
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
SINT-VINCENTIUS 
 
vrijdag 4 januari 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 5 januari 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
voor alle inwoners van de wijk 
zondag 6 januari 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk  
om Gods zegen voor het nieuwe jaar 
maandag 31 december 
19.00 u. Eucharistieviering (Mimosastraat 44) 
Om God te danken voor het leven van familie en vrienden 
woensdag 2 januari 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
 
DE KALENDER 
 
Woensdag 2 januari: Bijbellezen (Molenaarsstraat 34, 20.00 u.) 
Donderdag 3 januari: COVDA 
Donderdag 3 januari: Voedselbedeling 
Zondag 6 januari:  Feest van de Openbaring 
Maandag 7 januari: Hobbyclub: Kerstviering 
Maandag 7 januari: Kringraad (20.00u.) 
Dinsdag 8 januari: Femma: kernvergadering 
Woensdag 9 januari: Parochieteam (14.00u.) 
Woensdag 9 januari: Femma: turnen 
Woensdag 9 januari: Vergadering catecheseploeg (Pastorie, 20.00 u.) 
 
 
 
    
gebed 
------------ 
Kerstfeest voorbij 
 
Nu is het feest voorbij; 
de lichten gingen uit. 
Het engelenkoor verstomde; 
ook het ijl geluid van onze stemmen, 
die het lied van Bethlehem's stal gezongen hebben, 
gingen verloren in het heelal. 
Wij legden onze schamele schatten voor U neer: 
- wat liefde, wat berouw - 
Veel was het niet, o Heer. 
Wij hebben U nog lang niet alles afgestaan. 
Zijn wij daarom zo koud de stal weer uitgegaan? 
Geef ons dan nog één kans 
en trek ons in Uw trouw. 
En néém Gij alles 
wat ik U niet geven wou. 
 



Nel Benschop 
----------- 
 
 
SINT-VINCENTIUS 
 
 
 

 
  
 
TOCHT VAN HOOP: DE UCO-SITE 
 
Tegen 2014 zullen op de vroegere site van het textielbedrijf Uco aan de Maïsstraat ongeveer 1.000 
werknemers een baan vinden. Vooral in de sociale economie. Maar er komt ook een containerpark en 
het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum van het OCMW vestigt er zich. 
 
Sindsdien begin 2009 stonden de gebouwen zo goed als leeg. De stad Gent liet al vlug haar oog vallen 
op de site. De terreinen van Uco beslaan een oppervlakte van elf hectare, tussen de nieuwe 
brandweerkazerne en de toekomstige tramstelplaats in de Wondelgemse Meersen. Dat is een unieke 
plek om de dichtbebouwde Bloemekenswijk wat meer zuurstof te geven. Gent betaalde 12 miljoen 
euro, geld van het federale budget Grootstedenbeleid. 
 
De gebouwen hebben een oppervlakte van ongeveer 30.000 m2. Opzet is dat de leegstaande gebouwen 
binnenkort opnieuw bruisen van het leven. 
 
Sofie Bracke (Open VLD), de vorige schepen van Werk en Innovatie zegt hierover: ‘We hebben een 
engagementsverklaring ondertekend met vijf bedrijven uit de sector van de sociale economie die zich 
op de vroeger Uco-site willen vestigen. We sluiten daarmee een erfpachtovereenkomst voor vijf jaar. 
Het gaat om de beschutte werkplaats Ryhove en de sociale werkplaatsen Ateljee, De Sleutel, Labeur 
en Con Brio. Die zijn goed voor ongeveer 800 werknemers. Op termijn gaan we uit van een groei van 
tien procent. De bedrijven hebben er de ruimte om bestaande activiteiten uit te breiden en/of nieuwe 
activiteiten te ontwikkelen. We mikken op drie miljoen subsidies, vooral van Europese en Vlaamse 
kant, maar ook van de provincie.' 
 
Een sociale werkplaats stelt vooral mensen tewerk die gedurende lange tijd geen job vinden in een 
regulier bedrijf. Gebeurtenissen en problemen in hun persoonlijke leven bemoeilijken het vinden van 
een baan. Ze hebben mentale en fysieke beperkingen, gezondheidsproblemen of een te korte scholing. 
Die werknemers worden dagelijks gecoacht in het ontplooien van hun competenties, zowel op 
technisch, als op sociaal vlak. Die vijf bedrijven, die nu her en der in en rond Gent zijn gevestigd, 
trekken er in 2013-2014 in. Zij moeten zelf de investeringen voor de huisvesting doen. 
 



‘In het oude Balenmagazijn willen we een sociaal restaurant voor de werknemers, maar ook voor de 
buurtbewoners inrichten. We willen er een Jobpunt van de VDAB inrichten voor loopbaanbegeleiding 
en onderzoeken of we er ook een crèche en een winkelpunt kan komen. Dat kan 20 banen opleveren.' 
 
In de vroegere Uco-fabriek zal onder meer plaats zijn voor het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum 
van het OCMW, dat nu aan de Fransevaart is gevestigd. Daar krijgen 80 tot 90 cursisten een opleiding 
en doen ze werkervaring op. Het OTC wil er al tegen de zomer zijn intrek nemen. 
 
(wordt vervolgd) 
 
 
 
 
KERSTMIS VOORBIJ 
 
Het einde van de wereld is niet gekomen, Kerstmis wel: God die midden de mensengeschiedenis 
komt, niet om er een eind aan te maken, maar om ze tot voltooiing te laten komen. Samen mochten we 
dat vieren in de middernachtsmis en overdag en bij Ziekenzorg. 
Hartelijk dank aan allen die dit mogelijk maakten. In het bijzonder wil ik hierbij de mensen danken die 
zorgden dat de kerk netjes en proper was en mooi versierd, het zondagskoor dat de middernachtmis en 
het Sivi-koor dat de dagmis muzikaal verzorgden en allen die op een of andere wijze meewerkten aan 
deze mooie dagen. 
 
 
 
 


