
SIVI 7 
 
DE VASTENTIJD OP GENT-NOORD 
 
14.02 Aswoensdag 
          Aswijding op Sint-Godelieve (19.00u.) 
17-18 Eerste zondag van de Vasten 
25.02 Gebedsdienst op SIVI (10.30u.) 
10-11.03 Vierde zondag van de Vasten 
           Eerste collecte Broederlijk Delen 
18.03 Sobere maaltijd voor alle gemeenschappen (HIGRO Mariakerke) 
22.03 Verzoeningsviering op SIVI (19.00u.) 
24-25.03 Palmzondag 
          Tweede collecte Broederlijk Delen 
29.03 Witte Donderdag: viering op Sint-Godelieve (19.00u.) 
30.03 Goede Vrijdag:  
          Kruisweg om 15.00 u. in de drie kerken 
          Kruisverering op Sint-Catharina (19.00u.) 
31.03 Paaswake op SIVI (21.00u.) 
01.04 Paasviering op Sint-Catharina (10.30u.) 
 
Keer je leven om! 
 
Keer elk leven om 
dat gebouwd is op het zand 
van elk voor zich 
en waarbij de kleine mens 
tot onkruid wordt verklaard: 
overtollig, overbodig, 
te veel. 
 
Keer je leven om, 
zoals men de grond omkeert 
in de lente, 
om het zaad- en plantgoed 
kans tot kiemen te geven. 
 
Keer je leven om. 
Elke heuvel moet geslecht, 
elke bocht moet recht. 
Gedempt moet elke kuil en elke voor. 
 
Pak het leven anders aan. 
Bekijk het eens vanuit de bril 
van mensen in de schaduw, 
en zet stappen 
die hen in het licht brengen. 
 
Keer je leven om. 
Deze oproep 



is de ouverture 
van het evangelie. 
 
Voor mensen in de schaduw 
is dat goed nieuws. 
 
Carlos Desoete e.a. 
 
KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
Het was een heel drukke week met zes begrafenissen en vijf dopen. Een dergelijke drukte is 
moeilijk te voorzien maar heeft wel als gevolg dat uw pastoor de handen vol had. Toch is ook 
nog de vergadering met de parochieploeg van Gent-Noord op donderdag doorgegaan. 
Daarvan leest u het verslag elders in dit parochieblad. De kerkfabriek van Sint-Catharina 
kwam samen op dinsdagavond. 
Op zaterdag was er de Lichtmisviering op Sint-Godelieve. Voorbereid door de leerkrachten 
van de verschillende scholen van Sint-Catharina werd het een mooie viering waarbij vier 
kinderen werden gedoopt. 
 
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. 
 
 
DOOPVIERINGEN IN GENT-NOORD 
 
Regelmatig krijgen wij vragen van ouders die hun kind willen laten dopen in een van onze 
gemeenschappen van Gent-Noord. 
Het gaat dan over de parochies van 
- Heilig Hart Kolegem-Mariakerke 
- Sint-Catharina Wondelgem 
- Sint-Godelieve Wondelgem 
- Sint-Jozef Gent 
- Sint-Vincentius Gent 
 
Vooreerst willen we u danken voor uw vraag. Moge Gods zegen rusten op uw kind en uw 
gezin. 
 
Wat nu de praktische kant van de doop betreft: 
* Hoe aanvragen? 
Liefst door een mail te sturen, eventueel met enkele voorkeurdata, naar 
pastoor@parochiegentnoord.be 
* Waar gaan de dopen door? 
Dopen is mogelijk in één van de drie volgende kerken: Sint-Catharina, Sint-Godelieve en 
Sint-Vincentius. Er zijn géén dopen meer in de kerk van Sint-Jozef of in de kerk van het H. 
Hart. 
* Wanneer? 



Dopen vinden plaats tijdens het weekend in een van de eucharistievieringen of in een 
afzonderlijke doopviering. 
- De eucharistievieringen gaan door op Sint-Godelieve op zaterdag om 17.30 u., op Sint-
Catharina op zondag om 9.00 u. en op Sint-Vincentius om 10.30 u. 
- Afzonderlijke doopvieringen kunnen plaats vinden in een van de drie kerken op 
zondagmorgen, namelijk om 11.45 u. in Sint-Catharina en Sint-Godelieve, om 11.30 u. in 
Sint-Vincentius. Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid voor een aparte doopviering in Sint-
Godelieve op zaterdag om 18.30 u. 
* Wat vooraf? 
- Sinds januari 2018 dient er vooraf een formulier te worden ingevuld met de nodige gegevens 
en de toestemming van de ouders. Het ingevulde formulier dient vooraf bij de pastoor te 
worden bezorgd (Vroonstalledries 47, Wondelgem). 
 Boekje maken? 
Er is, zeker voor de afzonderlijke doopvieringen, de mogelijkheid dat u zelf een boekje 
samenstelt en afdrukt. Indien u daarvoor kiest krijgt u een overzicht met het normale verloop 
van een doopviering en een keuze uit mogelijke teksten. Eigen teksten kunnen ook. Graag 
ontvangen we vooraf een ontwerp om het even na te kunnen kijken. 
* Doopkaars, doopkleed? 
Voor iedere dopeling houdt de parochie een doopkaars klaar. Wie een eigen doopkaars wil 
meebrengen kan dat gerust. Wat het doopkleed betreft: het staat de ouders totaal vrij de 
kleding van de dopeling te kiezen. 
* Wat kost het? 
Het staat u vrij iets te geven. Principieel kost een doop niets. 
* En wat achteraf? 
De doop wordt ingeschreven in het doopregister van Gent-Noord. Indien er geen bezwaar is 
kan de doop vermeld worden in het blad Kerk en Leven, editie Gent-Noord en op de website.  
 
Hopelijk hebben we u hiermee wat klaarheid kunnen brengen. 
 
Pater Guido Vloemans 
Pastoor Parochie Gent-Noord 
 


