
Sint – Vincentius - Gent 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Woensdag 18 maart 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering in de weekkapel  
Donderdag 19 maart 
19.00 u. Maria-Goretti  
Eucharistieviering 
Vrijdag 20 maart 
18.30 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering in de weekkapel  
Zaterdag 21 maart 
17.00 u. Maria-Goretti  
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 22 maart 
10.00 u. Sint-Vincentius  
Gezongen eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan Tom en Hubert Verbeke 
Maandag 23 maart 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering 
Dinsdag 24 maart 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 25 maart 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
uit dank bij een verjaardag  
 
DE KALENDER 
 
Donderdag 19 maart  
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
Donderdag 26 maart 
19.00 u. Verzoeningsviering (kerk Sint-Vincentius) 
 
ONZE VASTENKALENDER 
 
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 
 
DE VASTEN 
 
De vastentijd is over halfweg, het einde van de jaarlijkse bezinningsperiode komt in zicht.  
Bij vasten denken mensen vaak  aan twee zaken. Eerst en vooral besluiten ze om ‘ te 
minderen’: luxeartikelen, voeding, snoep, vlees, chocolade, alcohol, … de gewoontes 
sneuvelen bij bosjes.  Mensen proberen te minderen op de (overbodige) luxe die onze 
maatschappij biedt. Dat het vaak een gezonder levensstijl ten goede komt, is meegenomen.  
Ten tweede, daarom niet minder belangrijk,  is het een periode waarin mensen sterker dan 
anders  gewezen worden op de hulpbehoevendheid van anderen.  In de vastentijd hebben we 
de traditionele acties van Broederlijk Delen. We worden uitgenodigd om ook ons steentje bij 
te dragen aan de projecten. Een koffiestop, een inzamelactie, een sobere maaltijd, we kennen 
het allemaal.  
Ook het jonge volk wordt gemobiliseerd en gesensibiliseerd: scholen organiseren 
sponsortochten en tal van andere acties om de projecten van Broederlijk Delen of eigen 
projecten van de nodige financiële middelen te voorzien. Wellicht zijn de traditionele 
snoepjes die de pot ingaan om met Pasen verslonden te worden in de vergeethoek geraakt, 
maar velen voelen zich aangesproken om de spreekwoordelijke duit in het financiële zakje te 
doen.  
Maar is dit alles wel de essentie van de vasten? 
Begrijp mij zeker niet verkeerd, het is beslist lovenswaardig dat jong en oud zich inzetten 
voor het goede doel en anderen steunen. En de letterlijke uitvoering van vasten, al dan niet 
gecombineerd met het gezondheidseffect, heeft zijn reden van bestaan. Zou het toeval zijn dat 
de media net in deze tijd focussen op het minderen van het gebruik van vetten, suiker, zout, 
… en de wereldwijde voedselproblematiek een meer prominente plaats krijgt?  Maar sta me 
toe even verder te grasduinen in de krant en mijn oor te spitsen bij het nieuws: ik kan me niet 
van de indruk ontdoen dat velen onder ons kampen met ongenoegen, stress, werkdruk, 
prestatiedrang, verzuring, … Velen zijn ervan overtuigd dat ons sociaal leven én onze 
leefomgeving dringend aan herbronning toe zijn, velen wijzen voor de oplossingen graag naar 
de andere. Sombere gezichten dus, vaak een verbeten trek om de mond. Moeten we ook daar 
niet net gaan minderen? Wie voelt zich geroepen om de oproep in het evangelie om niet te 
vasten met een somber gezicht maar met een blije glimlach in praktijk om te zetten? Kunnen 
we dat wel? 
Daarom lanceer ik een warme oproep om de laatste weken van de vasten, en liefst nog lang 
daarna,  niet met een lang gezicht rond te lopen en de klaagmuur aan zijn lot over te laten. Het 
kan inderdaad al eens tegenvallen, maar als we eerlijk zijn kunnen we niet zelden onze 
tegenslagen best relativeren als we vergelijken met wat andere mensen meemaken.  
Ook dat is vasten! Je niet laten vangen aan het pessimisme van onze maatschappij en net een 
klein vuurtje zijn dat licht geeft aan onze medemens. Daarom herhaal ik hier de woorden uit 
het Mattheusevangelie: “Wanneer je vast, zet dan geen somber gezicht…” 
Keep smiling! 
 
Ruben 
 
 
 



invoegen foto’s SAM1240, SAM1243 
 
ZIEKENZORG SPEELDE BINGO 
 
De winter loopt stilaan op zijn einde en heel wat mensen kijken er naar uit om weer eens 
buiten te kunnen. Hoe kan dat beter dan met een gezellige ziekenzorgnamiddag. Alle 
ingrediënten waren aanwezig op zaterdag 7 maart. We hadden de nodige tijd om bij te praten 
en kleine en grote nieuwsjes uit te wisselen. Er was koffie met lekkere koeken en we speelden 
bingo.  
Opdat iedereen zou kunnen meedoen speelden we kaartbingo. Wie al zijn kaarten omgedraaid 
had en dus bingo mocht roepen kon zich een prijsje kiezen van de prijzentafel. Het was af en 
toe best spannend als die ene kaart maar niet omgedraaid geraakte. Veel te vroeg was de 
prijzentafel leeg en de namiddag voorbij. Iedereen ging blijgezind naar huis. 
 
ENKELE PRAKTISCHE PROBLEMEN OPGELOST 
 
Het was al een hele tijd een probleem: bij het uitknippen van het licht aan de sacristie viel 
soms een hoofdzekering uit. Dit had onder andere tot gevolg dat de klokken niet meer luiden 
en er geen verwarming meer was. Telkens diende de elektriciteitsmaatschappij tussen te 
komen om de zekering te herstellen. Uiteindelijk werd een automatische zekering geplaatst, 
waardoor die tussenkomst kon vermeden worden. 
Maar daarmee was het probleem nog niet opgelost, tot enkele weken geleden. Toen bleek dat 
twee draden van de overspanningsbeveiliging omgewisseld waren bij de installatie. Eenmaal 
deze fout hersteld zijn we gevrijwaard gebleven van verdere stroompannes. 
Wat de verwarming betreft: we hadden een brandalarm op de avond van Aswoensdag. De 
brandweer kon geen oorzaak vinden maar er was wel een probleem met de temperatuur van 
de rookgassen. Een gespecialiseerde firma heeft daarop een onderzoek ingesteld. Volgens hen 
lag het aan het feit dat de verwarming steeds bleef branden – ook al werd een bepaalde 
kritische temperatuur bereikt. Deze temperatuurregeling werd aangepast om verder alarm te 
voorkomen. Of dit ook effect heeft op de warmte in de kerk zal nog moeten blijken. 
 
 
 
MINDERVALIDEN VLAANDEREN NODIGT UIT 
 
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 bij Achiel Calf en liefst nu onmiddellijk bij hem inschrijven! 
 
KIND VAN GOD GENOEMD 
 
Op zondag 8 maart werd in onze kerk Alicia Tiniakos gedoopt. Wij wensen de dopeling en 
het gezin waar zij in opgroeit Gods zegen toe. 
 
 


