
   
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
SINT-VINCENTIUS 
 
vrijdag 25 januari 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 26 januari 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
om God te danken voor het leven van familie en vrienden 
zondag 27 januari 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk  
voor alle inwoners van de wijk 
maandag 28 december 
19.00 u. Eucharistieviering (Mimosastraat 44) 
woensdag 30 januari 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
om een genezing 
 
DE KALENDER 
 
Woensdag 23 januari:  Femma: turnen 
Vrijdag 25 januari: Vormselcatechese (Pastorie, 18.00u.) 
Dinsdag 29 januari: Femma: ontmoetingsfeest 
Woensdag 30 januari: Femma: turnen 
 
 
 
------------ 
gebed 
------------ 
Sint Paulus 
(25 januari: Bekering van Sint Paulus) 
 
Toen ik Saulus was, en tussen de kleren zat, 
waren mijn ogen van steen, zag ik niets van de hemel, 
open om de geest van de krimpende Stefanus te ontvangen. 
Toen ik Saulus was, en tussen de rotsen zat, 
sloot ik mijn ogen af, en maakte van mijn geest mijn graf, 
gedicht door alle stenen die door mijn rede rolden! 
 
Toen ik Saulus was en door de gloeiende woestijn liep 
was mijn weg stil als een valstrik. 
Ik was bang voor het woord dat de middag doorklieven kon met zijn licht 
en mijn leven kon afsluiten, en kon proberen mij gek te maken: 
en aldus zag ik de Stem die mijn dodelijk trof. 
 
Bind mijn adem vast, en wikkel mij in witte waden van pijn, 
en leg mij neer in mijn graf van drie dagen 
totdat ik mijn Pasen vind in een visioen. 
 
O Christus! Geef mijn leven terug, ga, doorkruis Damascus, 
spoor mijn Ananias op in die andere kamer: 
geef hem bevel, zoals je doet, in deze droom van mij; 
hij kent mijn sloten, en bezit mijn losgeld, 



hij wacht op Uw woord om zijn sleutels te pakken en te komen. 
 
Thomas Merton 
----------- 
 
 

 
----------- 
TOCHT VAN HOOP: DE BAAI 
 
De opening van 'De Baai' op 5 juni 1998 gaat terug op de afschaffing van de wet op de landloperij en 
bedelarij. Daardoor gingen de landloperkolonies in Merksplas en Wortel dicht. Voor oudere, chronisch 
daklozen waren er bitter weinig opvangmogelijkheden. Met De Baai opende OCMW Gent, specifiek 
voor deze doelgroep, het eerste pension in Oost-Vlaanderen. De Baai zorgde ervoor dat een aantal van 
hen terug een thuis hadden en zich opnieuw konden integreren in de samenleving. 
 
'De mensen komen in De Baai terecht nadat ze doorverwezen zijn door verschillende instanties, zoals 
onthaalcentra of de interne OCMW-diensten', licht dienstdoend hoofdmaatschappelijk werkster 
Nathalie Maertens kort toe. 'De bewoners kunnen zich dus niet zelf aanmelden.' 
 
Momenteel biedt De Baai huisvesting aan twintig mannen, ouder dan 45 jaar, die er permanent 
verblijven. Elk van hen krijgt individuele begeleiding. Dat kan financiële, administratieve, 
psychosociale en andere hulpverlening zijn die men dus aanpast op maat van elke bewoner. Daardoor 
is de hulpverlening telkens verschillend. De gemiddelde verblijfsduur in De Baai is 3 jaar en 2 
maanden. Tien bewoners verblijven hier al meer dan 5 jaar. De gemiddelde leeftijd is 65,7 jaar (en 
blijft stijgen). 
 
Eind 2011 stonden er acht kandidaat-bewoners op de wachtlijst en liep voor acht andere kandidaten de 
intakeprocedure nog. Kandidaat-bewoners moeten een strenge selectieprocedure doorlopen. Dat is 
nodig om de stabiliteit van de bewonersgroep te waarborgen. Met 20 mensen samenleven op een 
relatief beperkte ruimte kan soms tot wrevel leiden. Goede afspraken zijn daarom nodig. 
 
