
Sint – Vincentius - Gent 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Woensdag 25 maart 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering in de weekkapel  
Donderdag 26 maart 
19.00 u. Sint-Vincentius  
Verzoeningsviering 
Vrijdag 27 maart 
18.30 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering in de weekkapel 
Zaterdag 28 maart 
17.00 u. Maria-Goretti  
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 29 maart 
10.00 u. Sint-Vincentius  
Gezongen eucharistieviering 
om God te danken voor het leven van familie en vrienden 
Maandag 30 maart 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering 
uit dank 
Dinsdag 31 maart 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 1 april 
19.00 u. Chrismamis in de kathedraal 
 
DE KALENDER 
 
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 



WERK AAN DE KERK 
 
In de voorbije week zijn er op de daken van de kerk klimhaken geplaatst. De mensen van 
Monumentenwacht hadden aangedrongen op deze verbetering om veiliger inspectie mogelijk 
te maken. Tevens wordt het gemakkelijker aan het dak te werken. 
Op dinsdag 17 maart werd het oude kruis van de toren teruggebracht. Twee  jaar geleden werd 
het van de toren afgenomen omwille van neerstortingsgevaar. Het oude kruis zal wellicht 
dienen als model voor een nieuw te maken kruis. Het zal nog wel een hele tijd duren 
vooraleer dit nieuwe kruis met een (nieuwe?) haan  boven op de toren zal worden geplaatst . 
 
PALM GEVRAAGD 
 
Op zondag 29 maart vieren we Palmzondag. De vorige jaren was er telkens veel palm nodig. 
Iedereen die er ons kan bezorgen is reeds bij voorbaat hartelijk bedankt.   
 
GEEN BIJBELLEZEN IN APRIL 
 
Aangezien de eerste woensdag van april er de chrismamis is in de kathedraal kan die avond 
het Bijbellezen niet doorgaan. Ook de week daarop kan dit niet aangezien pater Guido 
gedurende de week na Pasen in Drongen moet helpen bij de Provinciale Congregatie van de 
paters Jezuïeten. Van 7 tot 11 april zal er ook geen eucharistieviering zijn op Maria-Goretti of 
Sint-Vincentius. 
 
 
 


