
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 26 december 
Geen eucharistieviering  
zaterdag 27 december 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
uit dankbaarheid 
zondag 28 december 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
om al het goede ons tijdens het voorbije jaar gegeven 
maandag 29 december 
Geen eucharistieviering 
woensdag 31 december 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
vrijdag 2 januari 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 3 januari 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan mevrouw Clara Bradt 
zondag 4 januari 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
maandag 5 januari 
19.00 u. Eucharistieviering (Mimosastraat 44) 
woensdag 7 januari 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
 
DE KALENDER 
 
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 
Maandag 3 januari 
13.30 u. Hobbyclub 
Woensdag 7 januari 
19.30 u. Bijbelavond (Pastorie) 
Donderdag 8 januari 
13.30 u. Covda (Kring) 
Voedselbedeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ik wens dat Hij komt, Jezus, 
als een kind in je kamer 
met een groet in zijn ogen. 
 
Ik wens dat Hij komt, Jezus, 
als een vriend in je huis 
met een bloem in zijn hand. 
 
Ik wens dat Hij komt, Jezus, 
als een broer aan je tafel 
met wat brood om te delen. 
 
Ik wens dat Hij komt, Jezus, 
als een gids voor je toekomst 
met zijn hand op je schouder. 
 
Ik wens dat Hij komt, Jezus, 
als de weg in je leven 
met zijn voetspoor van liefde. 
 
Ik wens dat Hij komt, Jezus, 
als een licht in je hart 
met aandacht voor kleinen. 
 
Ik wens dat Hij komt, Jezus, 
als de rust van de avond 
met zijn glimlach van vrede. 
 
Ik wens dat Hij komt, Jezus, 
met zijn zegenend gebaar 
elke dag in 't nieuwe jaar. 
 
Frans Weerts 
 
 
DE KERSTTIJD IN ONZE KERK 
 
Met de middernachtsmis, woensdagnacht, begint de kersttijd. ’s Nachts zingt ons zondagskoor, bij de 
mis overdag om 10.00 u. mogen we nog genieten van ons groot Sivi-koor. De volgende dag, 26 
december, is er een eucharistieviering op Maria-Goretti om 11 u. en in de namiddag de viering van 
Ziekenzorg. Zaterdag en zondag zijn het de gewone weekendvieringen. Op maandag 29 december zal 
er géén eucharistieviering zijn, maar wel op woensdag 31 december om 19.00 u. Op Nieuwjaar is er 
een eucharistieviering in Maria-Goretti om 11.00 u. 
 
 



 
 

 
-------- 
WIJ VIERDEN ONZE HONDERJARIGE MEVROUW VINCENT 
 
Op zaterdag 13 december hebben wij met veel vreugde mevrouw Elza Colman, mevrouw Vincent, 
gevierd voor haar honderd jaren. Zij werd geboren op 28 november 1914. In het gezin dat zij 
opbouwde met haar man, Guillaume Vincent, heeft zij negen kinderen het leven geschonken. Zij heeft 
zich een sterke vrouw getoond, ook toen haar dierbare man overleed en op zeven maanden tijd haar 
drie oudste kinderen en een schoondochter; 
Nog altijd is zij zeer betrokken bij het leven van haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 
Ook woont zij nog steeds thuis in de Chrysantstraat 14. Met de parochie blijft zij verbonden door de 
wekelijkse communie. 
Wij wensen haar en de familie nog veel gelukkige dagen, weken, maanden en jaren toe en Gods zegen. 
 
 
 



NIEUWS OVER ONS GROOT SIVI-KOOR 
 
Velen onder u zullen het wel reeds vernomen hebben: ons groot Sivi-koor zal nog een laatste keer 
zingen in onze kerk op zondag 18 januari. Zo vele jaren hebben wij genoten van hun muzikale inbreng 
bij de grote liturgische feesten op onze parochie en ook daarbuiten. Maar wij worden allen elke dag 
wat ouder, en ook ons Sivi-koor is oud geworden. Het wordt moeilijk om nog echte kwaliteit te 
bieden. Daarom is het beter in schoonheid te eindigen. De laatste viering zal nog éénmaal ons 
dankbaar doen luisteren en bidden. Daarna valt definitief het doek over een heel rijk verleden. We 
aanvaarden met heel veel spijt, begrip en een heel grote dankbaarheid in het hart hun beslissing.  
Mogen wij u uitnodigen om zo talrijk mogelijk op zondag 18 januari aanwezig te zijn in de 
eucharistieviering om 10.00 u. voor dit afscheid. 
 
 
 
EEN LAATSTE KEER SAMEN 
 
Het is voor de laatste keer dat we nog elkaars nieuws kunnen lezen. Vanaf volgend nummer gaan de 
parochies van H. Kerst, Muide en Meulestede naar een andere editie van het parochieblad, Kerk en 
Leven. Vele jaren hebben wij van elkaar lief en leed vernomen. Sint-Jozef en Sint-Vincentius zullen 
voortaan hun nieuws delen met de parochies van Ekkergem en de Brugse Poort. 
Afscheid nemen is altijd een beetje sterven, maar moge deze verandering ook nieuw leven, nieuwe 
hoop en verbondenheid brengen. Helemaal verdwijnen uit elkaars aandacht zal niet gebeuren. De 
‘nieuwe parochie’ Gent-Stad blijft ons immers met elkaar verbinden.  
Het moge jullie goed gaan in je nieuwe omgeving. Moge de Heer aan ons allen zijn Geest blijven 
schenken tot opbouw van zijn volk, waartoe wij allen behoren. 
 
 


