
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 30 augustus 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 31 augustus  
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
uit dank 
zondag 1 september 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
ter nagedachtenis aan de familie Demey, Cheron, Beck 
en uit dank voor 34-jaar priesterschap 
maandag 2 september 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
ter nagedachtenis aan de familie De Ley-Van de Capelle 
woensdag 4 september 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
 
AGENDA SINT-VINCENTIUS 
 
Maandag 2 september: Hobbyclub 
Maandag 2 september: Kringraad (Kleine Zaal, 20.00 u.) 
Woensdag 4 september: Parochieteam (Pastorie, 14.00 u.) 
Woensdag 4 september: Bijbelavond (Molenaarsstraat 34, 20.00 u.) 
Donderdag 5 september: Covda 
Donderdag 5 september: Voedselbedeling 
Zaterdag 7 september: bijeenkomst catechisten 
Zondag 8 september: Bedevaart Ziekenzorg 
Maandag 9 september:  Vormselcatechese: vergadering catechisten (20.00u.) 
Woensdag 11 september:  Liturgieploeg (14.30u.) 
Maandag 16 september: Hobbyclub 
Dinsdag 17 september:  Ziekenzorg: bijeenkomst vrijwilligers 
Donderdag 19 september: Covda 
Vrijdag 20 september: Vormselcatechese: inschrijving kandidaat-vormelingen (19.00u.) 
Zondag22 september:  Stilstaan op zondag 
Vrijdag 27 september:  Feestdag van de H. Vincentius 
Zondag 29 september: Viering van de H. Vincentius 
Woensdag 2 oktober: Bijbellezen (Molenaarsstraat 34, 20.00 u.) 
Woensdag 2 oktober: Parochieteam (14.00u.) 
Vrijdag 4 oktober:  Voedselbedeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



gebed 
------------ 
de kalender schrijft september 
voorbij vakantie 
de straat weer ernstig 
 
de draad weer opgeraapt 
de wekker op 't vertrouwde uur 
niets lijkt er veranderd 
 
gisteren als vandaag 
vandaag als morgen 
gaat het leven verder 
 
Tom 
 
MEER DAN TUSSENDOOR: DANK AAN CELINE 
 
Vele jaren heeft ze het volgehouden, Céline. Meer dan 17 jaar geleden vond ze dat er tijdens de 
zaterdagavondmis wel een beetje muziek mocht zijn. Pastoor Van Peteghem ging akkoord. Sindsdien 
zorgde Céline elke zaterdagavond voor de keuze van de liederen, speelde ze zelf en zorgde voor mede-
uitvoerders. Indertijd sprak ze zo Cindy aan om op het orgel te spelen en Betty op blokfluit, later 
kwam Agnes om voor de orgelbegeleiding in te staan. 
Hoe dikwijls ze gespeeld in de avondmis? Het zal zo’n duizend keer geweest zijn! En elke keer 
opnieuw vroeg Céline zich af of ze wel goed genoeg gespeeld had. Wat dat betreft bleef ze jong van 
hart. Ook nieuwe liedjes schrokken haar niet af. 
Maar hoe jong ook van hart, de ouderdom eist ook zijn tol. De vingers willen niet zo goed meer mee 
om de snaren in te drukken. Ook het vervoer werd niet gemakkelijk: telkens moest er iemand voor 
gezocht worden. 
Céline heeft besloten om er, in haar 89-ste levensjaar, in schoonheid mee te eindigen. Op zaterdag 17 
augustus heeft ze voor de laatste keer haar mandoline bespeeld in de kerk. Er was veel volk voor 
gekomen, dat haar op het einde een staande ovatie heeft bezorgd. Vanwege de parochie kreeg ze een 
stamroos aangeboden – met de juiste lengte om de bloemen te kunnen bekijken, van vrienden en 
familie mocht ze bloemen en kaarten ontvangen. 
Dank je wel, Céline, voor je vele jaren inzet. We hopen je nog heel dikwijls te mogen ontmoeten. 
 
 
 
HET ZONDAGSKOOR DEELT MEE 
 
Vanaf zondag 1 september rekenen we weer op ons zondagskoor om de eucharistievieringen te 
verzorgen. Het mag nog eens gezegd zijn: dank zij hen zijn onze vieringen telkens opnieuw muzikaal 
een genoegen.  We verwachten u dus! Nieuwe zangers zijn ook meer dan welkom. Wij repeteren elke 
zondagmorgen om 9.00 u. voor de mis van 10.00 u.  
 
 
 
8 SEPTEMBER: BEDEVAART ZIEKENZORG NAAR OOSTAKKER 
 
De zomer loopt stilaan op zijn einde. We genieten nog even van de laatste mooie augustusdagen. 
In september start het nieuwe schooljaar, de vakantie is voorbij en ook bij ziekenzorg gaan we er weer 
tegenaan. We nodigen jullie graag uit om naar Oostakker-Lourdes te gaan op zondag 8 september. 
 
We verzamelen aan de Nieuwe Welvaert om 14u30. Let op! Iedereen wordt thuis opgehaald tussen 
14u en 14u20.Zeg duidelijk aan de zieken dat ze thuis moeten wachten tot hun chauffeur er is. 



 
We komen samen aan de grot voor een gezamenlijk gebed. Daarna is er gelegenheid om een kaars te 
laten branden, elk voor zijn intenties. 
Na dit alles gaan we naar het Boerenhof waar we rustig kunnen bijpraten over de voorbije maanden bij 
een kop koffie al dan niet vergezeld van een pannenkoek. Het verbruik in het Boerenhof is voor eigen 
rekening. 
Hiervoor hebben we uiteraard voldoende auto’s nodig. Wie niet over eigen vervoer beschikt kan dit 
vermelden bij de inschrijving, we zorgen dan ook voor jou voor een plaatsje in een auto. Breng je 
inschrijvingen tijdig binnen bij Rita Jasmijnstraat 46 (09 226 31 58) zodat we de praktische organisatie 
comfortabel kunnen regelen. 
 
 
 
22 SEPTEMBER: OKRA-PROMENADEORKEST 
 
Op zondag 22 september om 15 u. speelt in onze kerk het Okra-Promenadeorkest. Onder leiding van 
Johanthan Olstein, en met medewerking van Ann Francois, Linde Gettemans en Xavier de Paepe 
brengen zij ons hun concert. 
Deuren gaan open om 14.15 u, het concert start om 15.00 u. 
Inkom: 10 euro. De kaarten zijn te bestellen bij Peter Geerarert, Maisstraat 20, tel. 0477/62.47.00 of  
via pebrie@hotmail.com 
 
 
 
CHIRO SIVI: REÜNIE OP 19 OKTOBER 
 
Op Zaterdag 19 Oktober 2013 worden alle oud-leden van de Chiro Sivi uitgenodigd in onze feestzaal 
voor een reünie. Als aanvang is er de aperitief om 19 uur. Vervolgens als hoofdmaaltijd: warme 
beenhesp met kroketten, groentjes en warme sauzen aan 15 € per persoon (Aperitief en 2 consumpties 
inbegrepen).  
Te betalen en in te schrijven ENKEL via overschrijving:035-5812376-80met vermelding van chiro 
reünie en aantal personen. Inschrijven kan ten laatste tot 13 oktober 2013. Inschrijven kan ook via 
nico.thandt@scarlet.be of de inschrijving strook posten op dit adres: Fuchsiastraat 4 – 9000 Gent 
 
 
 


