
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 15 november 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 16 november 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan de familie Debeer-De Decker 
zondag 17 november 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
ter nagedachtenis aan de familie Bauwens-Braet en Tom en Hubert Verbeke 
maandag 18 november 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
uit dank 
woensdag 20 november 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
voor een gevraagde intentie 
 
AGENDA SINT-VINCENTIUS 
 
Woensdag 13 november:- 
14.30 u.  Liturgieploeg 
Femma: turnen 
Donderdag 14 november 
13.30 u. Femma: bloemschikken – namiddag 
Vrijdag 15 november 
18.00 u. Vormselcatechese: samenkomst met de kandidaat-vormelingen (18.00u.) 
Zondag 17 november 
9.15 u. Stilstaan op zondag – naamopgave van de kandidaat-vormelingen 
Maandag 18 november 
13.30 u. Hobbyclub 
Woensdag 20 november 
Femma: turnen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



gebed 
------------ 
Nu het kouder wordt 
en het licht verzwakt, 
bidden wij 
dat wij warmte geven en warmte ontvangen 
en dat ons nooit mag ontbreken 
het licht van vriendschap en liefde 
waarin wij elkaar herkennen. 
 
Nu de avonden langer worden, 
bidden wij 
dat wij de tijd gebruiken 
om tot onszelf te komen, 
anderen te ontmoeten 
en te naderen tot God. 
 
Nu het jaar naar de winter keert, 
bidden wij om dankbaarheid 
voor alle vruchten van onze herfst 
en dat wij afscheid leren nemen. 
 
God, 
tussen licht en donker 
verloopt ons leven. 
Neem ons op in uw stilte 
en verblijd ons 
met uw vriendelijk licht, 
Jezus, onze Heer. 
 
Frans Cromphout 
 
 
17 NOVEMBER: STILSTAAN OP ZONDAG 
 
Iedereen is van ganser harte uitgenodigd voor onze volgende ‘Stilstaan op zondag’. Zoals de vorige 
keren starten we om 9u15. Nadien is er de eucharistieviering om 10 u. waarbij onze kandidaat-
vormelingen hun naam zullen opgeven. Het is dan ook vanzelfsprekend dat het op deze Stilstaan op 
zondag zal gaan over namen. 
 
 
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). 
 
DANK JE WEL 
 
De feestdagen van Allerheiligen en Allerzielen liggen weer achter ons. Het waren mooie vieringen in 
de kerk, dank zij het koor, de versiering, de teksten – en allen die aanwezig waren. 
 


