
Sint-Vincentius 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Woensdag 30 september 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
voor gevraagde intentie 
Donderdag 1 oktober 
19.00 u. Maria Goretti 
Eucharistieviering 
Vrijdag 2 oktober 
18.30 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Zaterdag 3 oktober 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
uit dank; ter ere van O.L.Vrouw uit dank en voor genezing 
Zondag 4 oktober 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan de heer Maurice Van de Walle 
Maandag 5 oktober 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Dinsdag 6 oktober 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 7 oktober 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
 
 
DE KALENDER 
 
Donderdag 1 oktober 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
Voedselbedeling (Maisstraat 20) 
Donderdag 8 oktober 
Femma Sint-Vincentius: Bloemschikken – namiddag (13.30u.) en avond (19.00u.) 
 
 
 
 
 



 
 geloven in gent 
 
GELOVEN IN GENT: PLAATSEN VAN HET RELIGIEUZE VERLEDEN 
 
Op dinsdag 22 september werd in het hoogkoor van de kathedraal het boek voorgesteld over 
‘Geloven in Gent’. Het initiatief voor dit boek lag bij professor Marcel Storme, die de 
faculteit Geschiedenis van de Gentse universiteit wist te betrekken bij de redactie. Diverse 
auteurs behandelen in het totaal 33 plaatsen in het Gentse waar sporen van het religieuze 
verleden te vinden zijn. Het is een boeiend boek geworden. 
Wat onze wijken betreft vermelden we vooral het laatste artikel, geschreven door A. Morel en 
L. Beeckmans, dat handelt over de kerk van Malem.  
 
 
 
 
 
 
 
 



10 OKTOBER: DAG VAN DE CHRONISCH ZIEKE MENS OP SIVI 
 
Graag nodigen we je uit op het ontmoetingsfeest ter gelegenheid van de “dag van de 
chronisch zieke mensen”. Deze gaat op Sint-Vincentius door op zaterdag 10 oktober in het 
parochiecentrum, Maïsstraat 20. 
 
Op het programma staan: 
10.30 u. Eucharistieviering met ziekenzalving 
12.00 u. Aperitief 
12.30 u. Middagmaal 
13.45 u. Namiddagdeel onderbroken door koffiepauze 
15.45 u. Einde, wel thuis 
 
Inschrijven ten laatste op 5 oktober bij je huisbezoeker of bij Rita Jasmijnstraat 46  of  09 226 
31 58. Als deelname voor dit alles vragen we 8€ te betalen bij inschrijving.  
Opgelet! De deuren sluiten bij het begin van de eucharistieviering. Kom dus zeker op tijd of 
wacht tot 12 u. 
 
GROTE HERFSTVERKOOP SOCIALE WERKEN BLOEMEKENSWIJK 
 
Op zaterdag 3 oktober is er in de parochiezaal van de Maisstraat, van 10 u. tot 16 u.  weer een 
grote verkoop van allerlei nieuw materiaal. Speelgoed, huishoudelijk gerief, textiel, 
werkmateriaal en nog zoveel meer is aan zeer voordelige prijzen te verkrijgen. Wie in het 
verleden reeds kwam weet dat het de moeite waard is om even langs te komen. 
De opbrengst van de verkoop gaat naar de Sociale Werken van de Dekenij Bloemekenswijk. 
 


