
Sint-Vincentius 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Zaterdag 25 juli 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen vesperdienst 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Dinsdag 28 juli 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 29 juli 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
voor een gevraagde intentie 
Donderdag 30 juli 
19.00 u. Maria Goretti 
Eucharistieviering 
Vrijdag 31 juli 
18.30 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
uit dank en om verdere beterschap 
Zaterdag 1 augustus 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 2 augustus 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
Maandag 3 augustus 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering 
Dinsdag 4 augustus 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 5 augustus 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Donderdag 6 augustus 
19.00 u. Maria Goretti 
Eucharistieviering 
Vrijdag 7 augustus 
18.30 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
 
 
 
 



Zaterdag 8 augustus 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 9 augustus 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
Maandag 10 augustus 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering 
Dinsdag 11 augustus 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 12 augustus 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
 
DE KALENDER 
Woensdag 1 juli 
19.30 u. Bijbellezen (Pastorie, Maïsstraat 14) 
Donderdag 2 juli 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
Voedselbedeling 
Zaterdag 4 juli 
Feest Bloemekenswijk; eucharistieviering om 18.00u. op SIVI 
Van maandag 13 juli t.e.m. maandag 27 juli: geen vieringen 
 
DE VAKANTIEPLANNING OP MARIA-GORETTI, SINT-JOZEF EN 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 22 juli en 27 juli zijn er géén vieringen op weekdagen. Voor dringende zaken kan men 
zich dan wenden tot het parochiesecretariaat van Sint-Martinus, telefoon : 09/225 24 61. 
 
 
 



SINT-JOZEF EN SINT-VINCENTIUS TREKKEN SAMEN VERDER, WESTWAARTS? 
 
Deze keer is het niet Jozef en Maria, maar wel Jozef en Vincentius die samen verder trekken. 
Eigenlijk kunnen ze het wel goed met elkaar vinden: de ene een timmerman, de andere met 
een speciale liefde voor de armen. Hun sympathie voor elkaar hebben ze al een tijdje. Reeds 
eerder werkten de twee tezamen, en dat gebeurde dan in de parochies die hun naam dragen. 
Zo kwamen die in het verleden reeds vaker samen in één parochieploeg, hadden ze 
gemeenschappelijke vieringen, verdeelden ze de weekends in de vakantie, was de catechese 
samen. Sinds het overlijden van Koen zorgt pater Guido voor de vieringen op Sint-Jozef. 
Daarmee heeft de samenwerking een herkenbaar gezicht bij gekregen. 
 
Op verschillende wijze waren de beide gemeenschappen sterk betrokken op de mensen in hun 
buurt. Bij Koen Blieck was dat heel duidelijk breed gericht: alles wat gebeurde op de wijk 
kreeg zijn aandacht. Na zijn heengaan hebben de parochieploeg, liturgieploeg, kerkfabriek en 
VZW de goede bedoeling dit werk verder te zetten. Op Sint-Vincentius krijgt de aandacht 
voor de armen zijn uitwerking in de samenwerking met de dekenij Bloemekenswijk voor de 
voedselondersteuning en het winkeltje. 
 
Zowel mensen van de Bloemekenswijk (Sint-Vincentius) als van het Rabot (Sint-Jozef) als 
van Wondelgem zijn de doelgroep van de voedselhulp. Daarmee is mogelijk ook een verdere 
toekomst geschetst. De vermindering van het aantal dekenaten in het bisdom Gent heeft tot 
gevolg dat er een herschikking komt van de samenwerkingen binnen de stad Gent. Het zou 
goed mogelijk zijn dat onze beide parochies meer contact gaan hebben met de parochies van 
Sint-Catharina, Sint-Godelieve en het Heilig Hart (Kolegem). Dan gaat de tocht niet meer 
westwaarts maar noordwaarts. Puur op de namen afgaande zouden we dan wel een mooi 
geheel krijgen van heiligen: twee vrouwen, twee mannen én het heilig Hart. 
 
Maar niets is zeker en de toekomst zal duidelijkheid  brengen. Dat brengt wel met zich mee 
dat in het komende jaar er zal uitgekeken worden en wellicht ook heel wat afgepraat over 
mogelijke nieuwe samenwerkingsverbanden. Ondertussen doen we verder, met zijn tweeën op 
de eerste plaats, maar ook nog met de kern rond Sint-Martinus. Die heilige houdt over ons 
nog steeds zijn beschermende en beschuttende mantel uitgespreid.  
 
Ankerkerk, waakvlamkerk, presentiekerk – die benamingen werden gebruikt bij de 
voorstelling van het dekenaal plan. Maar een naam betekent niet alles. Toch is het mooi dat 
Sint-Jozef de vlam brandend houdt als het gaat om aandacht voor de wereld, voor andere 
godsdiensten, voor andere overtuigingen en voor een andere vorm van vieren. Sint-Vincentius 
zorgt dan weer voor aanwezigheid bij armen. De voorkeursliefde voor de armen, waarover 
zoveel gesproken wordt in het evangelie en ook door de paus, krijgt hier gestalte. Waarheen 
Sint-Jozef en Sint-Vincentius ook zullen trekken, dit zullen zij zeker mee nemen. 
 
In  het komende werkjaar blijft nog alles bij het ‘oude’ met Sint-Martinus als ankerkerk. Dat 
roept het beeld op van schepen die voor anker gaan. Dat kunnen grote en kleine schepen zijn, 
grotere en kleinere gemeenschappen die enerzijds hun eigen bemanning hebben, met een 
eigen kapitein, die ook een eigen koers kunnen varen, maar wel met een gemeenschappelijk 
doel, en die van tijd tot tijd ankeren (en bunkeren) in een veilige haven. Het is nodig om van 
tijd tot tijd het anker uit te werpen, anders gaan schepen zwalpen, doorstaan ze de stormen 
niet en zinken ze.  Maar altijd verankerd liggen is ook niet goed – zulke schepen kunnen nog 
wel een tijdje dienen als woonboot maar van echt varen is er dan geen spraak meer.  
 



In het evangelie horen we Jezus meer dan een keer zeggen om naar de overkant te varen. Wij 
gaan niet voor altijd en eeuwig voor anker blijven liggen maar trekken verder, west- of 
noordwaarts, met Jezus (al of niet slapend in onze boot of wandelend op het water) naar de 
overkant. 
 
AAN DE HEER TOEVERTROUWD 
 
Op maandag 29 juni hebben wij tijdens de rouwdienst om 14.00 u. biddend mevrouw Helena 
Hudiova aan Gods liefde toevertrouwd. Zij is geboren in 1951 en woonde met haar 
echtgenoot Frantisek Hudi in de Notelaarstraat. Wij bieden haar familie en vrienden onze 
oprechte christelijke deelneming aan. 
 
 
 


