
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
SINT-VINCENTIUS 
 
vrijdag 19 september 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 20 september 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
zondag 21 september 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
ter nagedachtenis aan Maurice Van de Walle 
maandag 22 september 
19.00 u. Eucharistieviering (Mimosastraat 44) 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
woensdag 24 september 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
voor een gevraagde intentie 
 
DE KALENDER 
 
Donderdag 18 september 
13.30 u. Covda (Kring) 
Zondag 21 september 
9.15 u. Stilstaan op zondag 
Dinsdag 23 september 
Femma: ontmoetingsfeest 
 
gebed 
------------ 
(Bij het evangelie van zondag 21 september) 
 
Een genade 
 
Dat siert U toch wel zeer o God, 
dat is toch wel uw glorie: 
 
dat Gij U voortdurend 
in onze richting beweegt. 
 
Gij kunt het niet aanzien 
dat wij werkloos terzijde staan, 
 
Gij hebt er alles voor over 
ons te betrekken bij uw Koninkrijk. 
 
Dat wij uw gemeente zijn, 
mensen op weg naar uw Rijk - 
wat een voorrecht, een genade. 
 
En hoe langer 
wij delen in dit heil, 
arbeiden in uw wijngaard, 
 
hoe meer reden 
U dankbaar te zijn. 



 
Steeds meer mens zo. 
Steeds dichter bij onze bestemming. 
 
En onze beloning - uiteindelijk? 
Ach, nu ontvangen wij al zoveel. 
 
Hans Bouma 
------------ 
 
21 SEPTEMBER: STILSTAAN OP ZONDAG 
 
Op zondag 21 september zetten we een nieuwe reeks in van ‘Stilstaan op zondag’.  Het is een unieke 
gelegenheid om met elkaar te praten over ons geloof en het te verdiepen. Ook de vorige jaren deed het 
veel deugd om zo samen te zijn en te luisteren naar elkaar. We nodigen u dan ook allen hartelijk uit 
voor dit gebeuren. We beginnen ten laatste om 9.15 u. Het onderwerp deze keer is het evangelie van 
die zondag: de parabel van de werkers van het elfde uur. 
 
 
 
28 SEPTEMBER: WIJ VIEREN ONZE PATROONHEILIGE 
 
De liturgische kalender plaatst het feest van onze patroonheilige Sint-Vincentius a Paulo op 27 
september. Wij vieren met de hele parochiegemeenschap Sint-Vincentius op de dag erna tijdens de 
hoogmis van zondag. Ons groot Sivi-koor zorgt voor de muzikale omlijsting. ’s Middags is er géén 
maaltijd voorzien in onze Kring maar dat hoeft ons niet te beletten om nog even er te gaan nakaarten 
en nagenieten. Iedereen dus welkom!  
 
 
 
GAAT HET PAROCHIEBLAD VREEMD? 
 
Er komt een grote verandering aan voor onze editie van het parochieblad. De meesten onder ons zullen 
wel weten dat de 24 parochies van de stad Gent tot één grote parochie worden, verdeeld in drie zones. 
Onze gemeenschap behoort tot de zone West, samen met de parochies van de Brugse Poort (Sint-Jan-
Baptist, H. Theresia – Boomstraat, Malem), Sint-Martinus (Ekkergem) en Sint-Jozef. Het is dan ook 
vanzelfsprekend dat ons parochieblad mee stapt in deze verruiming. Vanaf januari 2015 hebben we 
dus met hen een gemeenschappelijke editie.  
Verdere details hierover zullen we laten bekend maken. Er is wel de vraag wat betreft de 
mededelingen van Maria-Goretti. Vermoedelijk zal een deel van hun nieuws terecht komen in de editie 
van Gent-Centrum (met o.a. H. Kerst). Het voorstel is van bijzonder nieuws ook in de editie van Gent-
West te vermelden, gezien de band tussen Sint-Vincentius en Maria-Goretti. We denken er in ieder 
geval verder over na. Uw reacties zijn welkom. 
 
 
 
ANDERE MEDEDELINGEN 
 
- Achteraan in de kerk liggen er nog altijd allerlei boeken die gratis mogen worden meegenomen. 
 
 
 


