
SIVI 5 
 
 
 (Bij Marcus 1, 35) 
 
Ik kan u niet leren hoe ge met woorden bidden moet. 
God luistert niet naar uw woorden, tenzij Hij ze zelf door uw lippen spreekt. 
En ik kan u niet het gebed van zeeën en wouden en bergen leren. 
Maar gij die uit de bergen en de wouden en de zeeën geboren zijt,  
kunt hun gebed in uw hart vinden. 
En indien ge luistert in de stilte van de nacht,  
zult ge hen in stilte horen zeggen: 
"Onze God, die ons gevleugeld zelf zijt,  
het is uw wil die in ons het willen werkt. 
Het is uw verlangen in ons dat hunkert. 
Het is uw drang in ons die onze nachten, die de uwe zijn, 
wilt doen verkeren in dagen, die ook de uwe zijn. 
Wij kunnen u niets vragen, want gij kent onze noden,  
voor zij in ons geborgen worden: 
Gij zijt wat wij nodig hebben;  
en ons meer gevend van uzelf, geeft gij ons alles." 
 
Kahlil Gibran 
 
KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
Het was best weer een drukke week. Op maandag 15 januari was er de parochieploeg van 
Sint-Jozef die samenkwam. Afspraken werden gemaakt voor de komende activiteiten, 
waaronder zeker Babbelsoep vermeld mag worden: op drie zaterdagen staat de kerk van Sint-
Jozef open en kunnen alle mensen die voorbij komen een tas soep krijgen. Dit initiatief wordt 
gedragen door een heel verscheiden groep van mensen: Huis van de Mens, Pakistaanse 
moskee, Rabotkerk, Turkish Ladies en de parochie van Sint-Jozef? 
Op dinsdag was er op Sint-Catharina de begrafenis van de moeder van Tony Van Parys. 
Woensdag kwam de kerkfabriek van Sint-Vincentius samen, op donderdag kwamen de 
catechisten van Sint-Catharina bijeen. 
Vrijdag was het secretariaat weer open. Blijkbaar begint dit bekend te worden want we 
ontvingen verschillende telefoontjes. Op zaterdag was er een begrafenis op Sint-Godelieve. 
Zondag 21 januari was ’s ochtends goed gevuld met eerst de naamopgave voor de 
vormselkandidaten op Sint-Catharina en daarna de Driekerkenviering op Sint-Vincentius. 
Dankbaar om alles wat goed is geweest in de voorbije week kijken we dan weer uit naar de 
volgende. 
----------------------- 
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. 
----------------------- 
 
 


