
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 3 januari 
Geen eucharistieviering 
zaterdag 4 januari 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
uit dank 
zondag 5 januari 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
maandag 6 januari 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
woensdag 8 januari 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
 
AGENDA SINT-VINCENTIUS 
Woensdag 1 januari 
 Nieuwjaar 
Zondag 5  januari 
Feest van de Openbaring 
Maandag 6 januari 
20.00 u. Vergadering catecheseploeg (Pastorie) 
Maandag 6 januari 
13.30 u. Hobbyclub 
Woensdag 8 januari 
14.00 u. Parochieteam (Pastorie) 
20.00 u. Bijbellezen (Molenaarsstraat 34) 
Femma: turnen 
 
gebed 
------------ 
Mensen zijn ontroerd 
als zij een kind 
zien kronkelen en kermen van de pijn, 
ze voelen 
er gaat zoveel verloren 
als weg ebt van het kindergehaal 
de vreugde en de lach. 
 
Mensen zijn ontroerd 
als kinderen een liedje zingen 
een kaarsje ontsteken, 
ze voelen er zou in de wereld 
zoveel verloren lopen 
als alle kinderstemmen zwegen 
als alle licht werd gedoofd. 
 
Mensen vieren Kerstdag 
ze voelen, zo vaag en zo zeker 
er zou zoveel verloren gaan 
voor mij, voor jou, voor de vrede 
als God niet in ons midden kwam 
als een Kind 
elke winter opnieuw. 
 
Eugeen Laridon 
 
 



 
DANK JE WEL 
 
Dank aan allen die op een of andere manier hebben meegeholpen om de kersttijd op onze parochie 
samen te vieren en tot een echt feest te maken. Moge het licht van de ster van Bethlehem in onze haren 
blijven branden en ons de weg wijzen naar een nieuwe toekomst voor onze gemeenschap. 
 
 
 
ZONEBIJEENKOMST GENT WEST 
 
Wij kwamen bijeen met de vertegenwoordigers van gemeenschappen van Zone West: de parochies 
van de Brugse Poort en Ekkergem, Sint-Jozef en Sint-Vincentius. Er werd open en eerlijk gepraat, 
vanuit het hart. Mensen waren ook kritisch en realistisch, formuleerden pijnpunten en sterke punten. 
Bij de drink achteraf werden er interparochiale contacten gelegd. Het overleg biedt kansen, getuigt van 
betrokkenheid en de wil om verder te gaan. Jammer is dat mensen die tegen zijn, niet naar de 
samenkomsten komen (IKKS-avonden, beraden, zonebijeenkomsten) 
Nadien is er met groepje samengekomen over de opvolging van het zoneberaad. Er is een grote 
homogeniteit in het aanvoelen van wat pastoraal werk in de parochies, mensen zitten op dezelfde 
golflengte. Misschien gaat het in de richting van een bipolariteit, met Ekkergem enerzijds en Sivi 
anderzijds (gezien de onduidelijkheid rond Gent-Rand, met name de parochies van Wondelgem). 
 
 
 


