
SIVI 15 
 
HET KLEINE GELOOF 
 
Verschijn, dring binnen door mijn muur, 
zet u in mijn bestaan; 
kom als de dag, kom als het vuur, 
en zeg mij vrede aan. 
 
Verschijn en zet u bij mij, Heer, 
en open mij uw boek, 
en lees mij daaruit voor en leer 
de waarheid die ik zoek. 
 
Zo hebt u dat weleer gedaan, 
toen in uw vriendenkring 
u hun de schriften deed verstaan 
en hun oog open ging. 
 
O kom, vertel mij Gods verhaal, 
de zin die daarin is. 
Verklaar mij in uw eigen taal 
dood en verrijzenis. 
 
Kom en leg uit waartoe ik dien, 
want ik ben blind en doof. 
O kom en spreek en laat u zien 
en help mijn klein geloof. 
 
Michel van der Plas 
 
KLEINE KRONIEK VAN GENT-NOORD 
 
De Goede Week – vanzelfsprekend een drukke week. Maar eerst waren er twee begrafenissen 
nog, een op woensdag en een op donderdag. Donderdagavond mochten we dan met een 
honderdtal aanwezigen in Sint-Godelieve het laatste avondmaal van de Heer gedenken. Ter 
herinnering aan de voetwassing werden ook van vier mensen de voeten gewassen. Na de 
dienst was er nog een half uur aanbidding. 
In de verschillende kerken werd op Goede Vrijdag de kruisweg gehouden. Telkens waren er 
heel wat aanwezigen. Bij de kruisverering ’s avonds op Sint-Catharina was er niet zo veel 
volk aanwezig, het werd een stille en ingetogen plechtigheid. 
Met een zeventigtal aanwezigen vierden we de Paaswake op Sint-Vincentius, muzikaal 
ondersteund door het zondagskoor. Het werd een feestelijk gebeuren. Paasdag zelf werd met 
een volle kerk gevierd op Sint-Catharina. Tijdens de viering mochten we ook een doop 
meemaken. 
Een heel grote ‘merci’ aan allen die meewerkten aan de diensten en aan allen die aanwezig 
waren. Dank zij uw aanwezigheid en hulp werden deze dagen zinvol beleefd. 
 
STOCKVERKOOP VOOR DE SOCIALE WERKEN DEKENIJ BLOEMEKENSWIJK 
 



Op zaterdag 14 april houdt de Dekenij Bloemekenswijk weer een stockverkoop in de zaal van 
de Maïsstraat 20. Voor wie zich huishoudgerei, werkmateriaal, kleding en nog zoveel anders 
wil aanschaffen is het een uitstekende gelegenheid om zich – tegen lage prijzen – van het 
nodige te voorzien. 
De opbrengst gaat naar de Sociale Werken van de Dekenij. 
 
 
 
 


