
SIVI 8 
 
DE VASTENTIJD OP GENT-NOORD 
 
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.) 
 
 
God, onze Vader, 
meestal loopt onze weg door het dal van het leven. 
Van dag tot dag zoeken wij onze weg, soms heel moeizaam. 
 
Wij danken U dat Jezus ons dan meeneemt op de berg, 
om met Hem een tijdje samen te zijn. 
Dan spreekt Gij tot Hem en tot ons: 
"Veelgeliefde, mijn vreugde vind Ik in u." 
Komt de glans van Jezus' tederheid nu op ons neer? 
Mogen wij stilaan nieuwe mensen worden, 
licht in iedere ontmoeting, licht voor de wereld, 
langs de vele straten in het dal? 
 
Laat ons graag vertoeven op de berg, altijd opnieuw, 
om zo in het dal thuis te zijn op alle wegen van de mensen. 
Maak ons tot getuigen van het Licht. 
Laat Jezus doorstralen in heel ons wezen, 
in ons hart, ons woord en onze blik. 
 
Omvorm ons stilaan tot nieuwe, schone mensen. 
Maak ons tot een lichtpunt voor mensen, 
overal waar zij lijden, hier en in de wereld. 
 
Paul Schruers 
 
 
 
 
 
 
 



KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
Op zondag 4 februari gingen we naar de moskee van de Ferrerlaan om er de pannenkoeken te 
gaan brengen als teken van wederzijds respect. Heel veel dank aan de mensen die er voor 
zorgden dat het een mooie hoeveelheid was. Ook nog zondag was er een doop op Sint-
Catharina. 
Maandagavond kwam de liturgieploeg van Sint-Godelieve bij elkaar om de vastentijd in 
Gent-Noord voor te bereiden. Ondertussen is men al aan de slag gegaan en is er heel wat werk 
verricht. 
Vrijdag en zaterdag kwamen er verschillende koppels om hun huwelijk voor te bereiden. 
Elke week is er ook de taak om het parochieblad op te stellen. Gewoonlijk gebeurt dit op de 
dinsdag of woensdagmorgen. 
Zaterdag was er dan de ‘Valentijnviering’ op Sint-Godelieve. Er was veel volk om dankbaar 
de liefde van God en van mensen te vieren. Nog op zaterdag vernamen we dat priester Antoon 
het niet al te best zou stellen. We wensen hem een vlug en voorspoedig herstel toe. 
 
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. 
 
 
PALM GEVRAAGD 
 
In heel wat tuintjes heeft verleden jaar de buxusmot toegeslagen. Het resultaat van het werk 
van deze beestjes is dat heel wat palmstruiken verdord zijn. Dit jaar zal het daarom niet zo 
gemakkelijk zijn om de nodige palm voor Palmzondag bij elkaar te krijgen. Verschillende van 
de ‘gewone’ leveranciers hebben immers niets meer. 
 
Wij zijn dus op zoek naar nieuwe leveranciers van palm. Kunt u ons daarbij helpen? We 
zouden graag tegen Palmzondag een voldoende hoeveelheid bij elkaar hebben. 
 
Indien u ons kunt helpen, laat u dan iets weten aan de pastoor? 
Hartelijk dank 
 
VERSLAG VERGADERING GENT-NOORD 1 FEBRUARI 2008 
 
Aanwezig: Pater Guido Vloemans, Alfons De Wandeler, Monique De Vuyst, , Guido Vyncke, 
Lieve Vanduynslager,  Pinette Versele, Dirk De Ridder, Hendrik Deroo, Freddy De Croock, 
Brigitte Pieters, Freddy Van Hyfte (verslag). 
Verontschuldigd:, Kathleen Martens. 
 
Bezinning 
Een nieuw jaar … 

 
Activiteiten Kolegem 
- De frequente aanvragen voor doopsels en huwelijken in de kerk van Kolegem vragen om 
een duidelijke lijn. 



- Het is niet evident dat er nog vieringen zijn in de kerk 
- Er is de hele problematiek van de erfpacht die blijft aanslepen, noodzakelijke investeringen 
en bestemming van de inboedel. 

