
Stille Nacht 2009 
 
Het lag in een kribbe –  
Wij weten het wel, maar stel… 
 
Stel dat wij het willen horen 
Hoe een nieuwe tijd begint 
Met rillende sterren en engelkoren 
En het machtig suizen van de wind 
Door de reten van de stal;  
 
Stel dat wij van harte horen 

- Heden is U een redder geboren – 
Dat Gods grote liefde wint… 
 
Dan trilt in jou en mij een kleine ster 
En spettert vreugde fel  
Tussen de spleten van de daken; 
Dan jubelen de sferen  
Om in den hoge God te eren 
En buigen alle mensen van goede wil :  
’t is Kerstmis, Jezus is geboren, wees stil.  
 
Stel - dat wij het willen horen...  
 
Fasafas - Molenhoek, 12 sept 2009 
 
 
KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
Het is allemaal heel goed geweest, de vieringen van Kerstmis in Gent-Noord. Op de 
vooravond was er de eucharistieviering, voorgegaan door pater Gilbert, op Sint-Godelieve. 
Op Sint-Vincentius volgde dan de viering van de middernachtsmis met een zestigtal 
aanwezigen. Op Sint-Catharina waren er 250 aanwezigen voor de dagmis. 
Kerstavond voor de noene, samen eten en zingen voor de middernachtsmis, was zoals de 
vorige jaren heerlijk verzorgd door Monica met de hulp van Christiane. Er waren elf 
aanwezigen. Op de twee kerstdag vierde Samana op Sint-Vincentius met een zeventigtal 
aanwezigen de komst van Jezus. Op dinsdag 26 december werd er volop gezongen in de kerk 
van Sint-Catharina tijdens ‘U zijt wellecome’. 
 
Aanwezigen bij de eucharistievieringen kregen een mooie kerstkaart aangeboden. De 
volledige tekst van het gedicht waaruit een citaat werd genomen vindt u in dit parochieblad. 
 
Een woord van dank past aan al diegenen die deze vieringen mogelijk maakten: lectoren, 
zangers, organisten en begeleiders van de koren, dirigenten, misdienaars, de kuisploegen in de 
verschillende kerken en zij die alles mooi hadden aangekleed voor dit grote feest. 
 
Ondertussen zijn er ook mensen die veel verdriet hebben. De kerstdagen worden niet gespaard 
van leed voor sommigen. Deze kerstweek zijn er drie begrafenissen in verschillende kerken.  
 
DE NIEUWE JAARGANG VAN HET PAROCHIEBLAD 
 



We zijn met het parochieblad een nieuwe jaargang begonnen. Daarbij horen enkele 
belangrijke veranderingen. 
- Van de late editie zijn wij overgeschakeld naar de middeneditie. Dit betekent dat de teksten 
voor het parochieblad binnen dienen te zijn tegen woensdagmorgen ten laatste. 
- Gedurende vele jaren heeft Dirk De Ridder gezorgd voor het doorsturen van het 
parochieblad. Hij heeft daar altijd veel tijd en energie in gestoken. Wij zijn hem heel dankbaar 
voor het vele werk dat hij gedaan heeft. Vanaf dit jaar zal Paul Hoste deze taak op zich 
nemen. Ook hem zijn wij dankbaar voor zijn bereidwillige inzet.  
- Deze veranderingen brengen mee dat in de toekomst de teksten voor het parochieblad dienen 
gestuurd te worden naar parochieblad.gentnoord@gmail.com. We rekenen op velen om er 
voor te zorgen dat ons parochieblad een mooie weerspiegeling wordt van wat in onze 
gemeenschappen gebeurt. 
- Sommigen zullen hun parochieblad missen door een te late betaling of een administratieve 
fout. Gelieve ons zo vlug mogelijk daarvan op de hoogte te brengen zodat wij kunnen zorgen 
dat u dit jaar het parochieblad trouw elke week kunt ontvangen. U kan hiervoor best de 
pastoor contacteren via mail: pastoor@parochiegentnoord.be of telefonisch 09/226.12.47 
 
EEN SECRETARIAAT VOOR GENT-NOORD 
 
Vanaf dit jaar zullen wij elke vrijdagmiddag te bereiken zijn op de Vroonstalledries 47 in de 
pastorie, en dit van 14.30 u. tot 17.00 u. Dank zij de bereidwillige inzet van Paul Hoste en 
Dirk De Ridder is zo een begin gemaakt van het secretariaat voor Gent-Noord. Het is nog een 
schuchter begin maar iets is beter dan niets. Telefonisch kan u ons dan bereiken op het 
nummer 09/226.12.47. 
Als er onder u zijn die nog een andere namiddag op zich willen nemen om wat 
administratieve taken te verrichten zijn zij heel hartelijk welkom. Geef dan een seintje aan uw 
pastoor. 
 


