
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 5 december 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 6 december 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
voor het welslagen van een operatie 
zondag 7 december 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
maandag 8 december 
19.00 u. Eucharistieviering (Mimosastraat 44) 
woensdag 10 december 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
voor een gevraagde intentie 
 
DE KALENDER 
 
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) 
 
gebed 
 
Bevrijding 
 
Is dit een oud verhaal? 
Geschiedenis uit een boek? 
Over mensen van toen? 
Een profeet 
wiens naam is versleten 
in onze mond? 
 
Of een feit van vandaag, 
openbaring voor nu? 
 
Wij zijn mensen 
onderweg, 
steeds nog 
zee en woestijn, - 
overal nog 
grenzen en machten 
ijzeren wetten, 
het recht van de sterkste, - 
steeds nog 
wapens en muren, 
schreeuwende leuzen 



en mensen in angst. 
 
Wie zal ons leiden 
wijst er een weg? 
Wie gooit de afgoden 
in puin, 
jaagt ons op uit 
ons aards paradijs? 
 
Wie gaat ons voor 
als een licht 
als een vuur, 
God voor ons uit? 
 
Peter Verhoeven 
 
TWEE PAROCHIEBLADEN GEKREGEN? 
 
Sommigen zijn verwonderd dat er twee parochiebladen in de bus vallen: het vertrouwde van Gent-
Noord én het parochieblad van Gent-Ekkergem. Vanaf 1 januari zal het nieuws van onze parochie (en 
van Sint-Jozef) te vinden zijn in het parochieblad van Gent-West (nu parochieblad van Gent-
Ekkergem geheten, we zoeken nog naar een eventueel andere benaming). Zo sluiten we ons aan bij het 
gebeuren op de Brugse Poort en Ekkergem. De lezers die behoren tot de parochies van het H. Kerst, 
Muide en Meulestede vinden hun nieuws in de toekomst in de editie Gent-Centrum. 
 
CHRISTUS KONING: DANK AAN DE VRIJWILLIGERS 
 
Op het feest van Christus Koning hebben we dank gebracht aan alle kerkbetrokken vrijwilligers. En 
dat zijn er heel wat. Op de lijst van de verzekerde vrijwilligers staan er meer dan 70 opgeschreven en 
we zullen die lijst nog een beetje moeten aanvullen (o.a. met de mensen die voor het parochieblad 
instaan). Als geschenkje kregen alle vrijwilligers een schrijfstift, met een lampje aan de ene zijde en 
een zachte top aan de andere zijde, waarmee men kan ‘swipen’ (voor smartfoon of tablet). Nogmaals 
heel hartelijk dank aan allen. 
 
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. 
 
VOORBEREIDING EERSTE COMMUNIE 
 
Op dinsdag 25 november kwamen we voor de eerste keer samen met de leerkrachten van de vier 
basisscholen van onze wijk om de eerste communie voor te bereiden. Deze zal doorgaan op donderdag 
4 mei, feest van O.H.Hemelvaart. 
 
 
 


