
SIVI 11 
 
DE VASTENTIJD OP GENT-NOORD 
 
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.) 
 
ZAAD MOET STERVEN OM TE LEVEN 
 
Onze taal kent 
wonderlijke dubbelzinnigheden. 
Volkomen tegengestelde dingen 
worden soms door 
een en hetzelfde woord aangeduid. 
Zo'n dubbelzinnig woord is: 
'Het leven geven'. 
Dat kan allereerst betekenen: 
aan een nieuw wezen 
het bestaan schenken. 
Maar het kan ook betekenen: 
het eigen bestaan àfgeven, 
zijn leven geven, sterven! 
Een groter tegenstelling is nauwelijks denkbaar. 
Misschien is de dubbelzinnigheid 
van onze taal 
niet zo vreemd, 
en onthult zij iets van de diepe 
menselijke werkelijkheid, 
dat mensen pas leven schenken 
aan anderen, 
als zij het eigen leven 
ervoor durven inzetten. 
Of zoals Christus zei: 
'Niemand heeft groter liefde 
dan hij die zijn leven geeft 
voor zijn vrienden!' 
En ... Hij zelf 
heeft het voorgedaan: 
het zaad moet sterven 
om te leven. 
 
Jan Duin 



 
KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
Vorige week heeft u de kroniek moeten missen. Door alle drukte was de tekst voor het 
parochieblad blijven liggen. 
 
Op maandag 19 februari kwam men in de pastorie van de Vroonstalledries enkele ramen 
vervangen. Daardoor was uw pastoor niet aanwezig op een vormingsdag van het bisdom.  
Verder waren er nog enkele dopen en de voorbereiding van een huwelijk op het programma. 
Op vrijdag was er de maandelijkse samenkomst van de pastoors van Gent. 
Op 25 februari was er een gebedsviering op Sint-Vincentius en de catechesemis op Sint-
Catharina. Op donderdag 1 maart was er dan weer de maandelijkse vergadering van de ploeg 
van Gent-Noord. U krijgt daar later verslag van. 
De liturgieploeg van Sint-Godelieve heeft reeds verschillende eucharistievieringen van de 
Veertigdagentijd opgesteld, waarvoor hartelijk dank. Van Sint-Vincentius was ook mevrouw 
Monica Vermeulen aanwezig. We zoeken nog hoe we de liturgieploeg kunnen uitbreiden tot 
al onze gemeenschappen. 
 
HERNIEUWDE OPROEP: PALM GEVRAAGD 
 
We kregen reeds een antwoord op onze oproep naar palm. Maar er is nog veel meer nodig. 
 
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 
 
 
 


