
SIVI 6 
 
 
 (bij het begin van de vasten volgende week) 
 
Dit zal een dag zijn, 
net als alle andere: 
we zullen eten, werken, 
praten, ruzieën, liefhebben 
en slapen gaan ... 
En toch ... 
 
... en toch blijft asdag 
een eigen sfeer en kleur behouden, 
zijn eigen vraag stellen: 
of we even stil willen worden, 
tot inkeer komen, 
en ons bezinnen op het leven 
- ons leven - 
dat ons boeit, 
waarvan we houden, 
waarin we gelukkig willen zijn, 
- ons leven - 
dat zijn vragen stelt, 
dood-ernstige: 
de zin ervan? 
wat erna? 
hoe geleefd? 
wat maak ik ervan? 
 
Pasklare antwoorden liggen niet 
in de schuif, confectie-antwoorden 
passen niet. 
 
En toch willen we biddend 
naar een antwoord zoeken, Heer ... 
Help Gij ons daarbij. 
 
Ward Bruyninckx 
 
KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
Het was een eerder rustige week, wat betekent: minder druk en tijd om met de mensen van de 
kerkfabriek en vrienden van het orgel eens de opbouw te gaan bezoeken van het nieuwe 
Contius-orgel dat geplaatst zal worden in de kerk van Sint-Catharina. Het werd een bezoek 
dat de moeite waard was. 
Op vrijdagnamiddag was er dan weer het werk op het secretariaat. Dank zij Paul Hoste begint 
dit goed te functioneren.  
Tegen het einde van de week werd het dan drukker omwille van twee begrafenissen op 
zaterdag. Ook werd al een begrafenis voorbereid voor de volgende week. 
Op zondag was er dan de gebedsviering op Sint-Catharina in plaats van de eucharistieviering. 
Aan de hand van psalmen, lezingen en teksten mochten we de Heer ontmoeten in zijn Woord. 
Persoonlijk ben ik nogal benieuwd naar de reacties van de aanwezigen. 



 
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. 
 
ASWOENSDAG OP GENT-NOORD 
 
Mogen wij u nu reeds uitnodigen op de viering van Aswoensdag. Deze viering zal doorgaan 
in de kerk van Sint-Godelieve op woensdag 14 februari om 19.00 u. 
We danken nu reeds de liturgiegroep die mee deze viering en de andere vieringen van de 
Vastentijd zal voorbereiden. 
Volgende week geven we u een volledig overzicht van alle vieringen tijdens de Vastentijd. 
 
 


