
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 29 november 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 30 november 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan de familie De Vuyst-Verstringe, Raf Van Speybroeck en de familie Debeer-
Branteghem 
zondag 1 december 
Eerste zondag van de advent 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
maandag 2 december 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
om God te danken voor het leven van familie en vrienden 
woensdag 4 december 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
voor een gevraagde intentie 
 
 
AGENDA SINT-VINCENTIUS 
 
Donderdag 28 november 
Voedselbedeling 
Zondag 1 december 
Eerste zondag van de Advent 
Maandag 2 december 
13.30 u. Hobbyclub (Kring) 
Woensdag 4 december 
14.00 u. Parochieteam (Pastorie) 
20.00 u. Bijbellezen (Molenaarsstraat 34) 
Woensdag 4 december 
19.30 u. Femma: turnen 
Donderdag5 december 
13.30 u. COVDA (Kring) 
19.00 u. Femma: bloemschikken 
Vrijdag 6 december 
20.00 u.  Concert Dana Winner - in de kerk  
Zondag 8 december 
Tweede zondag van de advent 
Maandag 9 december 
20.00 u. Vergadering catecheseploeg (Pastorie) 
Dinsdag 10 december: 
Ziekenzorg: planningsvergadering met alle vrijwilligers 
19.45 u. Bijeenkomst zone West (kerk Malem) 
Woensdag 11 december 
14.30 u. Liturgieploeg 
19.30 u. Femma: turnen 
Donderdag 12 december 
13.30 u.  Femma: bloemschikken 
Vrijdag 13 december 
18.00 u. Vormselcatechese (Pastorie) 
Zondag 15 december 
Derde zondag van de advent 



9.45 u. Stilstaan op zondag 
Maandag 16 december 
13.30 u. Hobbyclub (Kring) 
Woensdag 18 december 
19.30 u. Femma: turnen 
Donderdag 19 december 
13.30 u. COVDA (Kring) 
Zondag 22 december 
Vierde zondag van de advent 
Dinsdag 24 december 
Kerstavond 
24.00 u. Middernachtmis 
Woensdag 25 december 
 Kerstmis 
Donderdag 26 december 
Ziekenzorg, kerstfeest samen met de zieken 
Zondag 29 december 
Feest van de H. Familie 
Maandag 30 december: 
13.30 u. Hobbyclub (Kring) 
Woensdag 1 januari 
Nieuwjaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------ 
gebed 
------------ 
December een feestmaand. Een feest vieren gaat beter 
als verdriet niet verzwegen hoeft te worden, 
als de naam van wie er niet meer is, ook genoemd wordt. 
Feest wordt pas feest als licht en donker 
niet gescheiden worden, maar samen er mogen zijn. 
 
December is een maand om elkaar vast te houden 
en aan elkaar licht door te geven,  
elkaar laten weten dat je opnieuw 
geboren kunt worden uit duisternis. 
 
Dan wordt december opnieuw een ander december. 
 
Marinus van den Berg 
------------ 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
STILSTAAN OP ZONDAG 
  
17 november, derde zondag van de maand, waren we samen voor ‘Stilstaan op zondag’. Dit was ook 
de zondag waarop de kandidaat-vormelingen een belangrijke stap konden zetten bij de naamopgave. 
Het is evident dat we het dus hadden over naam geven, naam krijgen ... 
 
We dachten na over hoe voor een naam gekozen wordt, over bijnamen, roepnamen, troetelnamen enz. 
Samen gingen we op zoek naar de betekenis van tal van Bijbelse namen. Een hele denkoefening op 



zondagmorgen. We belichtten Gods uitnodiging om ons door God te laten kennen: ‘God schreef mijn 
naam in de palm van Zijn hand.’Met het zondagskoor leerden en zongen we het bijhorende lied: God 
schreef mijn naam ... 
 
Aan het eind van de viering werden de aanwezige parochianen uitgenodigd hun steun toe te zeggen 
aan de kandidaat-vormelingen.‘Wie wil zijn naam opschrijven als mens die aanspreekbaar wil en kan 
zijn voor de vormelingen?’. 15 aanwezigen gaven hun naam op. Hartverwarmend en betekenisvol. Op 
zondag 15 december staan we weer stil. 
 
 
 
BABYNEST NODIGT UIT 
 
Op zondag 1 december 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. 
[Babynest, gegroeid uit de Sociale Werken Dekenij Bloemekenswijk, heeft dit jaar reeds meer dan 350 
arme (aanstaande) moeders kunnen helpen met baby-uitzet.] 
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 hun balie in de 
Veldstraat, 82B in Gent (open ma tot za van 10u30 tot 17u30). 
 
 
 


