
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
SINT-VINCENTIUS 
 
vrijdag 31 oktober 
Geen eucharistieviering 
1 november 
Allerheiligen 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan de familie Chinitor en al onze dierbare overledenen,  de heer Lucien Van de 
Velde, mevrouw Jeanine Martien en mevrouw Nadine Lowyck 
zondag 2 november 
Allerzielen 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
maandag 3 november 
Geen eucharistieviering 
woensdag 5 november 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
 
DE KALENDER 
 
Zaterdag 1 november 
Feest van Allerheiligen 
Zondag 2 november 
Allerzielen  
Maandag 3 november 
Sint-Hubertus 
Maandag 3 november 
Femma: confituren, chutneys en smaakmakers 
Woensdag 5 november 
20.00 u. Bijbellezen (Molenaarsstraat 34) 
Donderdag 6 november 
13.30 u. COVDA (Kring) 
Voedselbedeling 
Zaterdag 8 november 
Ziekenzorg: spelnamiddag met de zieken 
Zondag 9 november 
10.00 u. Hobbytentoonstelling 
Maandag 10 november 
20.00 u.  Vormselcatechese: vergadering 
Woensdag 12 november 
14.30 u. Liturgieploeg 
19.30 u.  Parochieteam (Pastorie) 
Donderdag 13 november 
Femma: bloemschikken – avond 
Zondag 16 november 
09.45 u. Stilstaan op zondag (Krtk) 
Maandag 17 november 
13.30 u. Hobbyclub (Kleine Zaal) 
Donderdag 20 november 
13.30 u. COVDA (Kring) 
Zondag 23 november 
Feest van Christus Koning 
Maandag 24 november 
Femma: confituren, chutneys en smaakmakers 



Zondag 30 november 
Eerste zondag van de Advent 
Maandag 1 december 
13.30 u. Hobbyclub (Kleine Zaal) 
Woensdag 3 december 
20.00 u. Bijbellezen (Molenaarsstraat 34) 
Donderdag 4 december 
13.30 u. COVDA (Kring) 
Voedselbedeling 
 
gebed 
------------ 
Stil zou ik willen zijn vandaag 
en toeven en verwijlen 
bij zovelen die mij dierbaar zijn 
maar die rusten in de aarde, 
geborgen in de eeuwigheid van 
uw liefde. 
 
Ik draag hun namen in mijn hart, 
en meer nog dan hun namen 
de herinnering 
aan wie ze zijn geweest ... 
Zij hebben van mij gehouden, 
ik hield van hen. 
Zij hebben mij mede gemaakt 
tot wie ik nu ben ... 
Zo talrijk zijn ze reeds, 
Heer God: 
familieleden, buren, kennissen, 
goede vrienden ... 
 
Stil zou ik willen zijn vandaag 
en in die stilte - uw stilte - 
dankbaar toeven en verwijlen 
bij zoveel die mij dierbaar zijn 
en die rusten in de aarde: 
mogen zij ook rusten in uw vrede. 
 
Mark De la Marche 
 
 
STILSTAAN OP ZONDAG 
 
Op zondag 19 oktober kwamen we samen in de winterkapel om het evangelie te beluisteren waarin de 
farizeeën de vraag stellen: ‘Is het geoorloofd om aan de keizer belasting te betalen’. Het werd een 
boeiende uitwisseling van vragen en meningen.  
Het antwoord van Jezus: ‘geef aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt’ 
heeft in het verleden  aanleiding gegeven tot de theorie van de twee rijken: het rijk van de wereld en 
het rijk van God, beiden gescheiden van elkaar. De uitloper er van is de scheiding tussen Kerk en 
Staat. Deze scheiding heeft zijn grondige redenen. 
Maar tezelfdertijd schuilt er ook een gevaar in: godsdienst wordt dan een privé-zaak die geen weerslag 
heeft op het concrete leven van mensen. Dat is echter in tegenstelling met het feit dat bij alle 
aanwezigen concrete beslissingen wel kunnen beïnvloed worden door hun geloof. 



In een volgend stukje evangelie zal Jezus trouwens de twee met elkaar verbinden als Hij antwoord 
geeft op de vraag: ‘wat is het voornaamste gebod’. Zijn antwoord verbindt beide werelden: ‘Gij zult de 
Heer uw God beminnen en uw naaste als uzelf’. 
Het werd een boeiende uitwisseling, zoals gewoonlijk. De volgende Stilstaan op Zondag is gepland 
voor 16 november. 
 
 
 
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.  
 
 
 
ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN 
 
Op zaterdag 1 november vieren wij Allerheiligen om 10 u. in Sint-Vincentius, waarbij ons groot koor 
weer zorg voor de muzikale omlijsting. Op zondag 2 november gedenken wij alle overledenen tijdens 
de mis voor Allerzielen om 10 u. in Sint-Vincentius, alweer begeleid door ons groot koor. 
Tijdens de eucharistieviering van Allerzielen gedenken wij in het bijzonder de overledenen van het 
voorbije jaar: 
Cappaert Jeannine 
Octaaf Goethals 
Nelda Matthu 
Emile De Geyter 
Germaine De Smaele 
Simonne De Vreese 
Julius Balogh 
Julius Pokuta 
Clara Bradt 
Huyghe André 
Gilbert Robert 
Camiel Adams 
Rosalie De Potter 
De Keuckeleire Christiana 
Jan Hudi 
Tatar Ludovit 
Op het einde van de viering zullen de families het kruisje ontvangen dat tijdens het voorbij jaar in de 
kerk hing tot hun gedachtenis. 
 
 
 
DE HOBBYCLUB STELT TENTOON 
 
Op zondag 9 november houdt onze Hobbyclub zijn tentoonstelling in onze parochiale feestzaal van 10 
u. tot 17 u. Je kan er niet alleen mooi borduurwerk, breiwerk en haakwerk bewonderen of aankopen, 
maar je kan er ook je geluk beproeven met de tombola en genieten van een lekker kopje koffie met 
wafel of pannenkoek. 
Uiteraard zijn alle vrienden en sympathisanten welkom, ook uw familieleden en kennissen. Alvast 
bedankt voor uw aandacht en steun. 


