
Sint-Vincentius 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Woensdag 23 september 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
voor gevraagde intentie 
Donderdag 24 september 
19.00 u. Maria Goretti 
Eucharistieviering 
Vrijdag 25 september 
18.30 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Zaterdag 26 september 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
ter intentie van familie Demeyer-Van Driessche, Bart Moreels en familie  
en ter ere van O.L.Vrouw 
Zondag 27 september 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan de heer Raf Van Speybrouck 
en ter nagedachtenis aan mevrouw Yvette Velghe 
Maandag 28 september 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Dinsdag 29 september 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 30 september 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
 
DE KALENDER 
 
Woensdag 23 september 
19.30 u. Parochieteam Sint-Vincentius 
Donderdag 24 september 
20.00 u. Zone Gent-West (Sint-Jozef) 
Zondag 27 september 
Viering van de H. Vincentius 
Maandag 28 september 
13.30 u.  Hobbyclub Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
 
 
 



 

 
Sint-Vincentius 
 
27 SEPTEMBER: FEEST SINT-VINCENTIUS 
 
Op zondag 27 september mogen we weer onze parochieheilige vieren. We doen dat in de 
eucharistieviering om 10 u. In het verleden volgden daarop de SIVI-feesten met Café 
Chantant en een middagmaal. Sinds enkele jaren is er om verschillende redenen gebroken met 
deze traditie. Daarom is er in de kerk na de eucharistieviering een kleine receptie. Iedereen is 
welkom. 
Stilstaan op Zondag krijgt bij deze gelegenheid een nieuwe invulling. In plaats van vóór de 
eucharistieviering samen te komen zullen we tijdens de mis zelf de gelegenheid krijgen om 
samen na te denken over de lezingen. We zullen daarbij de tijd in het oog houden zodat 
niemand schrik hoef te hebben dat de mis veel langer zou duren. 
Op deze wijze zullen we, hopelijk, elkaar nog meer tot steun en troost kunnen zijn.  
 
 



 
 
 

 
 uitstap ziekenzorg 
 
UITSTAP MEDEWERKERS ZIEKENZORG SIVI 
 
Na een deugddoende zomervakantie zijn wij het tweede deel van ons Ziekenzorgjaar gestart 
met de goed bijgewoonde bedevaart naar Oostakker – Lourdes.  
Geen ziekenzorgwerking echter zonder een ploeg enthousiaste vrijwilligers. Om de sfeer er in 
te houden is het belangrijk ook eens buiten Ziekenzorg samen te zijn. 
Op vrijdag 11 september trokken we er op uit in onze eigen stad. Na een al dan niet gesmaakt 
bezoek aan de tentoonstelling: “Kamagurka in ’t echt” konden we genieten van een lekkere 
maaltijd in “De acht zaligheden”. Er werd gezellig gekeuveld en genoten van spijs en drank. 
Daarna reden we naar het St. Pietersplein voor een bezoekje aan de wereld van Kina. Het was 
fijn eens op een andere manier samen te zijn. 
 
 


