
De wijzen zijn zij 
die altijd op weg willen gaan, 
altijd opnieuw willen beginnen. 
Die weten dat het licht van een ster 
schijnt in het hart van de mens 
die op zoek gaat naar een ander mens. 
 
De wijzen zijn zij 
die een kind zien 
en de Koning herkennen die zij zoeken. 
Die hulde brengen: 
wat er is grootheid in de mens 
die kan neerknielen. 
 
De wijzen zijn zij 
die hun schatten te voorschijn halen, 
want wat niet gegeven wordt 
gaat verloren. 
Die terugkeren naar huis, 
terug naar hun werk, hun studie, 
hun plaats onder de mensen: 
want daar wacht het leven. 
 
Frans Cromphout 
 
KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
De week tussen Kerstmis en Nieuwjaar was een goed gevulde week. Enerzijds waren er de 
feestelijke gebeurtenissen, anderzijds was er de droefheid bij drie begrafenissen. 
Op zondag 31 december, een ‘vijfde weekend’, waren we met velen in de kerk van Sint-
Catharina. Het zondagskoor van Sint-Vincentius zorgde er voor de muzikale omlijsting. Velen 
zullen dit wel gesmaakt hebben. Op Nieuwjaar zelf vierden we met een vijftigtal aanwezigen 
het feest van de Moeder Gods op Sint-Vincentius. 
In de kerk van Sint-Catharina zijn er, zoals op Sint-Godelieve, nu ook twee grote 
televisieschermen aangebracht. Het maakt het mogelijk om tijdens de diensten gemakkelijker 
mededelingen te doen, afbeeldingen en teksten te projecteren enz.  
 
HEEFT U HET PAROCHIEBLAD ONTVANGEN? 
 
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. 
- 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 
 



HET SECRETARIAAT VAN GENT-NOORD 
 
Elke vrijdagmiddag zal het secretariaat van Gent-Noord  open zijn op de Vroonstalledries 47 
in de pastorie, en dit van 14.30 u. tot 17.00 u. 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. 
 


