zondag) 
 
Nog even ter verduidelijking: op 23 december staat de gebedsviering op Sint-Godelieve in het 
teken nog van de Advent. Wij bidden samen om ons op het komende kerstfeest voor te 
bereiden. 
 

 
 

 
 
 



 
 
ONS PAROCHIEBERAAD 
 
Op zaterdag 2 december hielden we ons parochieberaad. Het werd een boeiend luisteren naar 
elkaar, en in elkaars spreken luisterden we naar Gods Geest. Liturgie, administratie, diakonie, 
sacramenten, secretariaat, catechese … heel wat onderwerpen kwamen aan bod. Het is nu aan 
de stuurgroep om uit al het gezegde verder de krachtlijnen te ontwaren. 
In ieder geval: heel hartelijk dank aan allen die het mogelijk maakten dat we samen kwamen 
en aan allen die er waren. 
 
 

 
 



KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
Het is al een hele tijd geleden dat er nog een kroniek is verschenen. Nochtans zijn er heel veel 
zaken gebeurd in onze verschillende gemeenschappen. 
Op zaterdag 2 december was er het parochieberaad in de kerk van Sint-Godelieve. We waren 
er met 26 aanwezigen. Spijtig genoeg konden enkelen niet komen omwille van o.a. ziekte. 
Op zondag 3 december was er een doop tijdens de eucharistie op Sint-Vincentius. Maandag 4 
december kwam de liturgieploeg van Sint-Godelieve die samen.  
Tijdens deze week werd een nieuwe trap geplaatst voor het doksaal in Sint-Catharina. Op 
Sint-Vincentius werd de verwarming in de voorbije weken nagekeken en terug in orde 
gebracht. 
Op donderdag 7 december werd E.H. Antoon Van Cauteren 90 jaar. In besloten kring werd dit 
gevierd. Wij wensen de jarige nog veel gelukkige dagen, weken, maanden en jaren toe. 
Tevens is dit de gelegenheid om hem heel hartelijk te danken voor zijn blijvende inzet. 
Op donderdag 7 december kwamen leerlingen van de eerste graad van Sint-Vincentius 
(Molenaarsstraat) naar de kerk van Sint-Vincentius voor nadere kennismaking. 
 
DANK JE WEL VOOR JE GIFTEN 
 
Als de zondagsmis gedaan is op Sint-Catharina gebeurt het dat er iemand met een schaal staat: 
‘Voor de Bloemekenswijk’. En van tijd tot tijd vindt uw pastoor een omslag met geld in zijn 
brievenbus. Met dit geld hebben we in de voorbije maanden o.a. brood aangekocht voor de 
minderbedeelden. Een heel hartelijke dank aan alle gevers! 
Nu zondag, derde adventszondag, en tot en met Kerstmis, is u ook heel welkom met uw gaven 
in natura. We denken daarbij vooral aan niet-bederfbare etenswaren, kleding, huisraad. Ook 
deze zullen uitgedeeld worden aan de minderbedeelden. 
In een later artikel beloven we de werking van de ‘Sociale Werken Dekenij Bloemekenswijk’ 
duidelijk te maken. In afspraak met andere armoede-organisaties zetten zij zich in voor de 
armen uit onze nieuwe parochie Gent-Noord. Ook in onze gemeenschappen zijn er immers 
mensen die het moeilijk hebben. 
 
 
 


