
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 27 juni 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 28 juni  
18.00 u. Gezongen eucharistievering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
zondag 29 juni 
10.00 u.  Gezongen eucharistieviering in de kerk 
maandag 30 juni 
19.00 u. Eucharistieviering (Mimosastraat 44) 
woensdag 2 juli 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
om God te danken voor het leven van al onze overleden familieleden, dat we eens verbonden mogen 
worden in Gods liefde bij de voltooiing. 
vrijdag 4 juli 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 5 juli 
Feest van de dekenij Bloemekenswijk 
18.00 u. Gezongen eucharistievering in de kerk 
zondag 6 juli 
10.00 u.  Gezongen eucharistieviering in de kerk 
ter nagedachtenis aan Marcel Dekens en Clara Vandercruyce 
maandag 7 juli 
19.00 u. Eucharistieviering (Mimosastraat 44) 
woensdag 9 juli 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
vrijdag 11 juli 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 12 juli 
Eucharistieviering op St. Jozef 
zondag 13 juli 
Eucharistieviering op St. Jozef 
maandag 14 juli 
geen eucharistieviering 
woensdag 15 juli 
geen eucharistieviering 
 
DE KALENDER 
 
Woensdag 2 juli 
20.00 u. Bijbellezen (Molenaarsstraat 34) 
Donderdag 3 juli 
Voedselbedeling 
Zaterdag 5 juli  
Feest Bloemekenswijk 
Maandag 21 juli 
Rondgang met gidsen door de wijk 
 
 
 
 
 



gebed 
------------ 
Ooit al eens gedacht? 
Vandaag haast ik mij niet 
voor niets of niemand. 
Vandaag reken ik niet met de tijd. 
Vandaag wil ik elke mens proeven 
en glimlachen naar alle dwaze dingen. 
Vandaag streel ik mijn dag 
en laat hem over me gaan 
als het water van een stortbad. 
Vandaag vertel ik wat ik 
deze nacht gedroomd heb 
en ik vind het boeiender dan de krant. 
Vandaag vind ik ieder ander belangrijker 
dan mezelf en ik ben er blij om. 
Alleen zo kan elk gewicht 
en elke duisternis van jou afvallen 
tot je licht genoeg bent 
om in een of andere zeepbel binnen te stappen 
en ... vakantie te nemen. 
Misschien op een koertje 
knusjes in een plekje zon. 
Misschien in een boeiing, 
misschien in een tentje, 
wat doet het ertoe. 
Vakantie begint in het hart, 
in de geest. 
 
 
Manu Verhulst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
--------------------- 
 
Onderschrift: 
Onze plechtige communicanten tijdens hun vormsel op 8 juni. Deze en andere mooie foto’s hebben we 
te danken aan Christophe. Wie een CD aan 5 euro verlangt van de eerste of de plechtige communie 
kan zich wenden tot de pastoor. 
--------------------- 
 
 
 
DE BLOEMEKENSWIJK VIERT FEEST 
 
Iedereen zal het wel weten dat het eerste weekend van juli dé gelegenheid is om in de Bloemekenswijk  
met de dekenij feest te vieren. Elk jaar houden wij in onze kerk op zaterdagavond een herdenkingsmis 
voor alle overledenen van de wereldoorlogen en van de dekenij. 
Het zou heel mooi zijn mochten we op deze viering, die opgeluisterd wordt door ons Sivi-koor, ook 
vele parochianen verwelkomen.  Iedereen van u is daarom hartelijk uitgenodigd. 
 
 
 
 
 
 



DE VAKANTIEREGELING 
 
Zoals de vorige jaren houden we ook dit jaar tijdens de vakantie afwisselend de eucharistievieringen in 
de kerk van Sint-Jozef en van Sint-Vincentius. 
5-6 juli:  Sint-Vincentius 
12-13 juli:  Sint-Jozef 
19-20 juli: Sint-Vincentius 
26-27 juli: Sint-Jozef 
2-3 augustus: Sint-Vincentius 
9-10 augustus:  Sint-Jozef 
15 augustus: Sint-Vincentius 
16-17 augustus: Sint-Vincentius 
23-24 augustus: Sint-Jozef 
30-31 augustus: Sint-Vincentius 
 
 
 
 
 
21 JULI: INTERESSANTE RONDLEIDING DOOR DE WIJK 
 
Tijdens de Gentse Feesten houdt de Dienst Monumentenzorg en Architectuur van de stad Gent telkens 
een rondwandeling in een Gentse wijk. Dit jaar zijn wij aan de beurt. 
Eerst komt de begeleide wandeling met bezoek aan de brandweerkazerne, herbestemde gebouwen van 
Vooruit en herdenkingsmonumenten op de Westerbegraafplaats tussen 13.30 u en 15.30 u.  
Daarna volgt om 16.00 u. een tweede begeleide wandeling met de kerk en het terrein van het zg. 
Guislaingesticht (psychiatrisch Centrum, museum en Vormingscentrum Dr. Guislain): achter de 
schermen v/d oudste gebouwen (1853), kapel (1928), nieuwbouw (2003). 
Telkens is het startpunt onze Kring, Maisstraat 20. 
De deelname kost 8 euro. In deze prijs is een mooi verzorgde brochure inbegrepen. Inschrijven kan 
vanaf 7 juli via Uitbureau. 
VZW Uitbureau Gent, Veldstraat 82B, 9000 Gent; telefoon: 09 233 77 88; info@uitbureau.be; 
http://www.uitbureau.be 
Verdere info: Dienst Monumentenzorg en Architectuur, Veldstraat 55, 9000 Gent; telefoon 09 269 37 
30; monumentenzorg@gent.be 
 
 
 


