
Sint-Vincentius 
 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Woensdag 4 november 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
voor een gevraagde intentie 
Donderdag 5 november 
19.00 u. Maria Goretti 
Eucharistieviering 
Vrijdag 6 november 
18.30 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan overleden ouders 
Zaterdag 7 november 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
ter intentie van Eugène Moreels, Elisabeth De Pauw en familie 
Zondag 8 november 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
Maandag 9 november 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan overleden schoonouders 
Dinsdag 10 november 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 11 november 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
uit dank en voor een gevraagde intentie 
 
DE KALENDER 
 
Donderdag 5 november 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
Voedselbedeling (Maisstraat 20) 
Vrijdag 6 november 
15.00 u. Bijeenkomst herabonneringen parochieblad SIVI (Pastorie) 
Maandag 9 november 
Femma Sint-Vincentius: koken uit de moestuin 
13.30 u.  Hobbyclub Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 



Donderdag 12 november 
Femma Sint-Vincentius: bloemschikken 
 
 
 
 
 
 
SLUIT DE KERK VAN SINT-JOZEF? 
 
Het verscheen reeds uitvoerig in de media: het plan van de kerksluitingen in Gent. Op die lijst 
staat ook de kerk van Sint-Jozef. Tot juni 2016 of  juni 2017 zouden er nog 
eucharistievieringen kunnen doorgaan, om dan definitief te stoppen. 
Nu reeds vinden er in de kerk andere activiteiten plaats en dit zal in de toekomst wellicht nog 
vermeerderen. De kerkraad, die in tegenstelling tot sommige berichten eigenaar is van het 
kerkgebouw, blijft hierin zijn verantwoordelijkheid opnemen. Wellicht zal er nog heel wat 
water door Schelde en Leie vloeien vooraleer alles duidelijk is.  
Wat de parochiegemeenschap betreft en het samen vieren: dit werkjaar verandert er niets. 
Samen met de parochianen zullen we zoeken hoe, wanneer en waar we op een zinvolle manier 
verder gemeenschap kunnen vormen. 
 
HERABONNERING PAROCHIEBLAD OP SINT-VINCENTIUS 
 
Op vrijdag 6 november om 15 u. zijn alle vrijwilligers welkom die rond gaan voor de 
herabonnering op het parochieblad op Sint-Vincentius. Zoals gewoonlijk ontvangen ze een 
lijst met alle toegewezen abonnementen. 
Bij voorbaat reeds hartelijk dank voor uw inzet. 
 
CHIRO SINT-VINCENTIUS KOMT SAMEN 
 
Op zaterdag 21 november 2015 komen de oud-leden van de Chiro van Sint-Vincentius voor 
een tweede maal samen in de feestzaal kring SIVI Maïsstraat 20, 9000 Gent. 
 
Wij verwelkomen u om 19.30 u. met een aperitief aangeboden door onze kringuitbater Peter 
Geeraert. Daarna kan je genieten van een Herfst-BBQ (verzorgd door oud Chiro-lid Patrick 
Morel). Op het menu: Aperitief Maison; 3 stukken kwaliteitsvlees ( worst, kip en saté), 
Pastasalade; Groente buffet – rozemarijn aardappeltjes; 4 koude sauzen en 1 warme; 
Brood & boter. Dit alles aan  € 15 per persoon (Aperitief inbegrepen). Inschrijven kan tot en 
met 16 november 2015 enkel via overschrijving op nummer BE43 7360 1962 6501 (met 
vermelding 'CHIRO 2de REUNIE' + het aantal personen). Achteraf zijn er leuke verrassingen 
en is er de gelegenheid te dansen met muziek van de jaren 70-90. 
 
Men zegge en schrijve het voort !!!! Wij zijn bereikbaar via Facebook 
https://www.facebook.com/groups/chirosivi/ en mail pascal.thandt@proximus.  
 
Namens het organiserend comité: 
Nico en Pascal Thandt, Patrick Morel, Eric De Raeve, Daniël Colaes. 
 
ZIEKENZORG SPEELT EN DE HOBBYCLUB SINT-VINCENTIUS STELT TEN 
TOON 



 
Op zaterdag 14 november houdt Ziekenzorg een spelnamiddag van 14.30 u. tot17.00 u. in de 
kleine zaal. Onder de deskundige leiding van Kristien spelen we “ Doet hij het of doet hij het 
niet”. 
 Plezier gegarandeerd. We spelen per tafel dus iedereen kan meedoen. 
Daarna bezoeken we samen de hobbytentoonstelling, waar we het werk van de mensen van de 
hobbyclub kunnen bewonderen en/of aankopen. Wie dit wil kan zijn/haar kans wagen in de 
tombola. 
Ook op zondag 15 november is er de tentoonstelling van de Hobbyclub in onze parochiale 
feestzaal van 10 u. tot 17 u. Uiteraard zijn alle vrienden en sympathisanten welkom, ook 
familieleden en kennissen. Alvast bedankt voor uw aandacht en steun. 
 
 
 
 