Voorts krijgen de bewoners ook inspraak via bewonersvergaderingen en nemen ze deel aan 
groepsactiviteiten. 'Zo deden we dit jaar al enkele uitstappen naar Paradisio, de markt en de zoo en 
trekken we er elk jaar eens samen op uit. Dit jaar gingen we naar de Ardennen. Voorts krijgt elke 
bewoner op zijn verjaardag ook een verwendag. Op die manier proberen we de mensen te activeren en 
te reïntegreren in de samenleving.'  
De bewoners staan ook in voor een aantal taken, zoals het onderhoud van hun kamer. Voor de huur 
van hun gemeubelde kamer betalen de bewoners een maandelijkse verblijfsvergoeding van 225 euro. 
 



 (wordt vervolgd) 
------------ 
 
 
3 FEBRUARI: CATECHESE OP ZONDAG 
 
Op zondag 3 februari nodigen wij u allen uit op een 'Catechese op zondag'. Verschillende mensen 
getuigen over hun christen zijn. Ook alle gezinnen waar een kind werd gedoopt zijn uitgenodigd, 
evenals de gezinnen van eerste en plechtige communicanten. De 'Catechese op zondag' begint om 
kwart na negen. Tijdens de eucharistieviering bidden we voor alle kinderen die gedoopt zijn en 
worden de doophandjes gegeven. 
 
 
 
3 FEBRUARI: PANNENKOEKEN GEVRAAGD 
 
Zoals de vorige jaren willen we ook dit jaar de plaatselijke moslimgemeenschap een teken van 
vriendschap geven door bij het feest van Lichtmis hen pannenkoeken te gaan brengen. Meerderen 
onder ons hebben reeds de vrijgevigheid van hun moslimburen leren kennen o.a. bij het Offerfeest. 
Onze pannenkoeken zijn ons teken van wederzijds respect. 
 
 
 
 
 
 
22 FEBRUARI: KOEN CRUCKE EN WILLY CLAES 
 
Op vrijdag 22 februari organiseert VZW Sivi in onze kerk om 20.00 u. een live concert met Koen 
Crucke en Willy Claes, allebei bekende artisten. De opbrengst van dit concert is voor de vernieuwing 
van de keuken in ons parochiecentrum. Iedereen is van harte uitgenodigd. 
 
De prijzen voor het concert bedragen 50 euro voor een VIP-plaats (met gratis parking en twee 
drankjes), 35 euro en 20 euro. Info en reservatie bij Peter Geeraert, 0477/62.47.00 en 
pebri@hotmail.com. Geld kan gestort worden op BE24 9730 5790 9438 van Sivi-Peter Geeraert. 
 
 
 
PASAR MARIAKERKE DEELT MEE 
 
Naar jaarlijkse gewoonte nodigen we u uit op onze kaasavond “Met  een vleugje Valentijn”  op 
zaterdag 9 februari 2013, om 19.30 u. in het KWB lokaal, Eeklostraat 134, Mariakerke. Het wordt 
opnieuw gezellig genieten van een gevarieerd kaasbuffet. 
Na een welkomstwoordje, kunt u aanschuiven aan het rijkelijk gevuld kaasbuffet. Tijdens deze 
bijeenkomst overlopen we de activiteiten van 2012 en geven we wat uitleg over de komende 
activiteiten. 
Deelname: Pasarleden € 13,00 niet leden € 14,00; Kinderen <10 jaar betalen € 8,50 / € 9,50. 
Inschrijven en betalen:Vóór 2 februari 2013. Eerst inschrijven bij Chris 09-227 27 59 of Fernand 09-
329 42 24 of via e-mail: chrisd@telenet.be. Dan betalen op reknr.BE69 8900 1458 3878 van Pasar 
Mariakerke met vermelding naam en aantal personen. Inschrijving geldig van zodra het verschuldigde 
bedrag gestort is. 
 
 


