
Sint – Vincentius Gent 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Woensdag 4 februari 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering in de weekkapel  
Donderdag 5 februari 
19.00 u. Maria-Goretti  
Eucharistieviering 
Vrijdag 6 februari 
18.30 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering in de weekkapel  
Zaterdag 7 februari 
17.00 u. Maria-Goretti  
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
Zondag 8 februari 
10.00 u. Sint-Vincentius  
Gezongen eucharistieviering 
ter ere van Onze-Lieve-Vrouw 
Maandag 9 februari 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering  
Dinsdag 10 februari 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 11 februari 
19.00 u. Sint-Vincentius  
Eucharistieviering in de weekkapel 
 
DE KALENDER 
 
Woensdag 4 februari 
19.30 u. Bijbellezen (Pastorie, Maisstraat 14) 
Donderdag 5 februari 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
Voedselbedeling (Maisstraat 20) 
Maandag 9 februari 
20.00  u. Vergadering catecheseploeg (Maisstraat 14) 
Woensdag 11 februari 
14.30 u. Liturgieploeg Sint-Vincentius 
19.30 u. Parochieteam  Sint-Vincentius (Maisstraat 14) 
 
 
 
 
 
 



OP ASWOENSDAG BEGINNEN WE SAMEN 
 
Willen of niet: de volgende week begint de Vastentijd. Voor velen onder ons roept dat de 
herinnering op aan allerlei verstervingen die men zich oplegde. Vroeg in de ochtend reeds 
ging men op Aswoensdag naar de kerk een assenkruisje halen. Op school, thuis, in de kerk 
maar ook elders was er de sociale druk om mee te doen.  
Die tijd is voorbij, maar de Vastentijd is er nog steeds. Want niet alleen Aswoensdag, maar 
ook Pasen staat op de kalender: feest van de Verrijzenis, de overwinning van Jezus op kwaad 
en dood. Veertig dagen lang krijgen we om dit feest voor te bereiden. 
Hoe je dit het best doet? Het is een goede suggestie om het zelf soberder aan te doen. Wie 
‘versterft’ voelt beter wat verrijzen is. Wie zichzelf weg geeft volgt Jezus na die zijn leven 
geeft. Wie zusterlijk en broederlijk deelt met de armen helpt hen om op te staan.  
Al is dan de sociale druk weggevallen, toch is het goed om in vasten de steun te voelen van 
anderen. Daartoe dienen de verschillende gebedsvieringen en activiteiten van de eigen 
gemeenschap. Ook onze grote gemeenschap van zone Gent-West biedt verschillende 
mogelijkheden om samen te komen. Zo beginnen we met al onze parochies de vasten op 
Aswoensdag in de kerk van Sint-Vincentius (Maisstraat), bereikbaar met tram 1 (halte 
Hortensiastraat) of bus 5 (halte Fuchsiastraat op de Van Ryhovelaan). Voor wie met de wagen 
komt is er parkeerplaats achter de kerk via de Roggestraat. 
Om 18.30 u. verwachten we iedereen die mee wil zingen in het gelegenheidskoor. Tijdens de 
dienst, die begint om 19.00 u., wordt de oude palm verbrand en ontvangen we – naar aloude 
gewoonte – ons assenkruisje: “Moge deze as voor jou teken zijn van hoop en geloof, van 
ommekeer en nieuw begin.” 
En dan zijn we weer samen op weg, veertig dagen lang, naar Pasen toe. Goede Vasten! 
 
 
 
PASAR MARIAKERKE DEELT MEE: KAASAVOND MET EEN VLEUGJE 
VALENTIJN 
 
Op zaterdag 14 februari wordt het opnieuw gezellig genieten van een gevarieerd kaasbuffet. 
Na het aperitief en de verwelkoming, kunt u aanschuiven aan het rijkelijk gevuld kaasbuffet. 
Tijdens deze bijeenkomst overlopen we aan de hand van een fotoreportage de activiteiten van 
2014 
en geven we wat uitleg over de komende activiteiten. 
Afspraak: Om 19u30 in het KWB lokaal, Eeklostraat 134, Mariakerke. Deuren open vanaf 
19u15. 
Deelname: Pasarleden € 13,50;  niet leden € 14,50 kinderen.-10 jaar betalen € 9,00 / € 9,50. 
Inschrijven en betalen vóór: 5 februari. 
 
HET WAS WEER STILSTAAN OP ZONDAG 
 
Op zondag 25 januari werd het een boeiende bespreking van de roeping van de eerste 
leerlingen. Eerst aan de hand van een schilderij van Luc Blomme (Vissersroeping), daarna 
met de tekst zelf van Marcus dachten we na over onze eigen roeping. We kregen ook heel wat 
achtergrond van iemand die zelf aan het meer van Galilea was geweest. Op het einde 
vervoegde het zondagskoor ons met het lied: ‘Het was op een dag bij het meer’.  
De volgende Stilstaan op zondag gaat door op 15 februari. 
 
 


