
Sint-Vincentius 
 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Woensdag 6 mei 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Donderdag 7 mei 
19.00 u. Maria-Goretti  
Eucharistieviering 
Vrijdag 8 mei 
18.30 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Zaterdag 9 mei 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 10 mei 
10.00 u. Sint-Vincentius  
Gezongen eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan Alfons en Guislaine Van Rietvelde-Van den Hove en zoon Marc 
Maandag 11 mei 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering 
Dinsdag 12 mei 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 13 mei 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
 
DE KALENDER 
 
Woensdag 6 mei:  
Bijbellezen (Pastorie SIVI, Maïsstraat 14, 20.00u.) 
Donderdag 7 mei:  
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
13.30 u. Femma Sint-Vincentius: bloemschikken (Kleine Zaal Maisstraat) 
Voedselbedeling (Maisstraat 20) 
Dinsdag12 mei 
Ziekenzorg: Taakbespreking met de vrijwilligers 
Woensdag 13 mei 
16.30 u. VZW (Maisstraat 14) 
Donderdag 14 mei 
Ons-Heer-Hemelvaart  
10.00 u. Sint-Vincentius: Eerste Communie 
 



MOEDER VAN GOD 
 
Moeder tussen anjers en rozen 
Gij hebt van ons bestaan het broze 
begin gekend en elk moment 
van goede en kwade dagen; 
de vreugden, angsten en de vele vragen 
de stilte ook en het weerbarstig leed 
het hangt al in de plooien van uw kleed. 
 
Moeder van de stille tranen 
van het veel te diepe leed 
van de uitgestoten mensen 
die in onrecht waarheid wensen: 
Gij die alles hebt gekend 
wat uit liefde is geleden 
wat kortzichtig werd gehaat, 
red ons, midden in het kwaad 
 
Moeder tussen anjers en rozen 
die van stilte staat te blozen 
in de weelderige bloemen: 
veel te veel om op te noemen 
wordt er om uw gunst gesmeekt 
tot intriges en gekonkel 
en het praalzieke geflonker 
bij uw innigheid verbleekt. 
 
Fasafas 
 
ZONDAG 10 MEI: MOEDERDAG EN KINDERZEGEN 
 
Op zondag 10 mei vieren we om 10.00 u. in de eucharistie alle moeders en ook danken we om 
de kinderen die in het voorbije jaar gedoopt zijn. Tijdens de mis is er een speciale zegen voor 
de kinderen. Na die viering geven we graag aan de onlangs gedoopten een mooi doophandje 
(met de naam van het kind en doopdatum erop geschreven ) mee naar huis. Natuurlijk krijgen  
ook alle moeders een klein geschenkje. 
 
 
AAN DE HEER TOEVERTROUWD 
 
Wij ontvingen het bericht van het overlijden van Walter Lichtherte, echtgenoot van Lieselotte 
(Rita) Schneider, zoon van Mariette Van Hove. Hij is geboren in 1943 en overleed op 24 
april. Wij bieden zijn moeder en familie en vrienden in rouw onze oprechte christelijke 
deelneming aan. 
 
 
 
 
 



SCHOOLFEEST VAN BEVERENPLEIN OP 9 MEI 
 
Op zaterdag 9 mei  van 14 tot 18 uur organiseren wij ons schoolfeest. Het thema dit jaar is: 
‘De 4 oerelementen: water, lucht,vuur en aarde’. Alle inwoners van de Bloemekenswijk zijn 
van harte uitgenodigd op dit event.  Die dag kunnen jullie genieten van de klasoptredens, de 
spelcarrousel, verfrissende drankjes en lekkere gerechten aan. democratische prijzen.  
 
Info: Peter De Block,  Vrije Basisschool  Klimrek-Van Beverenplein,  Edmond Van 
Beverenplein 15, 9000 Gent, tel. 09 226 02 66 
 
ZIEKENZORG SIVI NODIGT UIT VOOR EEN BESPREKING 
 
Om onze kern leefbaar te houden is het belangrijk dat de taken zo veel mogelijk verdeeld 
worden onder de vrijwilligers. Het is dan ook belangrijk om regelmatig de taakverdeling eens 
onder de loep te nemen. Dat doen we op dinsdag 12 mei van 14 tot 16.30 u. in de Kleine zaal 
van de Maisstraat.  
Ziekenzorg CM helpt ons daarbij door om de 4 jaar samen met ons de oefening te maken. Je 
weet wel, de vroegere verkiezingen. Het zou interessant zijn dat elk voor zichzelf al eens 
nadenkt over welke taken men opneemt, of dit de komende 4 jaar nog haalbaar is, of men 
misschien iets meer kan doen…. Dennis Matthijs zal ons die namiddag begeleiden. Het 
spreekt vanzelf dat dit het grootste deel van de tijd in beslag zal nemen. 
 
Verder op de agenda: 
- Vraag van de dekenij 
- Quiz op 30 mei 
- Uitstap met de medewerkers 
- Week van de mantelzorg 
- Varia 
 
Gezien het belang van de namiddag hoop ik jullie allemaal te mogen verwelkomen. 
Om praktische redenen graag inschrijven voor 10 mei bij Rita Jasmijnstraat 46, tel. 09 226 31 
58  of  rita.hoekman@belgacom.net 
 
 
 


