
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
SINT-VINCENTIUS 
 
vrijdag 15 februari 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
uit dank 
zaterdag 16 februari 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
zondag 17 februari 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk  
voor alle inwoners van de wijk 
maandag 18 februari 
19.00 u. Eucharistieviering (Mimosastraat 44) 
woensdag 20 februari 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
 
DE KALENDER 
 
Donderdag 14 februari: Femma: bloemschikken (namiddag) 
Zaterdag 16 februari: Vomselcatechese: bavodag 
Zondag17 februari: Eerste zondag van de vasten 
Maandag 18  februari: Hobbyclub 
Woensdag 20 februari: Femma: turnen 
 
 
ONZE VASTENACTIVITEITEN 
 
woensdag 13 februari om 19.00 u. Aswoensdagviering in onze kerk 
weekend 23-24 februari   Koffiestop 
weekend 9-10 maart   Eerste collecte Broederlijk Delen 
zondag 10 maart om 11.00 u.  Informatie en Solidariteitsmaal 
vrijdag 22 maart om 19.00 u.  Verzoeningsviering in onze kerk 
weekend 23-24 maart   Palmzondag; tweede collecte Broederlijk Delen 
woensdag 27 maart om 19.00 u.  Chrismamis (kathedraal) 
donderdag 28 maart om 19.00 u. Witte Donderdagviering en aansluitend aanbidding 
vrijdag 29 maart om 15.00 u.  Kruisweg 
vrijdag 29 maart om 19.00 u.  Goede Vrijdagviering op Sint-Jozef 
zaterdag 30 maart om 21.00 u.  Paaswake 
zondag 31 maart om 10.00 u.  Paasviering 
maandag 1 april om 10.00 u.  Paasmaandagviering in Maria-Goretti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



------------ 
gebed 
------------ 
Gedreven door de Geest 
hield Hij een hongerstaking 
tegen valse toekomstbeelden. 
Veertig dagen en veertig nachten 
bracht Hij door in de woestijn 
om zichzelf te testen als toekomstmens. 
 
Toen Hij verging 
van dorst en honger 
zag Hij een steen veranderen in brood. 
Het water liep Hem uit de mond, 
maar Hij ontmaskerde de droom en zei: 
"Een mens leeft niet van brood alleen." 
 
Toen Hij leeg, verzwakt, 
een derdegraadsgevoel van machteloosheid kreeg, 
zag Hij in de verte alle kansen van de wereld 
in goud en zilver uitgestald. 
Maar Hij weerstond de verleiding en zei: 
"Alleen voor Hem die lééft ga Ik door de knieën!" 
 
Toen Hij tenslotte 
van God en mens ten diepste toe 
verlaten was, zag Hij in een flits 
het drukke stadsverkeer en hoog daar bovenuit 
de tempelmuur. 
"Als een kruis, roep: "Daar kom ik!" 
en spring jezelf naar beneden 
als Man-van-het-jaar!" 
 
Maar Hij bezweek niet 
voor de verleiding en zei: 
"Met de wonderkracht van de levende God 
zou Ik nooit willen spotten!" 
 
Toen stond Hij op 
en keerde terug 
naar de stad, 
als toekomstmens. 
 
Baggerboek blz. 181 
 
 
 
 
 



 
 
TOCHT VAN HOOP: COMPAGNIE DE SPOREN 
 
Op individueel vlak betekent participatie dat de cliënt baas is van zijn eigen traject, in overleg kan 
gaan over de werkverdeling en mee kan nadenken over de producten in de ateliers. Er is een 
maandelijkse vergadering per atelier om de opdrachten, eventuele aankopen, afspraken en de sfeer in 
het atelier te bespreken. Daarnaast is er een maandelijkse ‘medewerkersvergadering’ voor alle 
cliënten-medewerkers. Deze vergadering wordt voorbereid en voorgezeten door een aantal 
democratisch verkozen cliënten. Iedereen krijgt er de kans om zijn mening te uiten. Het kan ook 
schriftelijk via de ideeënbus. 
Op deze manier wordt elke cliënt aangesproken op zijn competenties en draagt hij of zij mee 
verantwoordelijkheid voor het eigen (herstel)traject en de sfeer in het centrum.  
 
Om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op ieders persoonlijke arbeidsinteresses en capaciteiten, 
beschikt Compagnie de Sporen over een ruim werkaanbod in zeven arbeidszorgprojecten:  
- het kaarsenatelier  
- het meubelrenovatie atelier  
- het semi-industrieel atelier  
- arbeidszorg in de keuken  
- arbeidszorg in de tuin  
- arbeidszorg in het onderhoud  
- het administratief atelier  
 
Elk individueel traject – van arbeidszorg tot loopbaanbegeleiding – wordt begeleid door een 
trajectbegeleider. Door accurate tussentijdse evaluaties wordt een vlotte aanpassing van het traject 
mogelijk. Valt de arbeidsinteresse buiten deze sectoren, dan gaan we in samenwerking met GTB 
(Gespecialiseerde trajectbegeleiding….) op zoek naar een passend alternatief in de regio. Deze 
diversiteit en flexibiliteit waarborgen iedere deelnemer een uniek, individueel parcours.  
 
