
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 6 september 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 7 september  
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan André en Cécile Thienpont-Van Daele en schoonzoon Willy De Baerdemaeker 
en ter nagedachtenis aan Raf Van Speybrouck 
zondag 8 september 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
ter nagedachtenis aan Bérénice Goossens, echtgenote Luc Vergult 
maandag 9 september 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
ter nagedachtenis aan de familie De Ley-Van de Capelle 
woensdag 11 september 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
 
AGENDA SINT-VINCENTIUS 
 
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.) 
Dinsdag 10 september: Opkuisen kerk (10.00 u.) 
Woensdag 11 september:  Liturgieploeg (14.30u.) 
gebed 
------------ 
Er is een school waar weinig mensen heengaan. 
Zij is nergens te vinden 
en is toch overal. 
 
Zij is zo moeilijk als de universiteit 
en zo eenvoudig als een kleuterklas. 
Je doet er geen kennis op. 
Je krijgt er veel levenswijsheid. 
De meeste mensen buizen er 
of hebben herexamen. 
 
Het is 
 
de school van de stilte, 
 
de school van God 
waar Zijn Heilige Geest inspireert 
en Jezus de leraar is. 
 
Jonge stemmen 
 
 
 
 



 
 
KIND VAN GOD GENOEMD 
 
Op zaterdag 25 augustus hebben wij in onze kerk Emilian Pavol en Celine Depoorter gedoopt. Emilian 
woont met zijn ouders in Kosiçe, Céline met haar ouders in de Molenstraat. Wij wensen de beide 
families van harte Gods zegen toe. 
 
 
 
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. 
 
 
 
13 SEPTEMBER: BABYNEST NODIGT UIT 
 
Na vele slaaploze nachten en hard werken van onze vrijwilligers nodigt het vernieuwde  
Baby-Nest u uit om een glas te heffen op onze nieuwe locatie: Frans Van Ryhovelaan 166 op vrijdag 
13 september van 14 tot 20 u.   
Voor wie het nog niet zou weten: Babynest helpt alle arme moeders uit het Gentse om gratis het 
nodige te bekomen bij de geboorte van hun kindje. 
Financiële hulp is heel welkom op rekening BE21 0016 0067 4903 van Babynest. 
Kijk ook eens op de heel interessante website: www.baby-nest.weebly.com 
 
 
 
 
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 
 
 
 



DE SIVIFEESTEN KOMEN ER AAN 
 
Hierbij een blik op het voorlopige programma:  
- Zondag 22/9/2013 om 15:00 in de kerk concert van Okra Promenade orkest (zie vorig bericht) 
- 28 september:  Sportieve gezellige samen zijn met kaarten, darts, biljarten. 
- 29 september:  Het jaarlijks restaurant. 15 € per persoon , menu volgt. 
- 12 october: Quiz om 19:30 in de grote zaal  
Alle opbrengsten dienen voor de installatie van de nieuwe  keuken. Deze nieuwe keuken is 
ondertussen geplaatst. Proficiat aan allen die er zich voor hebben ingezet. 
 
 
 
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 
 
 
 
WEDERDANK 
 
Langs deze weg wil Céline iedereen danken die haar in de laatste weken op een of andere manier een 
teken van waardering en dank heeft gegeven. 
 
 
 


