
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
SINT-VINCENTIUS 
 
vrijdag 2 mei 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 3 mei  
18.00 u. Eucharistievering in de weekkapel 
Ter ere van Onze-Lieve-Vrouw uit dank 
zondag 4 mei 
10.00 u.  Gezongen eucharistieviering in de kerk 
Ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
maandag 5 mei 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
Ter nagedachtenis aan dhr. Lucien Van de Velde 
woensdag 7 mei 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
 
DE KALENDER 
 
Woensdag 7 mei 
14.00 u.  Parochieteam 
Femma turnen 
20.00 u.  Bijbellezen (Molenaarsstraat 34) 
Donderdag 8 mei 
Femma bloemschikken (namiddag en avond) 
Voedselbedeling 
Zondag 11 mei 
Moederdag 
Kinderzegen 
Maandag 12 mei  
20.00 u. Vergadering catechisten 
Dinsdag 13 mei   
Ziekenzorg vorming vrijwilligers ‘Kwalitatief huisbezoek’ 
Woensdag 14 mei  
14.30 u. Liturgieploeg  
Femma turnen 
Donderdag 15 mei 
13.30 u. COVDA (Kring) 
Vrijdag 16 mei 
18.00 u. Vormselcatechese – in de kerk 
Zaterdag 18 mei 
Schoolfeest Van Beverenplein 
Zondag 18 mei 
10.00 u. Eerste communie 
Ziekenzorg quiz Ken je stad 
Woensdag 21 mei 
Femma turnen 
Donderdag 22 mei 
13.30 u. COVDA (Kring) 
Zondag 25 mei  
10.00 u. Kruisoplegging voor de kandidaat-vormelingen 
Dinsdag 27 mei  
 Femma ontmoetingsfeest 
Woensdag 28 mei  



Femma turnen 
Geen eucharistie op Sint-Vincentius; wel op Maria Goretti 
Donderdag 29 mei  
Ons-Heer-Hemelvaart  
Geen eucharistie op Sint-Vincentius, wel op Sint-Jozef 
Woensdag 4 juni 
14.00 u. Parochieteam (Pastorie) 
17.00 u. Vormselcatechese  (in de kerk) 
20.00 u. Bijbellezen (Molenaarsstraat 34) 
Femma turnen 
Donderdag 5 juni  
13.30 u. COVDA (Kring) 
Voedselbedeling 
Vrijdag 6 juni 
20.00 u. Kerkfabriek (Pastorie) 
Zaterdag 7 juni   
10.00 u. Vormselcatechese  (in de kerk ) 
Zondag 8 juni 
Pinksteren  
Plechtige Communie en vormselviering 
 
 
 
 
 
gebed 
------------ 
geloven in de verrijzenis 
is je niet neerleggen 
bij de gedachte 
dat het nooit zal gaan 
 
het is geen angst hebben 
voor morgen 
voor de anderen 
voor alles 
 
geloven in de verrijzenis 
is telkens opnieuw beginnen 
opstaan en voortgaan 
vertrouwen in wat komt 
 
het is zeggen: 
kom in mij en leef van mij 
Jij die altijd zijt 
dicht bij mij en ver van mij 
 
geloven in de verrijzenis 
is je geven aan Hem 
aan mensen 
is wonden helen en onvoorwaardelijk 
geloven dat ze eens helemaal 
genezen zullen zijn. 
 
keer ons tot leven 



 
11 MEI: MOEDERDAG EN KINDERZEGEN 
 
Op zondag 11 mei vieren we al onze moeders. In de kerk krijgen ze dit weekend een speciale attentie. 
En ook de kinderen komen aan bod. Alle kinderen die gedoopt zijn sinds februari verleden jaar kunnen 
hun kruisje krijgen na de viering, waarin zij ook nog eens speciaal gezegend zullen worden. 
Iedereen is dus van ganser harte welkom. 
 
 
 
4 MEI: ONZE-LIEVE-VROUW VAN VLAANDEREN 
 
Op zondag 4 mei wordt Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen gevierd in de kerk van het Sint-
Barbaracollege, Savaanstraat 33. Om 15.30 u. is er een Mariale conferentie, gegeven door E.P. Meeus, 
en om 16.00 u. zijn er de Mariale Vespers. Ons Sivi-koor zorgt voor de muzikale omlijsting. Allen zijn 
welkom. 
 
 
 
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 
 
 
 
HARTELIJK DANK VANWEGE BROEDERLIJK DELEN 
 
Hierbij de resultaten van de vasten 2014: De Koffiestop bracht 171€ op, Culinair solidair 485€, de  
eerste omhaling van Broederlijk delen 290€ en de tweede omhaling 255€. In het totaal maakt dit 1201 
euro. Daarbij komen nog enkele giften. Van de gemeenschap van Maria-Goretti kwam in het totaal 
430 euro binnen (300 euro van de eerste omhaling en solidaire maaltijd, 130 van de tweede omhaling). 
Aan iedereen hartelijk dank! 
 
 
 


