
Sint-Vincentius 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Woensdag 11 februari 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering in de weekkapel  
Donderdag 12 februari 
19.00 u. Maria-Goretti  
Eucharistieviering 
Vrijdag 13 februari 
18.30 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering in de weekkapel  
Zaterdag 14 februari 
17.00 u. Maria-Goretti  
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
Zondag 15 februari 
10.00 u. Sint-Vincentius  
Gezongen eucharistieviering 
Maandag 16 februari 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering 
om God te danken voor het leven van familie en vrienden 
Dinsdag 17 februari 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
voor een gevraagde intentie 
Woensdag 18 februari 
19.00 u. Sint-Vincentius  
Aswoensdag 
19.00 u. Eucharistieviering in de kerk van Sint-Vincentius 
 
DE KALENDER 
 
Woensdag 11 februari 
14.30 u. Liturgieploeg Sint-Vincentius 
19.30 u. Parochieteam  Sint-Vincentius (Maisstraat 14) 
Zondag 15 februari 
9.15 u.  Stilstaan op zondag (Kerk Sint-Vincentius) 
Maandag 16  februari 
13.30 u.  Hobbyclub Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
Woensdag18 februari 
19.00 u.  Aswoensdag  
Aswijding in Sint-Vincentius voor alle parochies van Gent-West 
Donderdag 19  februari 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
 



 
 
DANK AAN DE OUDE BEHEERRAAD 
 
Op donderdag 5 februari was het eindelijk zo ver: de VZW Parochiale Werken kreeg een 
nieuwe beheerraad. Na vele jaren belangeloze inzet met veel zwoegen, kopbrekens, maar ook 
mooie resultaten nemen de oude beheerders afscheid. Wat ze tot stand hebben gebracht?  
- De oude, vervallen schoolgebouwen werden verkocht aan de Compagnie de Sporen. 
- De oude Welvaert werd afgebroken en vervangen door een nieuwbouw aan de Maisstraat. 
- Een lokaal voor de Chiro werd gebouwd aan de kant van de Roggestraat 
- De feestzaal werd grondig hernieuwd en geluidsarm gemaakt 
- De gevel van de feestzaal werd opgefrist 
- Er kwam airconditioning en een nieuwe verwarmingsinstallatie in de zaal 
- Met de stad Gent werd een erfpacht afgesloten zodat heel het terrein wordt heraangelegd 
- Ondanks alle moeilijkheden leeft het geheel, de Kring, de Feestzaal 
- Alle leningen werden afbetaald. De nieuwe beheerraad kan met een propere lei beginnen. 
- En nog zo veel andere kleinere realisaties 
 
En daarom een heel grote dank aan de oude beheerraad:  de voorzitter Johan Declerck, 
penningmeester en secretaris Monique De Vuyst,  manus van alles Paul Van de Vijver en 
erelid Mietje Branteghem.  
In een volgend nummer van het parochieblad zullen we de nieuwe raad van bestuur 
voorstellen. 
 
OUDE PALMTAKKEN GEVRAAGD 
 
Tijdens de viering van Aswoensdag wordt de oude palm verbrand. Van de as krijgen we het 
assenkruisje opgelegd. Wie wil kan zijn oude palm meebrengen en achteraan in de kerk of de 
weekkapel neerleggen. Hartelijk dank bij voorbaat. 
 
 



 
 

 



"Met lichtmis geen vrouwtje zo arm of ze maakt haar pannetje warm".  
Met deze spreuk voor ogen kwamen we met de zieken samen op zaterdag 31 januari. Het was de eerste 
bijeenkomst van het nieuwe jaar, tijd dus om elkaar onze wensen over te maken, al kwamen de 
meesten toch vooral voor de pannenkoeken.Ze waren trouwens heel lekker. 
Het Showteam ladyendevagebond bezorgde ons daarbij een aangename namiddag met muziek en 
dans. De jonge tieners brachten er de sfeer in, hun optreden werd gesmaakt. Iedereen ging tevreden 
naar huis, het was een aangename namiddag. 
 
KORTE MEDEDELINGEN 
 
- Op dinsdag 3 februari kwamen de leerkrachten van de verschillende basisscholen van onze 
wijk tezamen om de viering van de eerste communie voor te bereiden. Deze zal plaats vinden 
op Ons-Heer-Hemelvaart, 15 mei 2015. 
- Dank aan allen die pannenkoeken meebrachten voor het feest van Lichtmis. We waren met 
vijf mensen om ze te gaan afgeven in de moskee aan de Ferrerlaan. Daar werden ze dankbaar 
in ontvangst genomen als teken van wederzijds respect. 
- Op de nieuwjaarsreceptie van de Kring was er veel volk aanwezig. Nadien bleven een 
honderdvijftig mensen genieten van lekkere stoverij of vol-au-vent. 
 
 
 


