
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 11 oktober 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan de heer Guido Verbeke 
zaterdag 12 oktober  
Geen avondmis 
zondag 13 oktober 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
uit dank 
maandag 14 oktober 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
woensdag 16 oktober 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
 
AGENDA SINT-VINCENTIUS 
 
Donderdag 10  oktober 
13.30 u.  Femma: bloemschikken  
Zaterdag 12 oktober  
10.30 u. Ziekenzorg: feest naar aanleiding van de chronisch zieke mens 
Zaterdag 12 oktober 
Geen avondmis om 18.00u. 
Maandag 14 oktober 
20.00 u. Vergadering catechisten (pastorie) 
Maandag 14 oktober 
13.30 u.  Hobbyclub (Kleine Zaal) 
Woensdag 16 oktober 
19.00 u. Femma: turnen 
Donderdag 17 oktober 
13.30 u. COVDA (Kring) 
gebed 
------------ 
Bij de feestdag van Theresia van Avila (15 oktober) 
 
Wanneer ik mensen zie,  
die zo graag een blik zouden willen slaan  
op hun eigen gebedsleven 
 en die bij hun gebed zó in zichzelf gekeerd zijn  
dat zij zich blijkbaar niet durven bewegen noch durven denken,  
opdat hun geen kruimeltje devotie en geluk verloren gaat,  
dan is het mij duidelijk,  
hoe slecht zij de weg begrijpen  
waarlangs men tot de vereniging met God geraakt;  
zij denken, dat alles afhangt  
van het genot ener vreugdevolle devotie!  
O neen, mijn zusters, neen, de Heer wil daden zien!  
Wanneer gij daarom bemerkt  
dat ge een zieke enige verlichting kunt brengen,  
laat uw gebed dan zonder bedenken achterwege.  
Betoon haar uw medelijden, neem deel aan haar leed!  
Dat is een waarachtige vereniging met de wil van God. 
 
Theresia van Avila 



 
 
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. 
 
 
 
STILSTAAN OP ZONDAG 
 
We kijken uit naar de volgende ‘Stilstaan op zondag’ op zondag 20 oktober. Graag willen we daarvoor 
nogmaals alle parochianen uitnodigen. Door deel te nemen aan ‘Stilstaan op zondag’ groeien we 
immers in verbondenheid met elkaar, leren we elkaar beter kennen, steunen en bemoedigen we elkaar. 
Toen we bij de eerste ‘Stilstaan op zondag’ rond het altaar kwamen staan om ‘Onze Vader’ te bidden 
konden we reeds voelen wat het betekent om samen een gemeenschap te vormen in geloof, hoop en 
liefde. Laten we daar dan ook verder aan werken. 
 
 
 
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 
 
 
 


