
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 11 januari 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 12 januari 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
zondag 13 januari 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk  
voor alle inwoners van de wijk 
maandag 14 december 
19.00 u. Eucharistieviering (Mimosastraat 44) 
Om God te danken voor het leven van familie en vrienden 
woensdag 16 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 
------------ 
DAN IS HET GOED 
 
Als 't nieuwe jaar 
voor elk van ons 
een zegen heeft, 
wat zonneschijn 
en regen heeft, 
dan is het goed. 
 
Als 't nieuwe jaar 
voor elk van ons 
wat vreugde biedt, 
een woord van troost 
bij ons verdriet, 
dan is het goed. 
 
Als 't nieuwe jaar 
van elk van ons 
wat mildheid vraagt, 
wat vriendschap 
in zijn dagen draagt, 



dan is het goed. 
 
Als 't nieuwe jaar 
het kind in ons 
weer wakker maakt, 
dan heeft het ons 
zeer diep geraakt 
en is het goed. 
 
Frans Weerts 
----------- 
 
 
 
SINT-VINCENTIUS 
----------- 
TOCHT VAN HOOP: DE UCO-SITE 
 
KORTE VOORSTELLING VAN DE SOCIALE ECONOMIE BEDRIJVEN 
 
RYHOVE 
Grafische afwerking, behandelen van mailings, verpakken van chocolade- en confiserieartikelen, 
onder folie brengen van allerhande producten... is slechts een greep uit de brede waaier van 
activiteiten. 
De missie van Ryhove bestaat erin een passende en blijvende werkgelegenheid te bieden aan personen 
met een arbeidshandicap uit de regio Gent. Ryhove is zich sterk bewust van de sociale rol die ze in de 
maatschappij vervult. Door personen met een arbeidshandicap werk te geven, dragen de beschutte 
werkplaatsen bij tot hun maatschappelijke integratie. 
Daarmee keert de beschutte werkplaats gedeeltelijk terug naar de wijk waar ze indertijd begonnen is. 
 
ATELJEE 
vzw Ateljee groeide uit tot de grootste sociale werkplaats in Vlaanderen met ruim 450 medewerkers. 
Het tewerkstellen van mensen die niet makkelijk aan een job geraken is sinds het bestaan van Ateljee 
de hoofdbekommernis van de organisatie. Deze personen zijn tewerkgesteld in een van de vele 
tewerkstellingsprojecten van Ateljee waaronder De Kringwinkels, de sociale restaurants, het 
biologisch tuinbouwbedrijfje Het Landhuis, de fietsherstelwerkplaats, het textielsorteercentrum, … 
Ateljee vzw voorziet in sociale tewerkstelling en hulpverlening voor mensen met verminderde kansen, 
met als doel het functioneren van het individu te verbeteren. We doen dit door het opzetten van 
economisch verantwoorde projecten met wederzijds respect tussen de mensen onderling en met 
respect voor het milieu en de samenleving.  
 
LABEUR 
Labeur vzw is een eco-sociale onderneming. Labeur vzw kiest resoluut voor duurzaam en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Labeur streeft ernaar op een systematische manier 
economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde en coherente manier in de gehele 
bedrijfsvoering op te nemen.  
Labeur is sterk in pleisteren en schilderen, in het plaatsen van wanden en plafonds in gyproc en 
renoveert gevels als geen ander. Labeur isoleert daken en zolders. Labeur gebruikt liefst ecologische 
materialen. 
 
 (wordt vervolgd) 
------------ 
 



 
---------------- 
KERSTFEEST ZIEKENZORG 
 
Op woensdag 26 december hebben we met Ziekenzorg ons Kerstfeest gevierd. Op het programma 
stond vooreerst de eucharistieviering om 13.45 u. De opkomst was goed, de sfeer was er en rond half 
twee kwam ook het koor Arte Cantate, bestaande uit zes leden aan. Alles werd opgesteld ... de eerste 
liederen werden gezongen. Maar spijtig genoeg ging het toen verkeerd: verschillende muzikanten 
waren reeds ziek toen zij kwamen en het ging van kwaad naar erger. Tot hun en ons groot spijt 
moesten zij tijdens de eucharistie hun poging staken om verder op te treden. 
Van de nood werd dan maar een deugd gemaakt en de aanwezigen zongen zelf enkele kerstliederen. 
De heerlijke koffiekoeken, de gezelligheid en de tombola hielpen om er toch nog iets van te maken. 
 
 
 


