
Sint – Vincentius - Gent 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Woensdag 11 maart 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering in de weekkapel  
Donderdag 12 maart 
19.00 u. Maria-Goretti  
Eucharistieviering 
Vrijdag 13 maart 
18.30 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering in de weekkapel  
Zaterdag 14 maart 
17.00 u. Maria-Goretti  
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 15 maart 
10.00 u. Sint-Vincentius  
Gezongen eucharistieviering 
uit dank 
ter nagedachtenis aan mevrouw Marleen Ongena 
Maandag 16 maart 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering 
Dinsdag 17 maart 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 18 maart 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
voor een gevraagde intentie 
DE KALENDER 
 
Woensdag 11 maart 
14.30 u. Liturgieploeg Sint-Vincentius 
19.30 u. Parochieteam  Sint-Vincentius (Maisstraat 14) 
Donderdag 12 maart 
Femma Sint-Vincentius: bloemschikken (namiddag) 
Zaterdag 14 maart 
18.00 u. Maria-Goretti: Film Broederlijk Delen en solidariteitsmaal 
Zondag 15 maart:  
9.15 u. Stilstaan op zondag (film Broederlijk Delen) (kerk Sint-Vincentius) 
12.30 u. Solidariteitsmaaltijd Sint-Vincentius 
Maandag 16 maart 
13.30 u.  Hobbyclub Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
20.00 u.  Femma Sint-Vincentius 
Culinair: bakken voor zoetebekken 
 
 



 
 
ONZE VASTENKALENDER 
 
zaterdag 14 maart 
18.00 u.  Film en Broodmaaltijd op Maria-Goretti 
zondag 15 maart 
9.15 u. Stilstaan op zondag; film Broederlijk Delen 
12.30 u. Solidariteitsmaaltijd op Sint-Vincentius 
donderdag 26 maart 
19.00 u. Verzoeningsviering in Sint-Vincentius 
weekend 28-29 maart 
Palmzondag 
Tweede collecte Broederlijk Delen 
Vrijdag 3 april 
14.00 u. Aanbidding in de kerk 
15.00 u. Kruisweg 
zondag 5 april 
Pasen 
10.00 u. Paasviering op Sint-Vincentius 
maandag 6 april 
11.00 u. Eucharistieviering op Maria-Goretti 
 
VOORLOPIGE REGELING VOOR DE WEEKENDVIERINGEN OP SINT-JOZEF 
EN SINT-VINCENTIUS 
 
Met het overlijden van Koen Blieck is de parochie van Sint-Jozef zonder priester. Om tijdens 
het weekend toch eucharistie te kunnen vieren is de volgende regeling voorgesteld: op 
zaterdagavond is de eucharistieviering om 18 u. op Sint-Jozef (en vervalt deze op Sint-
Vincentius), op zondag is de eucharistieviering om 10 u. op Sint-Vincentius (en vervalt deze 
op Sint-Jozef). Verder overleg over deze regeling zal plaats vinden met de beide 
parochieploegen en met de zone Gent-West. 
 
VACATURE KERKBESTUUR 
 
Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële 
organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden 
meegedeeld dat er 1 vacature is binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Vincentius te 
Gent. 
 
Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in 
aanmerking om lid te zijn van de kerkraad: 
 
1° rooms-katholiek zijn; 
2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing; 
3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de gemeenten 
van de gebiedsomschrijving van de parochie (voor de parochie Sint-Vincentius betreft het de 
gemeente Gent). 
 



Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 22 maart 
ingediend zijn bij: 
Kerkfabriek Sint-Vincentius 
ter attentie van Pater Vloemans Guido  
Maisstraat 14 
B-9000 Gent. 
 
De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij. 
 
Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en 
achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met 
adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°. 
 
Na 31 maart zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt 
worden door uithanging in de parochiekerk van de parochie Sint-Vincentius te Gent. 
 
Opgemaakt op 4 maart 2015  te Gent 
 
NOTEER NU REEDS: SCHOOLFEEST KLIMREK-VAN BEVERENPLEIN 
 
Op zaterdag 9 mei van 14 tot 18 uur organiseren wij ons schoolfeest. Het thema dit jaar is: 
‘De 4 oerelementen: water, lucht, vuur en aarde’.  
Alle inwoners van de Bloemekenswijk zijn van harte uitgenodigd op dit gebeuren.  Die dag 
kunnen jullie genieten van de klasoptredens, de spelcarrousel, verfrissende drankjes en 
lekkere gerechten aan democratische prijzen.  
 
Info: Peter De Block,  Vrije Basisschool  Klimrek-Van Beverenplein,  Edmond Van 
Beverenplein 15, 9000 Gent, tel. 09 226 02 66 
 
MINDERVALIDEN VLAANDEREN NODIGT UIT 
 
Nu reeds nodigt Mindervaliden Vlaanderen u uit op hun kaas- en wijnavond  vanaf 18.30 u. 
op zaterdag 28 maart. Deze gaat door in de feestzaal van de Maisstraat. Ook vlees- of 
visschotel zijn mogelijk. Inlichtingen en inschrijvingen bij Achiel Calf. 
 
AAN DE HEER TOEVERTROUWD 
 
Op donderdag 5 maart hebben wij tijdens de rouwplechtigheid om 11.30 u. biddend mevrouw 
Madeleine Roman aan Gods liefde toevertrouwd. Zij is geboren in 1922, was gehuwd met de 
heer Georges Jacobs en woonde in de Fuchsiastraat 29.  
Wij bieden de familie en vrienden in rouw onze christelijke deelneming aan. 
 
 
 


