Gent-Noord 44
LITURGISCHE DIENSTEN
Vrijdag 4 november
18.30 u. Sint-Jozef
Eucharistieviering
Zaterdag 5 november
17.30 u. Sint-Godelieve
Gezongen eucharistieviering
voor Dhr. Ulysse Ginneberge en familie
Zondag 6 november
09.00 u. Sint-Catharina
Gezongen eucharistieviering
10.30 u. Sint-Vincentius
Gezongen eucharistieviering
ter nagedachtenis van de familie Bauwens-Braet en eveneens voor Tom en Hubert Verbeke.
Dinsdag 8 november
19.00 u. Maria-Goretti
Gezongen eucharistieviering
Woensdag 9 november
19.00 u. Sint-Vincentius
Eucharistieviering
DE KALENDER
Donderdag 3 november:
Sint-Hubertus
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat)
Voedselbedeling (Maisstraat 20)
Maandag 7 november
13.30 u. Hobbyclub Sint-Vincentius (Maisstraat 20)
19.45 u. Parochieteam Sint-Vincentius (Maisstraat 14)
Woensdag 9 november
Liturgieploeg (14.30u.)

KLEINE KRONIEK VAN SINT-JOZEF EN SINT-VINCENTIUS
We gaan proberen van tijd tot tijd in deze kroniek te verhalen wat er in de voorbije week is
gebeurd op deze twee parochies. De ene keer zal dat wel wat meer, dan weer wat minder zijn.
Maar we beginnen er in ieder geval nu mee.
Donderdagavond (22 oktober): het parochieblad nr. 43 is opgesteld en doorgestuurd naar Kerk
en Leven. ’s Avonds is er de liturgieploeg van de nieuwe parochie Gent-Noord. De
voorbereidingen voor de weekendvieringen, geleverd door de verschillende gemeenschappen,
worden geapprecieerd én gebruikt.
Vrijdag (23 oktober) is er op Sint-Vincentius begonnen aan de vervanging van de ramen in de
sacristie en het gangetje aan de sacristie. Ook maandag en dinsdag is er nog aan gewerkt. Het
resultaat oogt mooi. Wel was er heel wat opkuiswerk nodig (alles lag onder het stof) waarvoor
de kuisploeg zich weer eens heeft ingezet. Zij verdienen onze hartelijke dank voor hun werk.
Zaterdag (24 oktober) worden op Sint-Vincentius twee kinderen gedoopt, Summer en
Stefanie. De eucharistieviering gaat deze avond door op Maria-Goretti.
Maandag (25 oktober) is er voor de eerste keer geen mis meer bij de Kleine Zusters in de
Mimosastraat. Pater Guido moet immers naar vormingsdagen van het bisdom in Loppem.
Dinsdag (26 oktober) vernemen we de naam van de nieuwe deken van Gent, in vervanging
van Lode Aerts die bisschop van Brugge wordt. Onze nieuwe deken is Jürgen François. Wij
kenden hem in Gent-West reeds als pastoor van de Brugse Poort en Sint-Martinus
(Ekkergem).
Woensdag( 26 oktober) komen de mensen die rondgaan voor de abonnering op het
parochieblad op Sint-Vincentius samen in de pastorie. Juist ervoor bezorgde de post de
overschrijvingsformulieren.
Woensdagavond is er parochieploeg van Sint-Jozef. De driedaagse van eind september
(viering 150 jaar Cholerakapel, tentoonstelling Guido Vyncke en mis ter nagedachtenis van
Koen Blieck) wordt gewikt, gewogen en goed bevonden. Nu reeds worden plannen gesmeed
voor de kerstperiode en de Driekerkenviering.
Voor donderdag (27 oktober) was er in het parochieblad een vergadering aangekondigd van
de VZW en de Kringraad. Na het insturen van het parochieblad naar Kerk en Leven blijkt
echter dat té veel mensen niet op de afgesproken datum aanwezig kunnen zijn.
Op deze dag vertrekt onze inzending voor het parochieblad iets vroeger omwille van de
feestdagen van begin November.

