
SIVI 12 
 
DE VASTENTIJD OP GENT-NOORD 
 
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.) 
 
PALMPASEN 
 
De mensen kwamen uit hun huizen en er was grote vreugde 
toen Jezus op een muildier de stad binnenkwam.  
Ze riepen :'Hosanna ... Hosanna ...  
gezegend Hij die komt in de naam des Heren.' 
Ze zwaaiden met palmtakken en de ouders  
hieven hun kinderen op van de grond. 
 
Zo kunnen wij Hem iedere dag ontmoeten  
en begroeten met de blijheid in ons hart. 
Een enkele keer heb ik dat Hosanna-gevoel. 
het is alsof op zo'n moment de hemel je zegent. 
Je voelt een intense dankbaarheid. 
 
Toon Hermans 
 
KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
De week van 4 tot 11 maart was weer goed gevuld. Op maandag was er een begrafenis op 
Sint-Godelieve. Er volgden die week nog drie begrafenissen: twee op Sint-Vincentius en nog 
een op Sint-Godelieve. Op vrijdag kwamen twee koppels hun huwelijk verder voorbereiden. 
Het werd een deugddoend gesprek. In het weekend doopten we drie kinderen. 
Op maandag 5 maart kwam de liturgieploeg samen om de Goede Week verder voor te 
bereiden. We blijven uitzien naar mensen van Sint-Catharina voor de liturgie. 
Op donderdag 8 maart ging de voorziene vergadering van de kerkfabriek van Sint-Godelieve 
niet door: reden de griep die had toegeslagen. Op vrijdag was er een vergadering van de 
nieuwe VZW Pastorale Werking van de parochie in Gent-Noord. Deze VZW zal in de 
toekomst de parochiale kas beheren van de nieuwe parochie. 
 
 
 
 
 
 
 



DONDERDAG 22 MAART: VERZOENINGSVIERING 
 
‘Biecht minstens eens per jaar uw zonden’. Sommigen onder ons kennen nog dat vierde gebod 
van de Heilige Kerk (zo werd dat genoemd) kennen. Uit die tijd stammen de ellenlange rijen 
aan de biechtstoel. Na de paasbiecht kon men dan in alle gewetensrust .het volgende gebod 
vervullen: ‘En nut rond Pasen ’t brood des Heren’. Veel is er veranderd. De biechtrijen van 
vroeger zijn reeds lang verdwenen. We zien veel minder volk met Pasen in de kerk … 
 
En toch, toch heeft het zin van in ’t eigen hart te kijken en eerlijk voor God te staan. Het heeft 
zin van samen eenvoudig en nederig te erkennen dat wij geen volmaakte mensen zijn, dat we 
soms spijt hebben van wat we verkeerd deden, al of niet gewild. Het kan deugd doen te weten 
dat Gods liefde groter is dan ons hart. 
 
Daarom houden we een verzoeningsviering. Samen vieren wij Gods erbarming met woord, 
lied en gebaar. Voor wie graag persoonlijk een belijdenis uitspreekt bij de pastoor wordt wat 
tijd voorzien. Met vrede in het hart kunnen we naar huis terugkeren. Iedereen is welkom. 
 
HERNIEUWDE OPROEP: PALM GEVRAAGD 
 
We kregen nog maar één antwoord op onze oproep naar palm. Maar er is nog veel meer 
nodig. 
 
Wij blijven 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 
 
 


