
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
SINT-VINCENTIUS 
 
vrijdag 24 oktober 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 25 oktober 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan de heer Gustaaf Sterckx 
zondag 26 oktober 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
ter nagedachtenis aan de heer Gustaaf De Mey 
maandag 27 oktober 
19.00 u. Eucharistieviering (Mimosastraat 44) 
voor een gevraagde intentie 
woensdag 29 oktober 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
 
DE KALENDER 
 
Vrijdag 24 oktober 
14.30 u. Herabonnering Parochieblad (Pastorie) 
20.00 u. Kerkfabriek (Pastorie) 
Maandag 27 oktober 
14.00 u.  Hobbyclub (Kleine Zaal) 
Zaterdag 1 november 
 
gebed 
------------ 
Ontwaak 
 
schoon is de morgen 
waarop ik echt ontwaak 
 
schoon is de morgen 
waarop mijn hart opengaat 
 
voor de mens 
naast mij 
 
voor de mens 
voor en achter mij 
 
voor de mens 
boven en onder mij 
 
schoon is de morgen 
waarop ik mijzelf 
wat meer 
vergeet 
 
Roc Andreas 
------------ 
 
 



 
HERABONNERING PAROCHIEBLAD 
 
Zoals elders in het parochieblad geschreven komt de herabonnering er aan. Vanaf dit jaar schakelt 
onze parochie over op de editie Gent Zone West. Overschrijvingsformulieren liggen in de kerk 
achteraan, maar we geven u ook hier nog eens de gegevens. Het abonnement kost 33 euro, een 
steunabonnement 40 of meer. Overschrijven kan op nr. BE44-8908-0403-4445 van K en L Gent Zone 
West met als vermelding K en L 2015. Binnenkort kunt u ook nog, voor diegenen die contant betalen, 
de mensen verwelkomen die gewoonlijk bij u thuis komen voor het abonnement. Deze worden 
verwacht op vrijdag 24 oktober om 14.30 u. op de pastorie. 
 
 
 
ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN 
 
Binnenkort gedenken we weer hen die ons zijn voorgegaan in het weekend van Allerheiligen en 
Allerzielen. Dit jaar valt Allerheiligen op een zaterdag, Allerzielen op een zondag. Dat betekent dat we 
even de gewone gang van de eucharistievieringen onderbreken. De regeling ziet er daarom uit als 
volgt: op vrijdagavond 31 oktober is er mis om 17 u. in Maria-Goretti, maar niet in Sint-Vincentius. 
Op zaterdag 1 november is er mis om 10 u. in Sint-Vincentius, waarbij ons groot koor weer zorg voor 
de muzikale omlijsting. Die avond is er geen mis, niet op Sint-Vincentius en niet op Maria-Goretti. Op 
zondag 2 november is er mis om 10 u. in Sint-Vincentius, alweer begeleid door ons groot koor. 
Iedereen is van harte welkom. 
Voor de eucharistieviering van Allerzielen, waarop wij in het bijzonder alle overledenen van het 
voorbije jaar gedenken, willen wij u allen hartelijk uitnodigen.  
 

 
 
--------------- 
DAG VAN DE CHRONISCH ZIEKE MENS 
Op zaterdag 11 oktober kwamen we samen in onze parochiezaal om de dag van de chronisch zieke 
mens te vieren. Na de eucharistieviering met ziekenzalving volgde het aperitief en een lekkere 
maaltijd. Met veel plezier werden daarna de Gentse liedjes mee gezongen, dank zij Jan en Hubert die 
zich van hun beste kant tooonden. 
 
 
 
 



UIT DE HOMILIE BIJ DE BEGRAFENIS VAN GILBERT VERHAEGHEN 
 
Zoals de ouderen op onze parochie nog wel weten was Gilbert Verhaeghen onderpastoor van 1962 tot 
1964. Koen Blieck hield een mooie begrafenishomilie. We halen uit deze homilie een stukje dat 
specifiek over onze parochie gaat. 
 
“Persoonlijk heb ik hem leren kennen als collega en huisgenoot op mijn eerste parochie, Sint-
Vincentius te Gent. Het was concilietijd. We hadden de boodschap gehoord: ‘zet de deuren open’, ‘ga 
naar mensen toe’. En we zijn met velen er op uit getrokken, naar mensen toe. 
Bij mijn aankomst in de Maïsstraat te Gent vond ik Herman Ivens en Gilbert. Ze reden op een moto en 
de mensen noemden hen toen ‘de vliegende brigade’. 
We belanden er op een levende parochie vol initiatieven voor jeugd en volwassenen. We hielpen mee 
jeugdlokalen bouwen, kampen organiseren, hielden acties en inzamelingen voor Caracas in Venezuela, 
waar Frank Wuytack toen in de bario’s aan het werken was. 
Ik zag dit allemaal gebeuren en voelde me er direct thuis. Zij leerden mij als priester niet op de 
ereplaatsen te zitten maar tussen de mensen te leven. En Gilbert gaf me het voorbeeld. Hij trok 
dagelijks naar de barakskens op de Ferrerlaan – waar heel veel probleemgezinnen woonden – ook heel 
wat mensen mocht hij op zijn kamer ontmoeten en gaf en troost en bemoediging. 
Hij was een goede predikant die vooral de teksten van het voorbije concilie probeerde te 
verduidelijken en te concretiseren. Wat was dat een boeiende tijd waar leken het woord leerden nemen 
en inspraak eisten in het beleid, dat op deze vernieuwingen niet was voorbereid.” 
 
(Wie graag de hele homilie wil lezen kan deze krijgen bij de pastoor.) 
(Nog even een woordje bij het gedachtenisprentje dat gegeven werd in onze kerk: de laserprinter kon 
blijkbaar niet overweg met het dikkere papier, waardoor de inkt is beginnen uitlopen. Onze 
verontschuldigingen daarvoor.) 
 
 
 


