
 
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 28 maart 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 29 maart 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
voor een speciale intentie 
zondag 30 maart 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
ter nagedachtenis aan Tom en Hubert Verbeke 
maandag 31 maart 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
woensdag 2 april 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
gebed 
 
DE KALENDER 
 
Woensdag 26 maart 
Femma: turnen 
Donderdag 27 maart 
20.00 u. Kerkfabriek (Pastorie) 
Zondag 30 maart 
Vierde zondag van de vasten 
9.15 u. Stilstaan voor eerstecommunicanten en hun ouders (Kerk) 
Woensdag 2 april   
14.00 u. Parochieteam (Pastorie.) 
20.00 u. Bijbellezen (Molenaarsstraat 34) 
Femma turnen 
Donderdag 3 april  
Voedselbedeling 
14.30 u. COVDA (Kring) 
Zondag 6 april 
Vijfde zondag van de vasten 
Woensdag 9 april 
14.30 u. Liturgieploeg 
Donderdag 10 april 
Femma bloemschikken (namiddag) 
Vrijdag 11 april 
19.00 u. Boeteviering (kerk) 
Zondag 13 april 
Palmzondag 
Maandag 14 april 
13.30 u. Hobbyclub (Kleine Zaal) 
Woensdag 16 april 
19.00 u. Chrismamis (kathedraal) 
Donderdag 17 april 
Witte Donderdag 
19.00 u. Herdenking Laatste Avondmaal. Aanbidding tot 21.30u. 
COVDA 
Vrijdag 18 april 
Goede Vrijdag 



09.00 u. Vormselcatechese ééndaagse (vormingscentrum Guislain ) 
14.00 u. Aanbidding 
15.00 u. Kruisweg 
19.00 u. Kruisverering (Sint-Jozef) 
Zaterdag 19 april 
Stille Zaterdag; 
21.00 u. Paaswake 
Zondag 20 april 
Pasen 
Maandag 21 april 
Ziekenzorg paasfeest samen met de zieken 
Woensdag 23 april 
Femma turnen 
Maandag 28 april 
13.30 u. Hobbyclub (Kleine Zaal) 
20.30 u. Kringraad 
Woensdag 30 april  
Femma turnen 
 
 
 
------------ 
Bij het evangelie van zondag 
 
Dit is toch wel wonderlijk 
dat gij niet weet vanwaar Hij is 
en Hij heeft me nog wel 
de ogen geopend. 
 
Verwonderd staan 
over het ongeloof van anderen 
terwijl de tekens voor jezelf 
zo overweldigend zijn: 
'Hij heeft me nog wel de ogen geopend'. 
 
Niet kunnen delen 
in de vreugde om het wonder 
dat aan een mens is geschied 
omdat de Jezus waarover hij het heeft 
een vreemde voor je is. 
 
Waarom gelooft de een, 
en waarom gelooft de andere niet? 
Geloof en ongeloof wonen dikwijls samen 
in hetzelfde gezin. 
Laten wij mekaar met eerbied benaderen, 
er is nog altijd de liefde die ons bindt. 
 
Vastenkalender 1987 
------------- 
 
 
 
 
 



STILSTAAN OP ZONDAG - KOFFIESTOP 
 
Op zondag 16 maart waren we weer bijeen voor ‘stilstaan op zondag’. Deze keer keken we samen met 
kinderen van de catechese naar de film van Broederlijk Delen over het project in Senegal. Aan de hand 
van een aantal trefwoorden gingen we nog dieper in op de betekenis ervan voor ons. 
Omwille van de aankondiging dat ook op 23 maart ‘stilstaan op zondag’ zou doorgaan hebben we de 
film opnieuw bekeken. 
Ook tijdens het weekend hielden we onze Koffiestop. Het was heel aangenaam om na de mis nog even 
na te kunnen kaarten. Hartelijk dank aan alle deelnemers en aan allen die er voor zorgden dat er koffie 
en thee was. 
 
 
 
AAN DE HEER TOEVERTROUWD 
 
Op vrijdag 21 maart hebben wij tijdens de rouwplechtigheid om 10.00 u. biddend mevrouw Germaine 
De Smaele aan Gods liefde toevertrouwd. Zij werd geboren in 1928, was de weduwe van Willy Haeck 
en woonde op de Frans Van Ryhovelaan 32. Wij bieden de familie en vrienden in rouw onze oprechte 
christelijke deelneming aan. 
 
 
 
KIND VAN GOD GENOEMD 
 
Op zaterdag 15 maart is in onze kerk Alegandro Ruiz Lozano uit de Mimosastraat 40 gedoopt. Wij 
wensen zijn ouders Antonio en Corine en de hele familie Gods zegen toe. 
 
 
 
DE VASTEN IN ONZE KERK 
29-30 maart Vierde Vastenweekend 
     29 maart Solidariteitsmaal (Maria-Goretti, 18.00 u.) 
5 – 6 april Vijfde Vastenweekend 
 
 
 
VOORBEREIDING EERSTE COMMUNIE 
 
Op zondag 30 maart worden de gezinnen met een eerste communicant verwacht in onze kerk om 9.15 
u. Er is de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, vragen te stellen en afspraken te maken. Daarna volgt 
de eucharistieviering, waarin eventueel ook een doop zal gebeuren.  
Wie zijn kind ook de eerste communie wil laten doen en geen bericht heeft ontvangen is bij deze van 
harte uitgenodigd. 
 
 
 
NOTEER NU REEDS: SCHOOLFEEST VAN BEVERENPLEIN OP 17 MEI 
 
Op zaterdag 17 mei  van 14 tot 18 uur organiseren wij ons schoolfeest. Het thema dit jaar is: ‘ik zie, ik 
zie, wat jij niet ziet…’. Alle inwoners van de Bloemekenswijk zijn van harte uitgenodigd op dit event. 
Die dag kunnen jullie genieten van de klasoptredens, de spelcarrousel, verfrissende drankjes en 
lekkere gerechten aan democratische prijzen.  
Info: Peter De Block,  Vrije Basisschool ’t Klimrek, Edmond Van Beverenplein 15, 9000 Gent,  
tel. 09 226 02 66 

 


