
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 24 mei 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 25 mei  
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
zondag 26 mei 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
met zendingsviering 
ter ere van O.L.Vrouw 
Maandag 27 mei 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
voor het welzijn van kinderen en kleinkinderen 
woensdag 29 mei 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
om God te danken voor het leven van familie en vrienden 
 
AGENDA SINT-VINCENTIUS 
Woensdag 22 mei: Femma: turnen 
Zondag 26 mei: Drie-eenheid; zendingsviering vormelingen 
Maandag 27 mei:  Hobbyclub 
Dinsdag 28 mei:  Femma: ontmoetingsfeest 
Woensdag 29 mei: Femma: turnen 
Donderdag 30 mei:  Sacramentsdag  
----------- 
gebed 
------------ 
Bezinning bij Drievuldigheidszondag 
 
Uit de diepte 
rijst U op in uw Woord 
dat U wil uitzeggen, 
onuitspreekbare Vader, 
Levensdrager, Bron en Zee. 
Aarzelende woorden zijn vermoedens 
geuit op de rand van de ervaarbaarheid, 
o Diepzee, waarin mensen zwemmen. 
 
O Zoon, grote Vis, 
oertype van menselijkheid 
en einddoel van geschiedenis; 
o Zoon, te vertolken Woord 
van menswording 
roepend eeuwenlang 
tot de voltooiing 
die ten einde toe 
de mensheid optrekt en vervult; 
niemand wordt buiten U. 
 
O Geest, adem der menselijkheid, 
tastbaar gedeeld woord en brood, 
liefde op mensenmaat; 
Gij, die heelt en verzamelt, 
Gij, die vervult en voltooit ten einde toe; 



Gij, herschepper tot de diepte 
waarin alles één wordt in aanbidding; 
Gij, onuitspreekbaar Leven, 
dat mens en kosmos doorademt, 
ik aanbid U. 
 
Fasafas 
------------ 
 
 
ZENDINGSVIERING 
 
Op zondag 26 mei, een week na hun vormsel, nodigen wij alle gevormden met hun ouders uit voor de 
zendingsviering in onze kerk. Daarna is er in de kleine zaal een kleine receptie en kunnen de foto’s 
bekeken worden die tijdens de eerste en plechtige communie door Christophe zijn getrokken. 
 
 
 
EEN WAARDIGE UITVAART 
 
Reeds enkele jaren geleden brachten we de problematiek ter spraken van mensen die eenzaam worden 
begraven, zonder enig teken van menselijke nabijheid. Daarom zijn wij blij met het volgende bericht: 
 
Op 7 mei 2013 is het contactpunt " Waardige Uitvaart" van start gegaan. 
“Het contactpunt Waardige Uitvaart ijvert ervoor dat mensen in armoede op een waardige manier 
afscheid kunnen nemen van hun dierbaren. Moet je noodgedwongen beroep doen op de stad Gent voor 
een uitvaart neem dan contact op. Wij zoeken naar de gepaste wijze om je te ondersteunen zodat de 
uitvaart op een waardige manier kan verlopen.” 
Als iemand zich geroepen voelt om mee te werken, laat dan maar van je horen! Ik heb een groep 
vrijwilligers nodig die aanwezig willen zijn op een eenzame begrafenis ( Westerbegraafplaats ) of 
verstrooiing ( Crematorium Lochristi ) en ik heb een vrijwilligersgroep nodig die een tekst wil 
voorlezen, een dienst wil aanmaken, voor muziek wil zorgen,… Als iedereen zijn steentje bijdraagt 
zou de wereld er heel wat mooier uitzien! Alvast heel erg bedankt!” 
Els De Smet – rouwconsulente, verantwoordelijke  Contactpunt "Waardige Uitvaart ", GSM 0479 433 
227, Mailadres: waardige.uitvaart@cawsgenteeklo.be. 
 
De begrafenissen van eenzamen plaats vinden op ons kerkhof. Nu zijn er ook parochianen die 
regelmatig naar het kerkhof gaan en misschien een beetje tijd kunnen geven om op deze oproep in te 
gaan. Neem dan ofwel rechtstreeks contact op of geef een seintje aan de pastoor. Het zou mooi zijn als 
wij ons als parochie zouden kunnen engageren. 
 
 
 
EEN TUSSENDOORSE DANK 
 
Gewoonlijk zeggen we een ‘dank u’ als er eens iets speciaals heeft plaatsgevonden. Maar waarom eens 
niet tussendoor ‘dank u’ zeggen aan de velen die zich inzetten op onze parochie. Vandaag daarom 
aandacht voor de mensen die de communie gaan brengen aan medeparochianen. 
Ik zie ze gewoonlijk maar even, als ze een pixis (doosje om hosties in te bewaren) open houden 
wanneer ze zelf te communie gaan, of als ze hun pixis voor de mis op het altaar zetten. Eén, twee … 
vijf hosties nemen ze mee om even zovele zieken of bejaarden te gaan bezoeken. Elke zondag 
opnieuw laten ze zo medemensen voelen dat ze niet alleen zijn, dat Jezus bij hen komt. 
Communiebrengers zijn God-brengers en liefde-brengers. Dank zij hen is onze gemeenschap steeds 
meer dan het aantal kerkgangers. 
Een heel oprechte, hartelijke dank voor uw wekelijkse inzet. 



 
 
 
COMPAGNIE DE SPOREN NODIGT UIT 
 
Op donderdag 23 mei nodigt de Compagnie ons uit op hun ‘Frietjesdag’. Voor slechts vier euro krijg 
je  frieten met frikandellen én een gratis drankje. Vanaf 12 u. ben je bij hen welkom. Inschrijven 
vooraf is nog bij Martine Snauwaert of Sylvie Enzlin: 09/226.12.20 of ciedesporen.zagan@fracita.org 
uiterlijk tot woensdag 22 mei. 
 
 
 
ZIEKENZORG NODIGT UIT: BEZOEK STAM 
Wil jij ook graag eens met je voeten op je huis staan? Vind je de geschiedenis van onze stad ook zo 
boeiend of ben je benieuwd naar wat de toekomst zou kunnen brengen? Ga dan met ons mee naar het 
STAM op zondag 2 juni. Chauffeurs zorgen voor de eventuele verplaatsing. Om 14 u. worden we er 
verwacht. 
Het bezoek aan het museum is vrij. Je doet het in je eigen tempo en blijft staan waar jij het belangrijk 
vind. De verdiepingen zijn bereikbaar met een lift. Wie moe is of dorst heeft kan gebruik maken van 
de cafetaria. Tegen 16u30 worden we  terug verwacht in de Nieuwe Welvaert waar een koude schotel 
op ons wacht. Voor dit alles vragen we 5€ (drank niet inbegrepen). 
Wie het museumbezoek niet ziet zitten maar er toch graag wil bij zijn is welkom tegen 16u30 voor de 
koude schotel en betaalt 2,5€.(drank niet inbegrepen). Inschrijven nodig, tot 28 mei. 
 
 
 
ANDERE MEDEDELINGEN 
 
Op donderdag 9 mei is mevrouw Ghislaine Vandenhove overleden. Zij was de weduwe van Alfons 
van Rietvelde en zo de moeder van Hubert en Lieve en de grootmoeder van Ruben en Wouter Van 
Rietvelde. De begrafenis was op sint-Jozef woensdag om 10,30 u. 
Wij bieden de familie en vrienden in rouw onze oprechte deelneming aan. 
 
 


