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Jezus verschijnt aan de leerlingen 
terwijl Thomas afwezig is. 
Wanneer deze thuiskomt 
vertellen zijn vrienden hem 
dat zij een wonder gezien hebben, 
de verrijzenis, 
dat zij oog in oog gestaan hebben 
met de Verrezene. 
De eerste vraag van Thomas is 
of ze ook zijn wonden gezien hebben. 
Als er ergens een wonder gebeurt, 
dan zijn daar wonden aan voorafgegaan. 
Je kan niet verrijzen 
zonder te sterven; 
er is geen wonder 
zonder wonde. 
Als je grote dingen ziet van mensen 
dan weet je dat zij pijn gehad hebben. 
 
Frans Van Steenbergen 
 
KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
Zondag 18 maart was er het Solidariteitsmaal op het Higro. Er waren ongeveer 125 
ingeschrevenen voor de heel lekkere en meer dan volledige maaltijd. Ongelooflijk hoe goed 
we verzorgd werden. Heel veel respect voor de ploeg van Kolegem die dit mogelijk heeft 
gemaakt! 
Dinsdagnamiddag 20 maart ging uw pastoor voor een eerste keer eucharistie vieren met de 
mensen van de residentie Vroonstalle (Evergemsesteenweg). Het was een mooi gebeuren met 
meer dan 30 bewoners. Het viel op hoe goed het personeel hier aan meewerkte. Dezelfde 
avond was er een kerkraad op Sint-Godelieve. 
Donderdagavond waren er een veertigtal aanwezigen voor de verzoeningsviering op Sint-
Vincentius. Het werd een mooi, zinvol gebeuren. 
Vrijdag werkten we weer in het secretariaat. 
Zaterdagochtend was er een begrafenis op Sint-Catharina. Verschillende begrafenissen in de 
Goede Week werden voorbereid. ’s Avonds was er nog een doop op Sint-Godelieve. 
Op Palmzondag was er, traditiegetrouw, veel volk in de kerk om aan palm te geraken. Ook 
nog zondag kwamen acht kinderen die hun eerste communie zullen doen samen met hun 
ouders op Sint-Vincentius samen. We maakten kennis met elkaar en spraken af om de 
kinderen die nog gedoopt moeten worden tijdens de eerste communie zelf te dopen.  
 
DANK JE WEL 
 
Dank je wel voor de palm: dank zij de inzet van velen was er voldoende (maar niet té veel, 
alles is op). 
Dank je wel voor de opkuis en de versiering: dank zij stille krachten zijn de kerken proper en 
mooi versierd. 



Dank je voor het lezen: dank zij de lectoren werden teksten zinvol gebracht 
Dank voor het zingen en spelen: zonder zangers, dirigent en muzikale begeleiding zou het 
maar triestig zijn in de kerk. 
Dank je wel voor het mee voorbereiden van de diensten: dank zij uw inspiratie kwam er 
variatie. 
Dank je voor het aanwezig zijn op de diensten: dank zij u mochten we ons gemeenschap 
voelen. 
Dank je om mee te delen in ons geloof: de Heer is verrezen. Liefde heeft het laatste woord! 
 
 
 
 


