
Sint-Vincentius 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Woensdag 11 november 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
uit dank en voor een gevraagde intentie 
Donderdag 12 november 
Maria Goretti 
Geen eucharistieviering 
Vrijdag 13 november 
18.30 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan overleden schoonouders 
Zaterdag 14 november 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 15 november 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
voor een bijzondere intentie 
Maandag 16 november 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering 
uit dank 
Dinsdag 17 november 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 18 november 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
voor een gevraagde intentie 
 
DE KALENDER 
 
Donderdag 12 november 
Femma Sint-Vincentius: bloemschikken 
Zaterdag 14 november 
14.30 u. Spelnamiddag van Ziekenzorg Sint-Vincentius 
Zondag 15 november 
10.00 u. Stilstaan op zondag  
Ziekenzorg Sint-Vincentius: hobbytentoonstelling 
Donderdag 19 november 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
 



 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN IN ONZE GEMEENSCHAP 
 
Op zaterdag 31 oktober werd in de kerk van Sint-Jozef reeds gebeden voor de overledenen 
van de voorbije twaalf maanden. Op het altaar stond de afbeelding van twee handen (van 
Rodin). Een mooie inleidende tekst verduidelijkte het symbool van de handen die kunnen 
troosten en helen. Ook de zaligsprekingen vragen dat handen ze tot leven brengen. Op het 
einde van de dienst werden dan de namen van de overledenen genoemd. 
Op Sint-Vincentius vierden we op zondag het feest van Allerheiligen. Voor de eerste maal 
werd de dienst sfeervol muzikaal verzorgd door ons zondagskoor. De zaligsprekingen werden 
belicht vanuit het besef dat wij allen beperkt en onaf voelen als wij ze proberen te beleven. 
Juist in de aanvaarding daarvan kan de Heer ons tot vrede en vreugde brengen. 
De dienst van Allerzielen was goed bijgewoond. Weer verzorgde ons zondagskoor muzikaal 
de dienst. Er waren vele familieleden en vrienden van de afgestorvenen van het voorbije jaar. 
De homilie vertrok vanuit de lezing van de Hebreeënbrief: “de hoop is voor ons het anker, 
uitgeworpen aan de andere zijde van het voorhangsel”. Jezus zelf is ons voorgegaan over de 
grens van de dood. Onze hoop is in Hem verankerd. 
Voor deze vieringen waren er mooie teksten opgesteld, de kerken waren mooi versierd, 
lectoren, misdienaars en zangers en muzikanten deden meer dan hun best. Dankbaar zijn we 
voor allen die zich hiervoor hebben ingezet. 
 
ZONDAG 15 NOVEMBER: STILSTAAN OP ZONDAG 
 
Op zondag 15 november om 10 u. zullen we weer tijdens de eucharistieviering ‘Stilstaan op 
zondag’ houden. Samen luisteren we naar de lezingen en delen we onze inzichten. Iedereen is 
van harte welkom. 
De stoelen zullen anders opgesteld staan. Van bij het begin van de eucharistieviering willen 
we u uitnodigen om daar plaats te nemen.  
 
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. Daarna kan je genieten van een Herfst-
BBQ (verzorgd door oud Chiro-lid Patrick Morel).  
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 om 14.30 u. een spelnamiddag. Achteraf 
bezoeken zij de tentoonstelling van de Hobbyclub. 
Op zondag 15 november is de tentoonstelling van de Hobbyclub voor iedereen toegankelijk 
vanaf 10.00 u. 
 
 
 
 


