
Sint-Vincentius - Gent 
 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Woensdag 28 maart 
19.00 u. Chrismamis in de kathedraal 
Vrijdag 27 maart 
14.00 u. Sint-Vincentius 
Aanbidding in de kerk 
15.00 u. Sint-Vincentius 
Kruisweg 
Zondag 29 maart 
Pasen 
10.00 u. Sint-Vincentius  
Gezongen eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
Maandag 30 maart 
Paasmaandag 
11.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
 
DE KALENDER 
 
Donderdag 9 april: 
Femma: bloemschikken (namiddag en avond) 
Maandag 13 april:  
13.30 u.  Hobbyclub Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
Woensdag 15 april:   
14.30 u. Liturgieploeg Sint-Vincentius 
19.30 u. Parochieteam  Sint-Vincentius (Maisstraat 14) 
 
ONZE VASTENKALENDER 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 



WIJ VIEREN SAMEN DE GOEDE WEEK EN PASEN 
 
Voor de eerste keer in vele jaren zullen wij Witte Donderdag niet in onze kerk vieren. Ons 
groot Sivi-koor is er niet meer om de dienst muzikaal te verzorgen en het aantal aanwezigen 
verminderde. De samenwerking met de gemeenschappen van de zone Gent-West maakt het 
mogelijk om deze avond toch zinvol te vieren. Daarvoor gaan we naar Sint-Martinus waar de 
dienst begint om 19.00 u. Wie er graag naar toe gaat maar niet over vervoer beschikt kan 
contact opnemen met pater Guido. 
 
Op Goede Vrijdag is er de gelegenheid tot aanbidding om 14 u. en doen we de kruisweg om 
15 u. ’s Avonds worden we verwacht op Sint-Jozef voor de kruisverering. 
De Paaswake vieren we dit jaar op Sint-Martinus om 21 u. Tijdens de dienst zullen de 
paaskaarsen van de verschillende gemeenschappen gewijd worden. Ook daar kan voor 
vervoer worden afgesproken met pater Guido. 
 
Pasen zelf vieren we zondag 5 april in onze kerk om 10 u. Paasmaandag is er de dienst op 
Maria-Goretti om 11 u. en ’s middags in onze zaal de mis van Ziekenzorg. 
 
We nodigen u allen van ganser harte uit om zo veel mogelijk deze diensten bij te wonen. 
 
 
ZIEKENZORG VIERT PASEN 
 
De eerste lentezon priemt het grijze wolkendek open. Vogels maken nest en aan de bomen en 
struiken komen botten. De narcissen steken hun kopjes boven de grond. 
’t Wordt lente! ’t Wordt PASEN! 
 
We nodigen jullie dan ook graag uit op ons Paasfeest.  
Programma: 
13.45 u. eucharistieviering 
15.00 u. deel 1 optreden 
15.45 u. koffie 
16.15 u. deel 2 optreden 
17.00 u. wel thuis 
 
Zoals gewoonlijk voorzien we vervoer voor wie er moeilijk kan geraken. Als deelname in de 
onkosten vragen we 2,50€ te betalen bij inschrijving. Inschrijven bij je huisbezoeker of bij 
Rita  09 226 31 58 voor 30 maart. 
 
LIEF EN LEED 
 
Op woensdag 25 maart hebben we om 10 u. op Sint-Jozef  biddend de heer Marcel 
Onderdonck aan Gods liefde toevertrouwd. Hij is geboren in 1933 en was gehuwd met 
mevrouw Cécile Poppe. Afkomstig van Sint-Jozef woonde hij lang met zijn vrouw in de 
Haverstraat. De laatste jaren bracht hij door in de Vijvers in Ledeberg. 
Wij bieden de familieleden en vrienden in rouw onze oprechte christelijke deelneming aan. 
 
 
 
 



KORTE MEDEDELINGEN 
 
Op dinsdag 24 maart kwamen we met een aantal ouders en kinderen samen in de school van 
de Van Ryhovelaan ter voorbereiding van de eerste communie. Ook de vier leerkrachten 
godsdienst van de vier basisscholen van onze parochie waren aanwezig. Er zouden een 
twintigtal kinderen hun communie doen op Ons-Heer-Hemelvaart. 
 
Van dinsdag 7 tot  vrijdag 11 april zal er geen eucharistieviering zijn op Maria-Goretti of 
Sint-Vincentius. 
 
PASAR MARIAKERKE DEELT MEE 
 
Op zaterdag 18 april is er een daguitstap naar Middelburg. Aan de hand van een 
routebeschrijving en foto's leidt de wandelzoektocht u langs imposante monumenten, sierlijke 
gevels en middeleeuwse straatjes in de hoofdstad van Zeeland. 
Bij aankomst wordt u verwelkomd met een lekkere koffie en … Ondertussen worden de 
formulieren verdeeld. U kunt op pad gaan al dan niet in kleine groepjes. Wij sluiten onze dag 
af in een plaatselijk restaurant. 
Afspraak: Onder voorbehoud, om 9u45. Meer informatie bij inschrijving. Deelname: 
Richtprijs: Pasarleden € 37,00 niet leden € 39,00 
Inbegrepen: Verzekering, zoektocht, koffie, 3 gangen diner en tal van verrassingen. 
Niet inbegrepen: Vervoer, drank en persoonlijke uitgaven. 
Meebrengen: Schrijfgerief, aangepaste kledij en eventueel picknick voor ’s middags. 
Inschrijven en betalen vóór: 11 april 2015 via mail op chrisd@telenet.be of telefonisch op het 
nummer 09/227.27.59 (Chris) of 09/329.42.24 (Fernand).  
 
Van vrijdag 25 tot 27 september is er een fiets/wandelweekend op de Veluwe. Wij verblijven 
in een Van der Valk hotel, midden op de Veluwe, met een bosgebied van maar liefst 15.000 
ha als achtertuin.  
Prijs (Volpension, enz. …):Pasar leden € 209,  niet leden € 220 
Geïnteresseerden kunnen vanaf nu inschrijven bij Chris 09/227 27 59 of Fernand 09/329 42 
24 of per mail aan chrisd@telenet.be tot 18 april of tot volzetting . 
 


