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Behalve op enkele plaatsen 
wordt Jezus Christus niet meer bekampt. 
Er is geen openlijke frontvorming tegen Hem 
zoals het gebeurde met de eerste kerken. 
Men is niet tegen Hem. 
Men laat Hem vallen. 
 
Vandaag zegt men gewichtig: 
christendom is vroeger een goede etappe geweest 
in de opgang van de mensheid. 
Met een gemakkelijke schijn van ruimdenkendheid 
zet men Christus naast Boeddha en compagnie 
zonder te merken dat men Hem in werkelijkheid 
aan het verkleinen is, verdund, 
in een interessant maar waterachtig soepje. 
 
Daarbij komt dat wij, modern geëmancipeerden 
godsdienst als een kinderziekte beschouwen 
waartegen cracks als Marx en Freud 
een geneesmiddel uitvonden. 
Enfin ... de wind van de wereld 
waait rond onze oren, 
schudt ons geloof. 
 
Wij die niet heidens en nog christelijk zijn 
worden in de wieling van de tijd 
thans narcotischer bekoord dan 
door het dreigen met een vuurpeloton. 
Men bagatelliseert de Christus 
en dan volgt de vraag: 
Jezus, wat heb ik met U te maken? 
 
Hoogland 
----------------------- 
 
KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
Deze week waren er geen spectaculaire gebeurtenissen. De maandelijkse vergadering van het 
parochieteam van Sint-Vincentius ging door op woensdag 10 januari. Op donderdag was er 
nog een laatste bijeenkomst om de Driekerkenviering van zondag 21 januari voor te bereiden. 
Wat ondertussen tijd en aandacht vraagt zijn de aanvragen voor dopen en huwelijken. Wat 
dopen betreft: tussen begin februari en einde april zijn reeds alle weekends volzet. Verder 
staan een viertal huwelijken reeds op de agenda. 
Op zondag 14 januari is er voor de eerste keer een kind gedoopt in de parochie ‘Gent-Noord’. 
Dat betekent dat er nu slechts één doopregister is voor de vijf gemeenschappen. Bij het 
doopsel werd ook voor de eerste keer een ID-kaart van christen uitgereikt. 
De uitbouw van het secretariaat verloopt goed. Op het ogenblik zijn we bezig om een lijst op 
te stellen van alle mogelijke adressen in verband met Gent-Noord. De administratie in 



verband met. dopen, eerste communie en vormsel vraagt nog heel wat werk. Ook daar zijn we 
mee bezig. 
----------------------- 
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. 
----------------------- 
 
28 JANUARI: GEBEDSVIERING OP SINT-CATHARINA 
 
Deze maand houden we op zondag 28 januari om 9.00 u. een gebedsviering op Sint-
Catharina. Er is dus die dag daar geen eucharistieviering.  
 
De meesten onder ons zijn nog gewoon op zondag naar de mis te gaan. Maar in de toekomst 
zullen er hoe langer hoe minder priesters zijn om de gemeenschap daarin voor te gaan. Het 
zou spijtig zijn als met de schaarste aan priesters de verschillende geloofsgemeenschappen 
geen andere vormen zouden hebben om gelovig samen te komen. 
Daarom bereiden we nu reeds die toekomst voor door gebedsvieringen in te richten. Het geeft 
de mogelijkheid om met deze vorm van samenkomen vertrouwd te worden. 
 
In het verleden is er zo de nadruk gelegd op het ontvangen van de communie dat velen zulk 
een gebedsviering zonder communiegelegenheid als minderwaardig zullen aanvoelen. We 
hebben daar alle begrip voor. Toch mogen we ook niet vergeten dat in het luisteren naar de 
Schrift een ware Godsontmoeting kan plaatsvinden. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft dit 
uitdrukkelijk verklaard. 
 
Tijdens de gebedsviering zullen de lezingen van de zondag een plaats krijgen, evenals 
psalmen en liederen. In de voorbeden nemen we de noden van kerk en wereld op in ons 
gebed. De gebedsviering eindigt met het vragen van Gods zegen over de komende week. 
Iedereen van u is hartelijk uitgenodigd om in deze gebedsviering mee te bidden. 
----------------------- 
 
 


