
Sint-Vincentius 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Woensdag 2 december 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Vrijdag 4 december 
18.30 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Zaterdag 5 december 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 6 december 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
Maandag 7 december 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering 
Dinsdag 8 december 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 9 december 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
voor een bijzondere intentie 
 
DE KALENDER 
 
Donderdag 3 december 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
Voedselbedeling (Maisstraat 20) 
Femma Sint-Vincentius: bloemschikken  (avond) 
Zondag 6 december 
Tweede zondag van de Advent 
Maandag 7 december 
13.30 u.  Hobbyclub Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
Dinsdag 8 december 
Ziekenzorg Sint-Vincentius: planningsvergadering voor de vrijwilligers 
20.00 u. Zoneploeg Gent-West (Maisstraat 14) 
Woensdag 9 december 
14.30 u. Liturgieploeg Sint-Vincentius, Maria-Goretti, Sint-Jozef 
19.30 u. Parochieteam  Sint-Vincentius (Maisstraat 14) 
Donderdag 10 december 
Femma Sint-Vincentius: bloemschikken (namiddag) 
 



 
DANK U WEL AAN ALLE VRIJWILLIGERS 
 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, het feest van Christus Koning, is het reeds een 
stukje traditie geworden om alle vrijwilligers die zich inzetten voor de parochie hartelijk dank 
te zeggen. Zij zetten zich in voor het koninkrijk van God, dat niet van deze wereld is en toch 
midden in de wereld wordt opgebouwd. Dank zij hen kunnen onze gemeenschappen leven. 
Als klein teken van dank ontvingen alle vrijwilligers een ledlampje - opdat er licht mag 
blijven schijnen in hun leven. 
 
MARIA-GORETTI: GEEN EUCHARISTIEVIERING OP DONDERDAG 
 
Gedurende de maand december zullen er, omwille van enkele vergaderingen, op 
donderdagavond géén eucharistievieringen zijn op Maria-Goretti. 
Samen met de gemeenschap van Maria-Goretti zullen we overleggen wat er in de toekomst 
kan gebeuren op donderdag. 
 
DE BOEI DEELT MEE 
 
De Boei gaat op de kerststoer, met winterse gezelligheid, muziek, glühwein, gebakjes, 
speciale kerstcadeautjes enz. Breng uw familie, vrienden en buren mee op vrijdag 11 
december van 13 tot 17 uur en zaterdag 12 december van 11 tot 17 uur in de Vaartstraat 2a, 
9000 Gent 
 
 
 
 


