
SINT-VINCENTIUS 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 20 september 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 21 september  
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan overleden schoonouders 
zondag 22 september 
9.15 u. Stilstaan op zondag 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
ter nagedachtenis aan Jozef  Thysbaert en echtgenote 
maandag 23 september 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
ter nagedachtenis aan Lucien Van de Velde 
woensdag 25 september 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
 
AGENDA SINT-VINCENTIUS 
 
Donderdag 19 september: Covda (Kring, 13.30 u.) 
Vrijdag 20 september: Vormselcatechese: inschrijving kandidaat-vormelingen (kerk, 19.00u.) 
Zondag 22 september:  Stilstaan op zondag (kerk, 9.15 u.) 
 
 
gebed 
------------ 
Gedicht 
 
je ziet het  
aan het gras 
dat verkleurt, 
aan wat ritselt en 
reuzelt in de nevel, 
aan de aarde die 
er vager bij ligt, 
 
je merkt het 
aan de lucht 
die verschaalt, 
aan wat vlamt en  
knettert op het veld, 
aan de rook die 
als verdoofd 
boven het landschap 
blijft hangen, 
 
je wil het nog 
wat langer laten 
duren, iets vasthouden, 
het ijler geworden licht 
dat nauwelijks de zon 
doorlaat, de bijna lege 
akkers, het zwijgen  



waarin iets naar beneden 
dwarrelt, waarin een  
takje zich gemakkelijk 
laat breken 
 
alles aarzelt 
voor het Definitieve 
 
Roland Jooris 
------------ 
 
 
 
22 SEPTEMBER: STILSTAAN OP ZONDAG 
 
Nu zondag, 22 september, houden wij onze eerste ‘Stilstaan op zondag’. Er is zoveel drukte in onze 
tijd dat even stilstaan zeker deugd zal doen. Even stil staan bij ons geloof, even stil staan bij elkaar, 
even stil staan bij onze God … om dan weer verder te gaan. Elke derde zondag van dit jaar zullen we 
een dergelijk moment voorzien. Stilstaan op zondag begint om 9.15 u. en gaat over in de 
eucharistieviering van 10.00 u. 
Wie is welkom? Iedereen van u – en zelfs meer: we nodigen iedereen van u uitdrukkelijk uit om dit 
mee te maken. Bij elkaar vinden wij steun en aanmoediging, bij en met elkaar kunnen wij ons geloof 
verdiepen. Stilstaan op zondag brengt ons als gelovigen en mensen dichter bij elkaar. Zo werken wij 
aan een geloofsgemeenschap waar het deugd doet om samen te komen, waar we moed vinden om 
verder op weg te gaan, waar we ruimte vinden om te delen in vreugde of verdriet, in hoop of twijfel. 
We hopen u zondag te zien om 9.15 u. in onze kerk. 
 
 
 
20 SEPTEMBER: INSCHRIJVINGEN VORMSEL 2014 
 
Wij voorzien de inschrijvingen voor het catechesejaar 2012-2013 op vrijdagavond 20 september 2013 
om 19 uur, op een bijeenkomst van de ouders, samen met hun kinderen.  Deze bijeenkomst gaat door 
in de kerk in de Maïsstraat. We willen er samen met u nadenken over de betekenis van het vormsel. 
We stellen ook de planning voor het komende catechesejaar voor. U heeft uiteraard de kans om in te 
schrijven. Na 20 september worden geen inschrijvingen meer aanvaard. 
 
 
 
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 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. 
 
 
 
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 
 
 
 
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 
 
 
 
PAROCHIEBLAD NIET ONTVANGEN? 
 
Regelmatig horen wij van mensen dat zij hun parochieblad niet gekregen hebben. Eigenlijk kan en 
mag dat niet gebeuren. Maar als het dan toch zo is, gelieve zo vlug mogelijk een seintje te geven. Je 
kan zelf Kerk en Leven contacteren. Even googelen op “parochieblad niet ontvangen” en je vindt het 
betreffende mailadres (http://www.kerknet.be/kerkenleven/formulier.php?ID=13784 – het nummer 
van onze uitgave is 2109). Je kan ook een telefoontje doen aan de pastoor (09/226.12.47).  
Normaal gesproken ontvangen wij ons parochieblad op woensdag. Wie nog dezelfde dag reageert kan 
een nieuw exemplaar krijgen toegestuurd. 
 
 
 
DANK JE WEL VOOR HET OPRUIMEN 
 
Dinsdag 10 september is er weer hard gewerkt in onze kerk: de oude doopkapel en de kelder werden 
grondig onder handen genomen. Veel materiaal dat niet meer bruikbaar was werd verwijderd, het 
goede werd veilig opgeborgen. Dank je wel aan allen die een hand toestaken! 
 
 
 


