
Sint-Vincentius 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Donderdag 31december 
Geen eucharistieviering 
Vrijdag 1 januari 
11.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Zaterdag 2januari 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 3 januari 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
Maandag 4 januari 
Geen eucharistieviering 
Dinsdag 5 januari 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 6 januari 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
 
KERSTTIJD OP SINT-JOZEF, MARIA-GORETTI, SINT-VINCENTIUS 
 
Voor de kersttijd zijn de volgende eucharistievieringen voorzien in onze gemeenschappen: 
 
woensdag 30 december 19.00 u. Sint-Vincentius 
donderdag 31 december: geen eucharistieviering 
vrijdag 1 januari 11.00 u. Maria-Goretti 
zaterdag 2 januari 17.00 u. Maria-Goretti 
zaterdag 2 januari 18.00 u. Sint-Jozef 
zondag 3 januari 10.00 u. Sint-Vincentius 
 
 
SINT-JOZEF EN SINT-VINCENTIUS KIJKEN EVEN TERUG 
 
Het voorbije jaar zal op Sint-Jozef ingaan als het jaar dat Koen Blieck gestorven is. Op 
Aswoensdag was hij reeds niet al te best en kon hij niet aanwezig zijn op de viering op Sint-
Vincentius. Een zware griep hield hem thuis. Toch belette hem dit niet om nog voor te gaan in 
een eucharistieviering in de kerk van Malem. Op zaterdagavond werd het hem te veel en ging 
hij naar de kliniek waar hij op zondag 22 februari overleed. 
Velen waren op zijn begrafenis aanwezig, en ook op de volgende vieringen die in het teken 
van Koen reeds geprogrammeerd waren: de viering van zijn 25 jaar pastoor op Sint-Jozef 



(pasen) , zijn 50 jaar priester in mei met de Driekerkenviering en zijn 80-ste verjaardag op 26 
september. 
 
Nadat eerst deken Flor Brondeel zorg droeg voor de parochie is in september pater Guido 
Vloemans aangesteld als parochiaal administrator. Ondertussen bleef de beleidsploeg van de 
parochie trouw aan de geest van Koen zich verder inzetten voor de goede verstandhouding in 
de wijk. Spijtig genoeg is de gitaargroep gestopt met zijn vieringen. Velen zullen hen 
dankbaar blijven voor hun jarenlange inzet. 
Een ander belangrijk nieuws voor de parochie is dat de kerk van Sint-Jozef volgens het 
Kerkenplan op de lijst staat van de kerken die gesloten zullen worden. Wat dit concreet 
betekent voor de parochie zal nog moeten bekeken worden. 
De twee parochies, Sint-Jozef en Sint-Vincentius, hebben dit jaar samengewerkt met de 
andere parochies van Gent-West. Concreet hield dit in dat in het voorbije jaar vooreerst het 
parochieblad in de editie van Gent-West werd opgenomen. Ook de catechese voor het 
vormsel veranderde van plaats: alle vormelingen krijgen nu hun voorbereiding op Sint-
Martinus. 
 
Tevreden kijken we dit jaar terug naar de gemeenschappelijke vieringen van Aswoensdag en 
de biechtvering op Sint-Vincentius en de Goede Vrijdagviering op Sint-Jozef.  
Nog dit jaar kwam er het bericht van de herschikking van de dekanaten in het bisdom Gent. 
Voor de parochies van Sint-Jozef en Sint-Vincentius betekent dit wellicht opnieuw werken 
aan een nieuwe gemeenschap, samen met de parochies van Wondelgem en Kolegem. Dat de 
kerk van Sint-Vincentius niet wordt afgeschreven is op zich positief nieuws. Wat dit inhoudt 
voor de toekomst dient nog verder afgewacht te worden. 
Op Sint-Vincentius was een van de belangrijkste veranderingen het afscheid in januari van het 
groot Sint-Vincentiuskoor. Meer dan vijftig jaar zetten mannen en vrouwen zich in voor het 
opluisteren van liturgische diensten. We blijven een dankbare herinnering aan hen bewaren. 
Gelukkiglijk mogen we nog steeds rekenen op ons zondagskoor. 
 
Nieuwe uitdagingen wachten ons, om trouw aan het verleden en toch vrij de toekomst in te 
gaan. Laten we er samen werk van maken. Moge de Heer, die onder ons is mens geworden, 
ons daarbij tot inspiratie en kracht zijn. 
 
KERSTFEEST ZIEKENZORG 
 
Op zaterdag 26 december houdt Ziekenzorg zijn Kerstfeest. 
Programma: 13.45 u. eucharistieviering 
                     15.00 u. deel 1 optrede Myrvan 
                     15.30 u. koffie en koffiekoeken 
                     16.00 u. deel 2 optreden 
                     16.30 u. tombola 
                     17.00 u. wel thuis 
Deelname in de onkosten 2,50€ 
 
 
 
 


