
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 13 september 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 14 september  
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
voor de heer Bart Moreels 
en ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
zondag 15 september 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
ter nagedachtenis aan overleden ouders 
maandag 16 september 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
woensdag 18 september 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
 
AGENDA SINT-VINCENTIUS 
 
Woensdag 11 september:  Liturgieploeg (14.30u.) 
Maandag 16 september: Hobbyclub 
Dinsdag 17 september:  Ziekenzorg: bijeenkomst vrijwilligers 
woensdag 18 september: Dekenaal beraad (OLV-St.Pieters, 19.30 u.) 
 
 
 
 
 
 
 
gebed 
------------ 
De zon daalt lui over het rijpe, 
vermoeide land. 
De zomer loopt naar de herfst. 
Je voelt het - er hangt iets mistig-oud 
in de morgennevels 
en de avonden worden al bijna koud. 
Het licht blijft in de dreven hangen 
en de aarde geurt weer. 
Niet zoals vroeger, toen het eerste gras 
snel opschoot: 
nu geurt de grond naar oude bladeren, 
naar mos en vochtige biezen... 
 
Zo is het ook met de mens. 
Elk jaargetijde zegt iets over het leven 
van allen. 
We herkennen in ons de lente, de zomer, 
de herfst en de winter. 
We hebben weet van dwaze lentekrachten 
en van groeicrisissen, 
we kennen de heerlijk-brede bloei 
van de zomer, 
wanneer de vrucht zich vormt in de schoot. 



Laat de naderende herfst spreken. 
Deze tijd heeft ons wat te zeggen. 
Wat aan groei en bloei 
hun blijvende kracht verleent, 
is de mijmering, 
het luisterend stil worden. 
 
In een mensenleven wordt het dikwijls 
lente en herfst. 
Wat de late zomer ons leert 
is heel vruchtbaar ... 
het is als het stervende licht, 
dat de warmte van het leven weegt. 
 
Vitaminen voor het hart 
------------ 
 
 
 
 
DE SIVIFEESTEN KOMEN ER AAN 
 
Hierbij een blik op het voorlopige programma:  
- zondag 22 september om 15:00 in de kerk concert van Okra Promenade orkest (zie volgend bericht) 
- zaterdag 28 september:  Sportief gezellige samenzijn met kaarten, darts, biljarten in de Kring 
- zondag 29 september 
 10.00 u. Plechtige Eucharistieviering tev. Sint-Vincentius a Paulo, 
  verzorgd door ons groot SIVI-koor 
 11.00 u. Aperitiefconcert verzorgd door Jan Gorleer (Kring) 
 12.00 u. Eetfestijn 
  Waterzooi met krielpatatjes – of – Orloffgebraad met ware groentjes en gratin 
  15 euro per persoon, kinderen onder 13 jaar: 10 euro 
  Bestellen bij Peter Geraert (0477/62 47 00) of Monique De Vuyst (09/226 55 92)
 14.00 u. Taartenfestival met koffie   
-  zaterdag 12 oktober: 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. 
 
 
 
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 Geeraert, Maisstraat 20, tel. 0477/62.47.00 of  
via pebrie@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 
 
 
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 
 
 
 
 


