
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
SINT-VINCENTIUS 
 
vrijdag 28 november 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 29 november 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
zondag 30 november 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
om God te danken voor het leven van familie en vrienden 
maandag 1 december 
19.00 u. Eucharistieviering (Mimosastraat 44) 
woensdag 3 december 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
voor een gevraagde intentie 
 
DE KALENDER 
 
Zondag 30 november 
Eerste zondag van de advent 
Maandag 1 december 
13.30 u. Hobbyclub 
Woensdag 3 december: 
20.00 u. Bijbellezen (Pastorie 
Donderdag 4 december 
13.30 u. COVDA (Kring) 
Voedselbedeling 
Zondag 7 december 
Tweede zondag van de advent 
Dinsdag 9 december 
Ziekenzorg: planningsvergadering met alle vrijwilligers 
Woensdag 10 december 
14.30 u. Liturgieploeg 
20.00 u. Parochieteam (Pastorie) 
Donderdag 11 december 
Femma: bloemschikken (namiddag en avond) 
Zondag 14 december 
Derde zondag van de advent; Stilstaan op zondag 
Maandag 15 december 
Hobbyclub: kerstfeest 
Donderdag 18 december 
13.30 u. COVDA (Kring) 
Zondag 21 december 
Vierde zondag van de advent 
Woensdag 24 december 
Kerstavond. Middernachtmis om 24.00 u. 
Donderdag 25 december: Kerstmis 
Vrijdag 26 december 
Ziekenzorg, kerstfeest samen met de zieken 
Zondag 28 december 
Feest van de H. Familie 
Donderdag 1 januari: Nieuwjaar 
 
 



begin gebed 
------------ 
Wees waakzaam 
want voor je het beseft 
heeft de konsumptiewereld 
met je diepste dromen 
een loopje genomen 
en je verlangen naar geluk 
netjes ingepakt 
in koopgedrag. 
 
Wees waakzaam 
want voor je het beseft 
zijn je vragen verstomd, 
en zie je niet meer 
hoe het onrecht wordt goedgepraat, 
en ben je mooi aangepast 
aan wat gewone gang van zaken heet. 
 
Wees waakzaam 
want voor je het beseft 
praat je mee 
met wat ze allemaal zeggen: 
dat het elk voor zich is 
in het leven, 
en dat jij toch ook 
maar één keer leeft. 
 
Wees waakzaam 
want voor je het beseft 
leef jij ook 
en koste van anderen, 
ook al heb je de mond vol 
van kiezen voor de zwaksten. 
 
Carlos Desoete e.a. 
------------ 
 
 
DE ADVENT BEGINT 
 
Het Kerstfeest komt er aan en het mag gezien zijn in de straten. Overal reeds kerstverlichting en 
kerstaankopen … Maar het echte Kerstfeest vraagt nog een heel andere voorbereiding. Daarom is er de 
advent, die telkens de verwachting oproept naar een betere wereld, Gods Rijk, waar ieder mens bevrijd 
is van onrecht en in vrede kan leven. In onze parochie willen we daarom onze solidariteit tonen met 
hen die arm zijn. Elk weekend kan u iets meebrengen om aan de armen te geven: niet-bederfbaar 
voedsel, hygiëneproducten, niet-afgedragen kleding enz. Dank reeds vooraf. 
In de eerste week van de advent is ons thema: “Wees waakzaam”.  
 
 
 
 
 
 
 



KIND VAN GOD GENOEMD 
 
Op zaterdag 15 december werden in onze kerk Vinny en Ylano Sterckx gedoopt. Zij wonen met hun 
ouders Giovanni en Letitia in de Kijrgsgasthuisstraat hier in Gent. Wij wensen de dopelingen en hun 
familie alle mogelijk geluk en Gods zegen toe. 
 
 
 
WERKEN AAN HET KERKTERREIN 
 
Zoals iedereen heeft kunnen vaststellen die naar de eucharistieviering komt op onze parochie is er een 
en ander bezig.  
In de tuin tussen de kerk en de pastorie zijn twee stronken weggefreesd. In de plaats van de treurwilg 
en de acacia die er stonden zijn er twee bomen geplant: één vooraan en één in het midden van de 
vroegere jongensspeelplaats. 
Naast en achter de kerk is de stad Gent volop bezig een parkeerterrein én fiets-voetgangersdoorgang te 
maken naar het toekomstige Bloemekenspark tussen de Roggestraat en de Nieuwe Vaart. Zo is een 
stukje muur weg langs de kant van de Maisstraat en is de omheining aan de kant van de Roggestraat 
afgebroken. 
Dank zij de samenwerking tussen de VZW Parochiale Werken en de parochie is er voor gezorgd dat 
door het wegbreken van het vroegere ‘winkeltje’ een ruime oprit is ontstaan naar de bovenspeelplaats. 
Een hekken zal deze oprit afsluiten. Op de bovenspeelplaats komt er occasioneel mogelijkheid tot 
parkeren voor kerk- en kringbezoekers. 
De Compagnie de Sporen is ondertussen bezig de laadkade aan de bovenspeelplaats en het pad er rond 
opnieuw aan te leggen.  
 
 
 
BIJBELLEZEN VERHUIST 
 
Reeds vele jaren houden we eens per maand een Bijbelavond. Deze ging lang door bij de Zusters van 
Liefde in de Molenaarsstraat. De laatste jaren mochten we te gast zijn in de RVT Sint-Jozef. 
Verschillende bewoners van de RVT namen deel aan deze avond. 
De voorbije maanden echter zijn deze mensen weggevallen door overlijden of ziekte. Dankbaar om de 
mogelijkheid die ons vele jaren geboden werd lijkt het ons nu niet langer zinvol om samen te komen 
op deze plaats. We hebben daarom afgesproken voorlopig de bijbelavonden in de pastorie van de 
Maïsstraat te laten plaatsvinden.  
 
 
 
COMPAGNIE DE SPOREN DEELT MEE 
 
Op vrijdag 12 december van 13u30 tot 17u30  en zaterdag 13 december van 10u30 tot17u30 houden 
wij een KERSTMARKT in de Maïsstraat 10, 9000 Gent. Deze kerstmarkt is in samenwerking met: 
Oxfam, Elflingen, Inge Van Heule, Stella Maris, Irmalu, Mirabello, Abris, De Keiberg, 
Bloemekenswijk, PC Dr Guislain, ... Ontelbare creatieve en originele cadeautjes zijn er te koop.  
Tevens is er LIVE muziek en zang, is er de bar en zijn er eetkraampjes. Aan een workshop vilten kan 
men deelnemen op vrijdag en zaterdag om 15u. 
Meer info: 09/226 12 20 of sylvie.enzlin@fracarita.org. Neem ook eens een kijkje op 
www.compagniedesporen.be of www.facebook.com/pages/Compagnie. 
 
 
 


