
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
SINT-VINCENTIUS 
 
vrijdag 10 oktober 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 11 oktober 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
voor een speciale intentie 
zondag 12 oktober 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
uit dank 
maandag 13 oktober 
19.00 u. Eucharistieviering (Mimosastraat 44) 
woensdag 15 oktober 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
om God te danken voor het leven van al onze overleden familieleden en vrienden, dat we eens 
verbonden mogen worden in Gods liefde bij de voltooiing 
gebed 
 
DE KALENDER 
 
Woensdag 8 oktober 
14.30 u. Liturgieploeg 
Donderdag 9 oktober 
13.30 u. Femma: bloemschikken  
Zaterdag 11 oktober 
Ziekenzorg: ontmoetingsfeest naar aanleiding van de chronisch zieke mens 
Maandag 13 oktober: 
14.00 u.  Hobbyclub (Kleine Zaal) 
20.00 u. Vormselcatechese: vergadering catechisten (Pastorie) 
Donderdag 16 oktober 
13.30 u. Covda (Kring) 
 
Pleidooi voor vrouwen 
 
Heer van mijn ziel, 
toen U op aarde wandelde 
hebt U de vrouwen niet gehaat, 
maar veeleer met grote goedheid bevoorrecht. 
U hebt bij hen meer liefde en geloof 
gevonden dan bij de mannen. 
Heer, het volstaat nog niet 
dat de wereld ons klein houdt, 
dat wij voor U niets van waarde mogen doen 
in het publiek, of dat wij niet durven 
enkele waarheden te zeggen 
die wij in het geheim beweenden. 
Zou U dan ook nog zo'n gerechtvaardigd 
gebed niet aanhoren? 
Nee, Heer, ik geloof dat niet 
omwille van uw goedheid en rechtvaardigheid. 
U bent een rechtvaardige rechter 
en niet zoals de rechters van deze wereld. 
Daar het zonen van Adam zijn 



en tenslotte allemaal mannen, 
houden ze elke deugd 
van een vrouw voor verdacht. 
Er moet een dag komen, mijn Koning, 
dat iedereen ze erkent. 
Ik pleit niet voor mezelf ... 
maar als ik de tijden zie, dan is er geen reden 
om deugdzame en sterke mensen af te keuren, 
ook al zijn het vrouwen. 
 
Theresia van Avila 
feestdag 15 oktober 
(in Teresia, april 1995) 
 
WIJ VIERDEN SINT-VINCENTIUS 
 
Het was weer heel mooi: de kerk versierd met Sint-Vincentius vooraan, het koor, de dirigent,de 
organiste die de muziek uitstekend brachten, de zinvolle teksten … Dank je wel aan eenieder die zich 
er voor ingezet heeft. 
Dit jaar was er geen maaltijd achteraf, maar in de kring was er des te meer volk na de 
eucharistieviering. Ook dat is goed: samen vieren in de kerk en daarna nog wat bijpraten in de kerk of 
verlengd in de kring. Zo werken we aan ons samenhorigheidsgevoel. 
De homilie bestond uit een brief van Sint-Vincentius. U kan hem hier nog eens nalezen. 
 
Dierbare mensen van de Sint-Vincentiusparochie 
Het was gisteren weer eens mijn feestdag en ik zie dat jullie die vandaag vieren met een hele groep 
mensen. Dat is een goede reden om jullie een kort briefje te schrijven, zeker op deze zondag die 
Mediazondag is. 
 
Jullie parochie draagt mijn naam. Ik ben er fier op en ook jullie mogen er fier op zijn dat er reeds 
zoveel goeds gebeurt. Ook als het hele parochielandschap verandert, deze kerk zal toch altijd mijn 
naam blijven dragen. Dat is niet alleen maar een erfenis uit het verleden, maar het is ook een oproep 
voor de toekomst. Toon uw inzet, uw vriendschap, uw bezorgdheid aan de mensen van de 
Bloemekenswijk en van daarbuiten. Laat hen voelen dat er hier een hechte, warme gemeenschap te 
vinden is, open voor God, open voor mensen. 
 
Daarjuist hebben jullie gehoord wat Paulus schreef aan de Filippenzen. Hij neemt mij de woorden uit 
de mond. Ook aan jullie zou ik het willen zeggen: als hartelijkheid, mededogen, goede wil, liefdevolle 
vermaning u reeds zoveel zeggen, dan maken jullie mijn vreugde nog groter als jullie nog meer 
proberen één te zijn van hart, te delen met elkaar, aandacht te hebben voor iedereen, zowel voor hen 
die in de kerk zijn als voor hen die je er nooit ziet of zelden zult zien, en vooral voor de armen, 
mensen die het moeilijk hebben, materieel of geestelijk. 
 
