
Sint-Vincentius 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Woensdag 24 juni 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
voor een gevraagde intentie 
Donderdag 25 juni 
19.00 u. Maria Goretti 
Eucharistieviering 
Vrijdag 26 juni 
18.30 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
uit dank en om verdere beterschap 
Zaterdag 27 juni 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 28 juni 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan mevr. Alice De Clerck 
Maandag 29 juni 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering 
Dinsdag 30 juni 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 1 juli 
17.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
voor een gevraagde intentie 
 
DE KALENDER 
Maandag 29 juni 
13.30 u.  Hobbyclub Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
Woensdag 1 juli 
19.30 u. Bijbellezen (Pastorie, Maïsstraat 14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZONE GENT-WEST IS EEN JAAR OUD 
 
En toen waren ze reeds met zes … Het gaat met het aantal parochies in stijgende lijn, althans als het 
over samenwerking gaat. In de vorige jaren waren de vier parochies van de Brugse Poort en Sint-
Martinus reeds nauw gaan samen werken. Een jaar geleden kwamen Sint-Jozef en Sint-Vincentius er 
bij om samen de zone Gent-West te vormen. Tijd om even terug te blikken op wat er in het voorbije 
jaar allemaal gebeurd is. 
 
Natuurlijk hadden we plannen gemaakt en wat in het begin nog onmogelijk leek is voor een stukje 
gerealiseerd. Een klein overzicht 
- We komen regelmatig samen in de pastorale ploeg en hebben elkaar beter leren kennen en waarderen 
met onze gelijkenissen en verschillen. 
- Wij zijn tot één editie gekomen van ‘Kerk en Leven’. Regelmatig komen we samen in de 
redactieraad. Het resultaat heeft u zelf kunnen beoordelen. Er verschijnen inhoudelijk goede artikels, 
we worden op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de verschillende gemeenschappen. Zo 
kunnen we mee leven met elkaar, onder andere bij het sluiten van Malem en het overlijden van Koen 
Blieck. 
- Samen hebben we voor de eerste keer liturgie gevierd op belangrijke ogenblikken in het jaar: 
Aswoensdag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake, Pinksteren. Dat er heel wat 
cultuurverschillen bestaan hebben we zelf kunnen constateren, maar ook dat er een gemeenschappelijk 
geloof is. Verdere groei is mogelijk door meer te letten op verstaanbaarheid en aanspreekbaarheid. 
- Ook op gebied van de catechese is er veel gebeurd. De catechisten van Sint-Martinus en Sint-
Vincentius hebben samen de plechtige communicanten voorbereid. Uit het samen leggen van de 
verschillende stijlen is er iets nieuws gekomen. De ouders, die uitgenodigd werden op de ‘Catechese 
op zondag’ hadden hun inbreng en zijn heel positief over de werking. Ook dat er vrije activiteiten 
waren werd gewaardeerd. Het is wel spijtig dat om verschillende redenen het aantal catechisten serieus 
verminderd is in de loop van het jaar.  Dit wordt zeker een aandachtspunt voor de toekomst. Een 
bevraging van de kinderen en van de ouders kan nieuwe wegen wijzen. 
De mensen van de huwelijkscatechese namen deel aan de ‘Catechese op zondag’ en dit werd positief 
ervaren. Voor de doopcatechese blijven er verschillende werkwijzen bestaan. 
- Wat de diakonie betreft: dank zij noeste arbeid en navragen ontstond een lange lijst van wat er 
allemaal in onze wijken gebeurt aan sociale inzet. Het is belangrijk te weten wat er is en dit positief te 
zien (ook als het niet kerkelijk gebonden is) . Wat samenwerking betreft, ook onder elkaar, is er heel 
wat mogelijk.  
- Er is permanente uitwisseling van gegevens gebeurd, onderling en naar en van het dekenaat. 
 
Wij hebben, ondanks verschillen en tekorten, ons best gedaan. Haast zeker brengt de nabije 
toekomst nog verrassingen en veranderingen. Moge Gods Geest ons ook in de toekomst 
blijven inspireren en aanmoedigen om samen aan Gods Rijk te bouwen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DE VAKANTIEPLANNING OP MARIA-GORETTI, SINT-JOZEF EN SINT-
VINCENTIUS 
 
Binnen een week begint de vakantie. Waar we de vorige jaren regelmatig konden wisselen 
tussen eucharistievieringen op Sint-Jozef en Sint-Vincentius is dit door het overlijden van 
Koen Blieck niet meer mogelijk. We dachten daarom dat we best de gewone schikking blijven 
behouden met een eucharistieviering op zaterdag om 17.00 u. op Maria-Goretti, om 18.00 u. 
op Sint-Jozef en op zondag om 10.00 u. op Sint-Vincentius. 
Toch zijn er enkele wijzigingen aan te brengen omwille van verlof en feestdagen. Daarom 
geven we een volledige lijst van alle weekends. 
zaterdag 4 juli: 17.00 u. Maria-Goretti; 18.00 u. Sint-Vincentius (feest Bloemekenswijk) 
zondag 5 juli: 10.00 u. Sint-Vincentius 
zaterdag 11 juli: 17.00 u. Maria-Goretti; 18.00 u. Sint-Jozef 
zondag 12 juli: 10.00 u. Sint-Vincentius 
zaterdag 18 juli: 17.00 u. Maria-Goretti (vesper); 18.00 u eucharistie op Sint-Jozef 
zondag 19 juli: geen dienst op Sint-Vincentius 
zaterdag 25 juli: 17.00 u. Maria-Goretti (vesper); 18.00 u eucharistie op Sint-Jozef 
zondag 26 juli: geen dienst op Sint-Vincentius 
zaterdag 1 augustus: 17.00 u. Maria-Goretti; 18.00 u. Sint-Jozef 
zondag 2 augustus: 10.00 u. Sint-Vincentius 
zaterdag 8 augustus: 17.00 u. Maria-Goretti; 18.00 u. Sint-Jozef 
zondag 9 augustus: 10.00 u. Sint-Vincentius 
vrijdag 14 augustus: 17.00 u. Maria-Goretti 
zaterdag 15 augustus: 10.00 u. Sint-Vincentius; 18.00 u. Sint-Jozef 
zondag 16 augustus: 10.00 u. Sint-Vincentius 
zaterdag 22 augustus: 17.00 u. Maria-Goretti; 18.00 u. Sint-Jozef 
zondag 23 augustus: 10.00 u. Sint-Vincentius 
zaterdag 29 augustus: 17.00 u. Maria-Goretti; 18.00 u. Sint-Jozef 
zondag 30 augustus: 10.00 u. Sint-Vincentius 
 
Tussen 13 juli en 27 juli zijn er géén vieringen op weekdagen. 
 
 