 
De vergadering  besluit dat 
- er geen liturgische vieringen (doopsels en huwelijken) meer doorgaan in Kolegem. 
Uitzondering wordt dit jaar gemaakt voor de catechese.  Er wordt consequent verwezen naar 
de 3 beschikbare kerken en naar de regeling zoals die geldt voor gans Gent-Noord. 
- pater Guido is het logische en gemandateerde aanspreekpunt is voor Gent-Noord, dus  ook 
voor Kolegem. 

 
Opvolging van het parochieberaad 

 
Concrete planning voor het komende jaar (bijgewerkt): 
- 03.02 Lichtmisviering op Sint-Godelieve (15.00u.) 
- 10.02 Valentijnviering op Sint-Godelieve (17.30u.) 
- 14.02 Aswoensdag: aswijding op Sint-Godelieve (19.00u.) 
- 25.02 Gebedsdienst op SIVI (10.30u.) 
- 18.03 Sobere maaltijd voor alle gemeenschappen (HIGRO Mariakerke) 
- 22.03 Verzoeningsviering op SIVI (19.00u.) 
- 29.03 Viering Witte Donderdag op Sint-Godelieve (19.00u.) 
- 30.03 Goede Vrijdag: gebedsmoment op Sint-Catharina (19.00u.) 
 Een kruisweg kan in elke kerk 
- 31.03 Paaswake op SIVI (21.00u.) 
- 01.04 Paasviering op Sint-Catharina (10.30u.) 
- 02.04 Paasmaandag Viering met Samana op SIVI (14.00u. - in de kring) 
- 28.04 Gebedsdienst op Sint-Godelieve 
- 09.05 Woensdag voor O.H.Hemelvaart: viering op Sint-Godelieve 
- 10.05 O.H.Hemelvaart: Eerste Communies op Sint-Catharina en SIVI 
- 20.05 Pinksteren: Vormsels op Sint-Catharina. Er wordt een andere priester  gevraagd voor 
de viering op SIVI 
- 21.05 Bedevaart Oostakker, vertrekkend vanuit Sint-Catharina 
- 27.05 Gebedsdienst op Sint-Catharina 
- 24.06 Gebedsdienst op SIVI 
- 01.07 Vijfde zondag 
- 14.08 Vooravond van O.L.Vrouw-ten –hemel-opgenomen: Sint-Godelieve (17.30u.) 
- 15.08 O.L.Vrouw-ten –hemel-opgenomen: viering op Sint-Catharina en op SIVI. 
- 22.09 Gebedsdienst op Sint-Godelieve 
- 30.09 Vijfde zondag 
- 28.10 Gebedsdienst op Sint-Catharina 
- Allerheiligen: nog af te spreken 
- 25.11 Gebedsdienst op SIVI 
- 24.12 Kerstmis: viering op Sint-Godelieve (17.30u.) 
- 25.12 Kerstmis: nachtmis op SIVI (0.00u.) 
- 25.12 Kerstviering op Sint-Catharina (10.30u.) 
- 30.12 Vijfde zondag 
 
 
 



 
Varia 
- Op 3 juni: Openkerkendag op Sint-Catharina en op Sint-Godelieve. 
- Pater Guido neemt vakantie na 8 juli. Hij is niet beschikbaar voor de vieringen van zondagen 
15 en 22 juli. Er wordt uitgekeken naar vervanging.  
- De vraag om diensten Mariakerke-Centrum op te nemen in het parochieblad wordt voorlopig 
afgewezen. De problematiek van het parochieblad en de communicatie wordt hernomen op de 
volgende vergadering. 
- Op zaterdagen 10, 17 en 24 februari, van 10.30u. tot 13.00u. is er babbelsoep op Sint-Jozef. 
De bedeling gebeurt vanuit de kerk. Het is de bedoeling communicatie op gang te brengen. 
Het gebeurt in samenwerking met Turkish Ladies, Huis van de mens, de Protestantse kerk van 
het Rabot en de Pakistaanse Moskee. 
- Er worden afspraken gemaakt voor de aanschaf van de vastenkalenders (aankoop Sint-
Godelieve) en de aanmaak van kruisjes bij overlijden. 
 
Volgende vergadering: donderdag 1 maart 2018 om 20 uur in de pastorie, Vroonstalledries. 
 
Alvast op het programma:  
- Opvolging situatie Kolegem 
- Verdere opvolging van het parochieberaad. (Communicatie) 
 


