
Jezus bij de voetbalwedstrijd 
 
Jezus Christus zei dat Hij nog nooit een voetbalwedstrijd had bezocht. 
 Daarom namen wij, mijn vriend en ik, Hem een keer mee.  
Het was een verbeten strijd  
tussen de Protestantse Stompers en de Katholieke Kruisvaarders. 
 
De Kruisvaarders maakten een doelpunt.  
Jezus juichte wild en wierp zijn hoed hoog in de lucht.  
Toen scoorden de Stompers.  
En Jezus juichte wild en wierp zijn hoed hoog in de lucht. 
 
Dat verbaasde de man achter ons.  
Hij tikte Jezus op de schouders en vroeg:  
"Van welke ploeg bent u een supporter, mijn beste?" 
 
"Ik?", vroeg Jezus, helemaal opgaand in het spel. 
"Oh! Ik ben van geen van beide supporter.  
Ik ben alleen maar hier om van het spel te genieten." 
 
De vraagsteller keerde zich naar zijn buurman  
en zei smalend: "Hm, een atheïst!" 
 
Anthony de Mello 
 
KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
De tijd vliedt … gaat snel … gebruikt hem wel. Het is bijna onvoorstelbaar hoe vlug de 
dagen, weken, maanden en jaren voorbijsnellen. Nieuwjaar vierden we op Sint-Vincentius en 
dan werd alles terug ‘normaal’. De weekdiensten gingen weer hun gewone gang: dinsdag op 
Maria-Goretti, woensdag op Sint-Vincentius, vrijdag op Sint-Jozef. Telkens waren er een 
tiental (iets minder, iets meer) aanwezigen. Op vrijdag was er ook nog een begrafenis op Sint-
Catharina. 
Wat werd binnengebracht tijdens de advent op Sint-Godelieve werd met veel dank aanvaard 
en gebracht naar de Sociale Werken van de Bloemekenswijk (waar heel onze nieuwe parochie 
bij gerekend wordt). Ook wat op Sint-Catharina door de kinderen werd bijeengebracht is daar 
reeds goed aangekomen. 
 
DE OECUMENISCHE BIDWEEK IN GENT-NOORD 
 
De protestantse gemeenschap van de Rabotkerk, de Dominicusgemeenschap (die samenkomt 
op Maria-Goretti) en de parochie van Sint-Jozef kennen al jaren de ‘Driekerkenviering’. 
Tijdens de oecumenische bidweek, die wereldwijd doorgaat van 18 tot 25 januari, vieren zij 
samen hun geloof in Jezus de Christus. 
Dit jaar sluiten we ons als nieuwe parochie van Gent-Noord aan bij dit initiatief. Het 
parochieteam van Sint-Vincentius heeft daarbij voorgesteld de dienst in hun kerk te laten 
doorgaan. En zo kunnen we u uitnodigen op: 
 
ZONDAG 21 JANUARI 
OM 10.30 u. IN DE KERK VAN SINT-VINCENTIUS 
DRIEKERKENVIERING 
 



Vroeger dan 10.30 u. komen mag natuurlijk: we beginnen met eerst ons ‘in te zingen’. Daarna 
volgt een inhoudelijk gedeelte met lezing, uitleg, gebed. Dit gaat over in een samen breken en 
delen van het brood en de wijn. Achteraf is er een kleine receptie. 
 
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM 
 
HET SECRETARIAAT VAN GENT-NOORD 
 
Elke vrijdagmiddag is het secretariaat van Gent-Noord  open op de Vroonstalledries 47 in de 
pastorie, en dit van 14.30 u. tot 17.00 u. Telefonisch kunt u ons bereiken op het nummer 
09/226.12.47. 
 
 
GEBEDSVIERINGEN IN GENT-NOORD 
 
Om ons voor te bereiden op een toekomst waarin er nog minder mogelijkheid zal zijn om 
eucharistie te vieren gaan we in onze verschillende gemeenschappen nu reeds 
gebedsvieringen houden. Deze gaan normaal gesproken door op het vierde weekend in een 
van onze drie kerken. Pater Guido bereidt elke keer de viering mee voor. 
In de maand december was er zo de gebedsviering op Sint-Godelieve. Deze maand houden we 
de gebedsviering zondag 28 januari om 9.00 u. op Sint-Catharina. De gebedsviering op Sint-
Vincentius gaat dan door op zondag 25 februari om 10.30 u. op Sint-Vincentius. 
 
 