Dat is niet altijd gemakkelijk. Je zal er niet altijd zin in hebben, het kan wel eens zwaar wegen. Dat 
verhaal van de twee zonen uit het evangelie waarvan de ene zegt te willen meewerken maar het niet 
doet en de andere 'neen' zegt en toch verandert van mening komt heel herkenbaar over. Het is wat je 
uiteindelijk doet, wie je uiteindelijk bent dat écht belangrijk is. Het is nooit te laat om je mee in te 
zetten. 
 
Genoeg gepreekt. Ik wens jullie allen nog een mooie feestdag toe met dankbaarheid voor het verleden  
en hoop voor de toekomst. Hartelijke groeten aan alle bekenden, en als ik iets voor jullie kan doen, 
laat het maar horen, ik luister. 
Tot ooit 
 
Sint-Vincentius a Paulo, 28 september 2014 



 
EEN DRUKKE NAMIDDAG 
 
Achteraan in de kerk hangen de doophandjes. Wie er naar kijkt ziet dat er weinig verandert. Ze hangen 
er eigenlijk een beetje triestig bij. Maar de realiteit is wel anders: er zijn inderdaad heel wat doopsels 
op onze parochie, dit jaar reeds een twintigtal. Ook voor deze kinderen zal een handje gemaakt 
worden, zij het dan eerst na de doop. 
Vrijdagmiddag twee weken geleden kwam een koppel met een pasgeboren kindje vragen om het 
doopsel, ook een ouder kind wilde nog gedoopt worden. Terwijl zij nog bij de pastoor kwamen belde 
een tweede koppel aan, met twee kinderen, met de vraag om het doopsel. Toen ook zij nog bezig 
waren kwam een derde koppel met een kindje vragen om het te laten dopen. ’s Avonds was er op de 
mail nog een vraag voor een afspraak – voor een doopsel … 
 
 
 
ER ZIJN SOMS WAT PROBLEMEN … 
 
Af en toe komt alles samen. Voor de site van Maria-Goretti, op de Blaisantvest, kwam de vraag om de 
gegevens van de watermeter door te geven. Grote verwondering en ongerustheid: meer dan 640 
kubieke meter water was er doorgestroomd op een jaar tijd. Veel te veel … en wie gaat dat betalen. De 
kraan werd dichtgedraaid, maar omdat zowel de kerk als de kleuterschool als de (bouwvallige) kring 
afhankelijk zijn van die ene leiding moest de kraan toch nog eens open. Het was duidelijk te zien dat 
de meter snel ronddraaide. Een lek ergens? 
Een gespecialiseerde firma kwam … de meter stond stil. In het weekend erna was de kraan niet 
afgesloten, het verbruik leek binnen de perken te zijn. Maar op minder dan twee dagen tijd was er 
weer 32 kubieke meter door, op drie uur tijd zelfs 4 kubieke meter. Alarm !!! 
Gelukkig is er de hulp nu van Tabor, de overkoepelende inrichtende macht van de kleuterschool, die 
mee helpt zoeken naar de oorzaak en de oplossing. We houden u op de hoogte. 
En in de kerk van de Maisstraat bleek twee weken geleden woensdag ineens een fase van de 
elektriciteit te zijn uitgevallen. Een gespecialiseerde firma kwam en ontdekte dat een smeltveiligheid 
(32 ampère) van Eandis was doorgebrand. Probleem opgelost? Toch niet, want vrijdagavond bleken er 
twee smeltveiligheden van Eandis te zijn doorgebrand. De herstelling zaterdag maakte dat we op 
zondag zonder problemen het feest van Sint-Vincentius konden vieren. Maar de oorzaak? En of het 
nog kan gebeuren? We zoeken verder. 
Gelukkig houdt de gas het nog uit … minstens voor het ogenblik. 
 
 
 
DAG VAN DE CRONISCH ZIEKE MENS 
 
Graag nodigen we je uit op het ontmoetingsfeest ter gelegenheid van de “dag van de chronisch zieke 
mensen” op zaterdag 11 oktober 2014 in ons parochiecentrum Maïsstraat 20. Het programma ziet er 
als volgt uit: 
10u30 eucharistieviering met ziekenzalving 
12u aperitief 
12u30 middagmaal 
13u45 Gents liederen met Jan en Hubert 
15u45 wel thuis 
Als deelname voor dit alles vragen we 7€ te betalen bij inschrijving. Wie een ganse dag niet aan kan is 
welkom vanaf 13u30 en betaalt 2,50€. De deuren sluiten bij het begin van de eucharistieviering. Kom 
dus zeker op tijd of wacht tot 12u. Inschrijven voor 7 oktober bij je huisbezoeker of bij Rita, 
Jasmijnstraat 46, 09 226 31 58. 
 
 
 


