
SINT-VINCENTIUS 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 4 oktober 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 5 oktober  
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
zondag 6 oktober 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
om God te danken voor het leven van familie en vrienden 
maandag 7 oktober 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
woensdag 9 oktober 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
 
AGENDA SINT-VINCENTIUS 
 
Woensdag 2 oktober: Parochieteam (14.00u.) 
Woensdag 2 oktober: Bijbellezen (Molenaarsstraat 34, 20.00 u.) 
Woensdag 2 oktober: Femma: turnen 
Donderdag 3 oktober: COVDA 
Donderdag 3 oktober: Femma: bloemschikken (19.00u.) 
Donderdag 3 oktober: Voedselbedeling 
Zaterdag 5 oktober: Femma: gezinsuitstap (14.00u.) 
Maandag 7 oktober: Infosessie CM: de relatie tussen voeding en kanker.  
Dinsdag 8 oktober: Femma: kernvergadering (20.00u.) 
Woensdag 9 oktober: Liturgieploeg (14.30u.) 
Woensdag 9 oktober: Femma: turnen 
Donderdag 10  oktober: Femma: bloemschikken – namiddag (13.30u.) 
 
gebed 
------------ 
Franciscus 
(feestdag 4 oktober) 
 
Zo stil als water naar de hemel glimlacht 
- des avonds in de schaduw van de dennen - 
zo heeft hij, om Gods schreden te herkennen 
vaak liggen luist'ren in de wereldnacht, 
totdat hij plots - Hij komt steeds onverwacht - 
van God gevonden werd, en uitverkoren 
om Hem voorgoed en restloos te behoren, 
de last was licht, het juk was hem zeer zacht. 
Hij vond zijn voetspoor overal, de nacht 
was hem geen duisternis - hij werd niet moede 
te spreken van de Liefde die hem hoedde. 
 
Aan 't einde heeft God zelf hem thuis gebracht. 
 
Elly van Buuren 
 
 
 



ZIEKENZORG NODIGT UIT OP 12 OKTOBER 
Doorbreek eenzaamheid. Dag van de chronisch zieke mensen 
 
Graag nodigen we je uit op het ontmoetingsfeest ter gelegenheid van de “dag van de chronisch zieke 
mensen” op zaterdag 12 oktober in ons parochiecentrum, Maïsstraat 20. 
Programma 
10u30 eucharistieviering met ziekenzalving 
12u00  aperitief 
12u30 middagmaal 
13u45 ontspanning met muziek en humor en….koffie 
15u30 wel thuis 
Als deelname voor dit alles vragen we 7€ te betalen bij inschrijving. Wie een ganse dag niet aan kan is 
welkom vanaf 13u30 en betaalt 2,50€. Inschrijven voor 7 oktober bij je huisbezoeker of bij Rita 
Jasmijnstraat 46, 09/226 31 58. 
 
 
 
WIJ VIERDEN ONZE PATROONHEILIGE 
 
Als dit parochieblad wordt opgesteld is de viering van onze patroonheilige nog niet begonnen en zijn 
de Sivi-feesten nog niet afgelopen. Maar we zijn er zeker van dat iedereen meer dan zijn best heeft 
gedaan en wensen daarom nu reeds allen te danken die er zich voor hebben ingezet. 
 
 
 
STILSTAAN OP ZONDAG 
 
Op zondag 22 september hielden we onze eerste ‘Stilstaan op Zondag’. Kinderen van de catechese met 
hun familie en enkele parochianen namen er aan deel. Het was best een boeiend samenkomen rond het 
thema van deelnemen aan het kerkelijk leven. Freddy en Ruben zorgden er voor dat alles vlot en 
aangenaam verliep. 
We kijken uit naar de volgende ‘Stilstaan op zondag’ op zondag 20 oktober 
 
 
 
DE SIVIFEESTEN: DE QUIZ 
 
Op  zaterdag 12 oktober is er de laatste activiteit van onze Sivifeesten: de Quiz om 19:30 in de grote 
zaal. Alle inlichtingen kunt u bekomen bij Paul Van de Vijver, 09/226 01 61. 
 
 
 
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 
 
 
 


