
SIVI 13 
 
DE GOEDE WEEK OP GENT-NOORD 
 
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.) 
 
 
Stille week 
 
Stil zijn zal ik 
want de dagen die komen 
heb ik nodig om te 
leren begrijpen waarom. 
Nu zoek ik nog 
naar antwoorden. 
Wie bent U? 
Blinden zien 
doven horen 
lammen staan op. 
 
Geef me een paar dagen 
om te ontdekken 
wie U bent. 
Stil zijn wil ik 
maar wel voorlopig, 
zoals een geheim 
dat straks onthuld wordt. 
 
Stil staan wil ik 
bij Uw lijden 
bij Uw sterven, 
dan mag ik weten 
wie U bent, 
wat U deed. 
Omdat het antwoord 
dan gegeven is. 
Het geheim is openbaar geworden. 
De stilte wordt opgeheven 
straks, als het zondag wordt. 
 
Cor van Vliet 
 
 
 
 



KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
Het leven van een pastoor blijft onvoorspelbaar. Het ene moment lijkt alles rustig, dan zijn er 
ineens enkele begrafenissen, zoals deze week twee op zaterdag. Ondertussen zijn er ook heel 
wat dopen: vier in het voorbije weekend. Verschillende koppeltjes die gaan trouwen kwamen 
langs om hun huwelijksdossier in orde te maken en voor een pastorale babbel. Daarnaast zijn 
er de zes vaste eucharistievieringen elke week. 
 
Elke dag komen heel wat mails toe: aanvragen voor dopen, voor doopbewijzen, voor 
gesprekken in verband met huwelijk, nieuwsberichten van het bisdom, van het dekenaat, van 
de medebroeders. De berichten van de vijf kerkfabrieken van onze nieuwe parochie vragen 
eveneens om aandacht. Het gevolg is dat sommige mails niet onmiddellijk beantwoord 
worden en zelfs een keertje gewoon over het hoofd worden gezien. Hopelijk heeft u geduld 
met uw pastoor. 
 
Het blijde nieuws van deze week is dat priester Antoon (u kent zeker de oud-pastoor van 
Waarschoot) weer bij ons is. Na enkele weken afwezig te zijn geweest mochten wij hem 
weerzien bij de eucharistievieringen op Sint-Godelieve en Sint- Catharina.   
 
ZALIG PAASFEEST 
 
Deze zondag mogen we weer Pasen vieren: de verrijzenis van de Heer. Eigenlijk is dit het 
belangrijkste feest van de christenen. Kerstmis is ook belangrijk, dan vieren we immers dat 
God mens wordt, solidair met de mensen vanaf het prille begin van het leven. 
 
Maar Pasen is nog een groter feest. Want elke mens die geboren is wordt in zijn leven 
geconfronteerd met lijden en dood van dierbaren. Ieder van ons weet dat aan het leven hier 
een einde komt. 
 
In de eerste brief aan de Korintiërs, het vijftiende hoofdstuk, heeft Paulus het uitvoerig over 
de verrijzenis. “Als wij verkondigen dat Christus uit de doden is opgestaan, hoe kunnen dan 
sommigen beweren dat er geen opstandig uit de doden bestaat … Als Christus niet verrezen 
is, is ons geloof waardeloos … Indien wij enkel voor dit leven onze hoop op Christus hebben 
gevestigd zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar zo is het niet! Christus is 
opgestaan uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn.” 
 
Het feest van Pasen verandert het perspectief van ons leven: niet de dood heeft het laatste 
woord, maar de liefde van God. Een oude uitdrukking in het Latijn luidt “sub specie 
aeternitatis”, “met zicht op eeuwigheid”. De verrijzenis van Jezus plaatst heel ons leven tegen 
de achtergrond van de liefde die God is. Wij mogen leven vanuit de hoop dat Gods liefde alles 
zal voltooien. 
 
Zalig Paasfeest! 
 
uw pastoor 
 
 
 


