
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 8 november 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
voor een bijzondere intentie 
zaterdag 9 november 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
zondag 10 november 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
uit dank 
maandag 11 november 
Geen eucharistieviering 
woensdag 13 november 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
gebed 
 
AGENDA SINT-VINCENTIUS 
 
Woensdag 6 november 
14.00 u.  Parochieteam (Pastorie) 
Woensdag 6 november 
20.00 u. Bijbellezen (Molenaarsstraat 34, 20.00 u.) 
Woensdag 6 november 
 Femma: turnen 
Donderdag7 november 
13.30 u. COVDA (Kring) 
20.00 u. VZW (Pastorie) 
Vrijdag 8 november 
20.00 u. Kerkbestuur (Pastorie) 
Zaterdag 9 november 
Ziekenzorg: spelnamiddag met de zieken en bezoek aan de hobbytentoonstelling 
Zondag 10 november 
Hobbytentoonstelling 
Woensdag 13 november:- 
14.30 u.  Liturgieploeg 
Femma: turnen 
Donderdag 14 november 
13.30 u. Femma: bloemschikken – namiddag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



------------ 
HERFSTBEELD 
 
Ik ruik het ritselen van blaren al 
en knisperend vallen de kastanjes 
van takken, dommelend in de winternacht 
 
De echte kaalheid is nog toekomst, blozend 
als de avond; maar bomen lijken al 
te wachten onafwendbaar op verval 
 
De nieuwe tijden weten nog van niets, 
zo zachtjes sluimeren ze in sap en stam. 
Het maakt mij week te weten - of weer niet - 
 
hoever de tijd van weerzien is, omhelzen, 
harde kernen feilloos raken op het bot 
en onvergetelijk namen noemen, zwijgen 
 
een uur van stil verwijlen altijd nu, 
zo pasgeboren ver nabij als eeuwigheid 
verwacht ik U ... 
 
@ Fasafas 
----------- 
 
 
 
 
 
 
10 NOVEMBER: DE HOBBYCLUB NODIGT UIT 
 
Graag nodigen we wij jullie uit op onze jaarlijkse Hobbytentoonstelling op zondag 10 november 2013 
van 10u tot 17u. in onze feestzaal, Maïsstraat 20. 
Je kan er niet allen mooi borduurwerk, breiwerk  en haakwerk bewonderen en of aankopen. Je kan ook 
je  geluk beproeven bij onze tombola. Tevens kan je genieten van een lekker kopje koffie met een 
wafel of pannenkoek. Ook uw familieleden en kennissen zijn uiteraard van harte welkom . 
Alvast bedankt voor uw aandacht en steun! 
 
 
 
BABYNEST NODIGT UIT 
 
Op zondag 1 november om 15.00 u. speelt in onze kring ‘Vooruit-Achteruit’, een toneelstuk met het 
verhaal van het magische jaar 1913. De inkom bedraagt 10 euro en de opbrengst is ten voordele van 
Babynest. Scenario en regie zijn in de handen van Frans Babbelaar. 
Kaarten kunnen besteld worden via 0486/14.16.87, Babynest, Frans Van Ryhovelaan 166. 
 
 
 
 
 
 
 



DANA WINNER IN ONZE KERK OP 6 DECEMBER 
 
Op vrijdag 6 december 2013 komt Dana Winner opnieuw naar onze kerk voor een Kerstconcert. Haar 
optreden begint om 20.00 u. De prijzen van de kaarten zijn 55, 35 en 20 euro. Reserveren kan online: 
24/24 uur via www.uitbureau.be, telefonisch op het nummer 09/233 7788 of aan onze balie in de 
Veldstraat, 82B in Gent (open ma tot za van 10u30 tot 17u30). 
 
 
 
KIND VAN GOD GENOEMD 
 
Tijdens de eucharistieviering van zondag 27 november is in onze kerk Lotte Vanderschueren gedoopt. 
Zij woont met haar ouders in de Kriekelaarstraat 3. Wij wensen de ganse familie en vrienden heel veel 
geluk en Gods zegen toe. 
 
 
 


