
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 13 december 
18.30 u. Eucharistieviering in de pastorie 
zaterdag 14 december 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
zondag 15 december 
Tweede zondag van de advent 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
voor een bijzondere intentie 
maandag 16 december 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
woensdag 17 december 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
voor een gevraagde intentie 
 
AGENDA SINT-VINCENTIUS 
 
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 
 
gebed 
------------ 
Nu het advent is 
en wij dromen van een kerstmis 
met lampjes en met lammetjes 
alom 
 
Nu wij de tweede kaars doen branden 
ons halzen en ons vele handen 
reiken naar veel sneeuw en cadeautjes 
alom 
 
Nu wij over ons oren zitten in studiewerk 
gaan wij nu stilletjes ook naar de kerk 
of hebben wij genoeg aan kerstbomen 
alom 
 
Laat er wat meer zijn 
Laat er vrede zijn 
en God. 
Sven Ornelis 



15 DECEMBER: STILSTAAN OP ZONDAG 
 
Wie het af heeft meegemaakt weet dat het de moeite waard is om wat vroeger (9.15 u.) in de kerk te 
zijn en ‘Stilstaan op zondag’ mee te maken. Volgende zondag bekijken we samen de film van 
Welzijnszorg over ‘Armoede (op den) buiten’. Nadien bespreken we de film samen. Iedereen is 
natuurlijk van ganser harte welkom. Het kan zijn dat we dan voor één keertje de mis vijf minuten later 
beginnen. 
 
BIJEENKOMST ZONE WEST VOOR LEDEN KERKFABRIEK EN PAROCHIETEAM 
 
Op de samenkomst van 18 september 2013 in de O.L.Vr.-St.-Pieterskerk hebben we kennis genomen 
van het goedgekeurde Dekenaal Plan voor de pastoraal in de Gent-Stad. In dit plan zijn er 3 pastorale 
zones (Gent-Oost, Gent-West en Gent-Zuid). 
 
Enkele mensen uit de verschillende parochies van Gent-West hebben samen gezeten om na te denken 
hoe we nu verdere stappen kunnen zetten. Belangrijkste, vond men, is dat we elkaar eerst beter zouden 
leren kennen. Ook blijven er nog wat vragen hangen over wat er precies bedoeld wordt met ‘de 4 
sporen’ in het beleidsplan – en wat dit in onze Zone betekent. 
 
Daarom willen we u, als rechtstreekse parochieverantwoordelijken van de parochies van Gent-West 
uitnodigen op een samenkomst met Zone West in de Kerk van Malem op dinsdag 10 december om 
19.45u 
 
Op de agenda staan/ Verwelkoming en doel van deze samenkomst; Informatie over de 4 sporen en 
kans tot vragen, verhelderingen…; Elke parochie stelt zich ‘op eigen wijze’ voor; 
Kennismakingsvragen aan elkaar en brainstorm over mogelijke verdere stappen; Samen bidden; 
Gelegenheid tot informele kennismaking bij een glaasje 
 
 
 
COMPAGNIE DE SPOREN NODIGT UIT 
 
Op 13 en 14 december houdt de Compagnie De Sporen, Maisstraat 10, een Geschenkenbeurs van 14 
tot 20 u. Dit gebeurt in samenwerking met Stella Maris, Oxfam, PC Guislain, De Keiberg, Pimpels. Er 
is Live muziek en  (hart)verwarmende drankjes en versnaperingen. Om 17 u. worden er samen 
kerstliedjes gezongen. Iedereen is natuurlijk van ganser harte welkom 
 
 
 


