
Alles heeft zijn tijd. 
Geslachten gaan, geslachten komen. 
Eeuwig is God alleen. 
Tot Hem bidden wij. 
 
Dat wij onze levenstijd goed besteden 
en van jaar tot jaar toenemen in wijsheid 
en groeien met Gods genade. 
 
Dat wij dankbaar zijn voor wat wij ontvingen, 
bescheiden in onze eisen 
en nuchter in onze verwachtingen. 
 
Dat wij aanwezig zijn 
in de wensen die wij spreken, 
in de geschenken die wij geven, 
en met kleine dingen gelukkig kunnen zijn. 
 
Dat wij de misdeelden niet vergeten 
en de gedachtenis in ere houden van hen 
die uit ons midden zijn weggenomen. 
 
Uit uw handen, God 
ontvangen wij onze dagen en jaren. 
Zegen het einde en het begin 
en bestendig het werk van onze handen. 
 
Frans Cromphout 
 
NIEUWJAAR OP GENT-NOORD 
 
zondag 31 december om 10.30 u.: Viering op Sint-Catharina (vijfde zondag) 
maandag 1  
januari om 10.30 u.: Viering op Sint-Vincentius 
 
KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
Het zijn drukke voorbereidingsdagen op Kerstmis. De verschillende koren zijn bezig hun 
kerstrepertorium te herhalen. Na de zondagsmissen moet alles vlug in gereedheid worden 
gebracht voor de viering van het Kerstfeest. Gelukkig zijn er veel helpende handen. Daarnaast 
is er nog de adventswake op Sint-Godelieve die verder moet worden voorbereid. Op zondag 
vierde Samana Kolegem zijn kerstfeest in het Kollekasteel. Heel de week voor Kerstmis zijn 
er trouwens al ‘vervroegde’ kerstfeesten in verschillende verenigingen. 
 
Ondertussen gaat het leven verder met begrafenissen op dinsdag in Sint-Vincentius en op 
donderdag in Sint-Catharina. De teksten voor dit parochieblad moeten al vroeg worden 
binnengebracht. Donderdagavond komt de parochieploeg van Gent-Noord samen om verder 
na te denken over de resultaten van het parochieberaad. 
 



De abonnering voor het parochieblad is door Kerk en Leven afgesloten. Het betekent dat wie 
nog niet betaald heeft de eerste nummers van de nieuwe jaargang zal missen. We deden ons 
best om alles zo goed mogelijk te verwerken. Indien u het volgende parochieblad niet zou 
krijgen laat ons dan zo spoedig mogelijk iets weten. 
 
 
 