Mensen met psychiatrische problemen krijgen veelal een aparte plaats in de maatschappij en 
worden niet zelden benaderd als een ‘patiënt’. In Compagnie de Sporen pakt men het anders aan. Men 
gaat er op zoek naar ieders sterktes en groeimogelijkheden, geeft de persoon eigen 
verantwoordelijkheden en betrekt ze in de ruime organisatie van het centrum. Men is er ‘medewerker’.  
Ook de locatie, in het centrum van Gent, is hier zeker een pluspunt. Aan de buitenkant oogt het 
gebouw anoniem. Mensen kunnen 'ongemerkt' in en uit lopen. De sfeer in het gebouw is eerder 
huiselijk in tegenstelling tot de vaak klinische omgeving van psychiatrische centra.  
 
 (wordt vervolgd) 
 
 
 
 



AAN DE HEER TOEVERTROUWD 
 
Op vrijdag 1 februari hebben wij tijdens de afscheidsliturgie om 11.00 u. biddend de heer Richard 
Verspeelt aan de Heer toevertrouwd. Richard is geboren in 1937 en woonde met zijn vrouw Mariette 
in de Maïsstraat 15. Bij velen van onze parochie was hij goed gekend. Wij bieden de familie en 
vrienden in rouw onze oprechte deelneming aan. 
 
 
KIND VAN GOD GENOEMD 
 
Op zaterdag 2 februari is in onze kerk Indra Santens gedoopt. Met haar ouders woont zij in de 
Magnoliastraat 69. Moge Gods zegen rusten op het gezin waarin zij groot mag worden. 
 
 
 
 

 
 

 
 
GESLAAGDE LICHTMISVIERING VAN ZIEKENZORG 
 
Naar goede gewoonte bakten we met lichtmis pannenkoeken. Ze waren zo lekker dat ze tot de laatste 
opgegeten werden. 
Terwijl de pannenkoeken gebakken werden hielden we een sessie zitdans. Mevr. Christine Van 
Wesemael overtuigde ons van het belang om voldoende te blijven bewegen. Zelfs wie niet meer vlot te 
been is kan nog voldoende bewegen.  Ze leerde ons armen, handen en voeten te gebruiken op muziek 
vanop onze stoel. Voor hen die nog wel voldoende konden stappen was er zelfs een heus dansje bij. 
We hadden allemaal heel veel plezier. 
 



 
CATECHESE OP ZONDAG 
 
Het was echt de moeie waard op zondag 3 februari om er op tijd bij te zijn. Ruben, Wouter, Philippe 
en Sol spraken er over hun christen-zijn, over de keuzes die ze gemaakt hadden, wat hen inspireerde. 
Voor de 20 aanwezigen, voor het meerendeel gezinnen van plechtige comunicanten, was het een heel 
hoopvol gebeuren. We waren blij met het gezin van een eerste communicant dat ook was gekomen. 
Wel hadden we graag nog wat meer volk van de parochie gezien. In ieder geval gaan we verder met 
onze 'Catechese op zondag', volgende keer op zondag 21 april.  
 
 
 
 
 
ROZEMARIJN NODIGT UIT 
Zoals elk jaar nodigt Rozemarijn ons uit op zijn 'Warme Beenhespfestijn' gebeuren. Dit 
beenhespfestijn gaat door op zaterdagavond 24 februari van 18.30 u. tot 20.30 u. en op zondagmiddag 
24 februari van 12 tot 14 u. in de grote refter van Sint-Bavohumaniora, Reep 5, te Gent. 
De opbrengst is voor het vakantiekamp voor mentaal gehandicapten, voor de 43ste maal in het Lechtal 
(Tirol). De prijs bedraagt 15 euro per volwassene en 8 euro voor kinderen tot 12 jaar. Apart is er 
taartje + koffie, thee of frisdrank te bestellen aan 5 euro. 
Inschrijven is nodig en kan via Monique De Vuyst, 09/226.556.82 of riklaureyns@hotmail.com. 
Betaling via overschrijving op BE04 0682 0259 4631 Vakantiekamp Rozemarijn, Hogekouterstraat 
96, 9030 Mariakerke of ter plaatse. 
 
 
 
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. 
 
 
 
SIVI-KOORCONCERT OP 9 MAART: POP 4 VOICES 
 
Ons Koninklijk SIVI-koor presenteert Pop 4 Voices, met Maurice Verniers als dirigent, m.m.v. Linde 
Gettemans (soliste) en Peter Bauwens (keyboard) om 20.00 u. in de kerk van St-Vincentius. Kaarten in 
voorverkoop: 10 euro; bij de inkom: 12 euro. 
 
 


