
Sint-Vincentius 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Woensdag 3 juni 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Donderdag 4 juni 
19.00 u. Maria Goretti 
Eucharistieviering 
voor de familie Dengis-Plessers 
Vrijdag 5 juni 
18.30 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Zaterdag 6 juni 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
voor overleden familieleden 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 7 juni 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
om te slagen in de examens 
Maandag 8 juni 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering 
uit dank 
Dinsdag 9 juni 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
voor Jean-Baptiste bij zijn eerste communie 
Woensdag 10 juni 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
voor een gevraagde intentie 
 
 
DE KALENDER 
 
Woensdag 3 juni 
19.30 u. Bijbellezen (Pastorie, Maïsstraat 14) 
Donderdag 4 juni 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
Voedselbedeling (Maisstraat 20) 
Woensdag 10 juni 
14.30 u. Liturgieploeg Sint-Vincentius 
19.30 u. Parochieteam  Sint-Vincentius (Maisstraat 14) 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



BABY-NEST IS EEN VZW GEWORDEN: PROFICIAT 
 
Alles begon in 2009 toen Wieske De Bosscher het verhaal hoorde van een baby in een kartonnen 
doos! Waar was er hulp te vinden voor zulk een noodgeval? ''Moeders voor Moeders'' bestond niet 
meer in Gent.  Zo werd Baby-Nest geboren.  
Wieske startte met 10 bananendozen en een zak speelgoed haar werking als onderdeel van de Sociale 
Werken van de Dekenij Bloemekenswijk. Daarna groeide Baby-Nest uit tot een hele organisatie, eerst 
het prille begin in de Maisstraat 55, daarna in de Maïsstraat 250,  en vanaf september 2013 in de Frans 
van Ryhovelaan 166 te Gent.  
Ondertussen mochten reeds velen steun ontvangen, alleen al in het jaar 2014 bijna 600 gezinnen. 
Baby-Nest is nu meer dan volwassen geworden en groot genoeg om op eigen benen te staan. Op 25 
mei werd de nieuwe VZW Baby-Nest in onze kring van de Maisstraat boven de doopvont gehouden. 
 
Op hun website lezen we: “Baby-Nest is een sociale organisatie die de kinderen binnen 
kwetsbare gezinnen alle kansen wil geven en dit door hulp te bieden aan (toekomstige) moeders die 
doorverwezen worden door organisaties uit de preventieve gezondheidszorg en welzijnssector zoals 
Kind en Gezin, OCMW, diensten van KrasGent en dergelijke. Dit gebeurt vooral door kosteloos 
materiële hulp aan te bieden maar ook de daarbij horende gepaste adviezen. Wij werken uitsluitend 
met vrijwilligers.”  
 
We wensen Baby-Nest  een lang leven toe, alle mogelijke steun, veel sponsors en enthousiaste en 
bekwame vrijwilligers.  
 
Steun, materieel en financieel, is van harte welkom. De contactgegevens zijn: 
VZW BABY-NEST, 
Frans van Ryhovelaan 166, 9000 Gent.  
Website: http://baby-nest.weebly.com 
Gsm: 0486 14 16 87 
E-mail: baby-nest@telenet.be 
Rekeningnr: Be 22 8909 5427 7947 
 
AAN DE HEER TOEVERTROUWD 
 
Op vrijdag 29 mei hebben wij tijdens de rouwliturgie op Sint-Vincentius om 10 u. biddend de heer 
Raoul Droesbeke aan Gods liefde toevertrouwd. Hij is geboren in 1939 en woonde met zijn vrouw 
Bertha op de Van Ryhovelaan. Wij bieden de familie en vrienden in rouw onze oprechte christelijke 
deelneming aan. 
 
 
 


