
 

Sint – Vincentius - Gent 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Woensdag 15 april 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Donderdag 16 april 
19.00 u. Maria-Goretti  
Eucharistieviering 
Vrijdag 17 april 
18.30 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Zaterdag 18 april 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 19 april 
10.00 u. Sint-Vincentius  
Gezongen eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan mevrouw Vanopdenbosch 
Maandag 20 april 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering 
Dinsdag 21 april 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 22 april 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
 
 
DE KALENDER 
 
Woensdag 15 april:   
14.30 u. Liturgieploeg Sint-Vincentius 
19.30 u. Parochieteam  Sint-Vincentius (Maisstraat 14) 
Donderdag 16 april:  
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
Zondag 19 april:  
9.15 u. Stilstaan op zondag 
11.00 u. Ontmoeting met eerste communicanten en hun ouders 
Donderdag23 april: 
 Ziekenzorg: Swingo voor zieken en vrijwilligers 
 



 
 

 
 
HARTELIJK DANK 
 
Het is een mooie veertigdagentijd geweest in onze kerk van Sint-Vincentius. Op de eerste 
plaats dank voor uw biddende en zingende deelname aan de vieringen. Daarbij, zoals elk jaar, 
was er veel inzet voor Broederlijk Delen bij de Koffiestop en het Solidariteitsmaal. Maar ook 
werden heel wat inspanningen geleverd voor het kuisen en de versiering van de kerk, voor het 
opstellen en drukken en verspreiden en lezen van de liturgische teksten, voor de aangepaste 
zang,  voor de meegebrachte palm. 
Samen met de andere gemeenschappen van zone Gent-West vierden we in onze kerk 
Aswoensdag en de Verzoeningsviering. Op Pasen mochten we in eigen kerk de opstanding 
van Jezus gedenken in een feestelijke eucharistie, deze maal verzorgd door ons zondagskoor. 
Heel hartelijk dank voor dit alles en voor nog zoveel meer … 
 
 
 



BROEDERLIJK DELEN 
 
Dit jaar bracht Broederlijk Delen in onze gemeenschappen van Sint-Vincentius en Maria-
Goretti in het totaal 1364 euro op. De eerste collecte 209 euro ( was in 2014 290 euro), de 
tweede omhaling 250 euro (was 255 euro); de koffiestop 150 euro (was 171 euro) en de 
solidaire maaltijd 465 euro (was 485 euro). In het totaal bracht dit 1074 euro op in Sint-
Vincentius (was in 2014 1201 euro) en 390 euro in Maria-Goretti (was 300 euro). 
Wij danken u allen heel hartelijk voor uw gift. 
 
 
AAN DE HEER TOEVERTROUWD 
 
Men meldde ons het overlijden van mevrouw Marie-Thérèse Fostier. Zij was heel goed 
gekend op Maria-Goretti, waar zij jaren de zorg op zich nam als koster. Wij zijn haar heel 
dankbaar voor al hetgeen zij betekend heeft voor de gemeenschap aldaar. De laatste jaren was 
zij ziek en kon niet meer naar de eucharistie komen. Op woensdag 8 april werd van haar 
afscheid genomen in Lochristi. 
Wij bieden haar echtgenoot Guillaume Bollé en de familie en vrienden in rouw onze oprechte 
christelijke deelneming aan. 
 
 

 



 
ZIEKENZORG SINT-VINCENTIUS VIERDE PASEN 
 
Op maandag 6 april vierden we met onze zieken en bejaarden het Paasfeest in de grote zaal 
van de Maisstraat. Na de stemmige eucharistieviering mochten we genieten van de zang- en 
speelkunst van Angela Campbell & Erik Van Eetvelde. Voeg daar nog twee lekkere 
koffiekoeken en een warme tas koffie of thee en de  namiddag was helemaal af. 
 
ZONDAG 19 APRIL 
 
9.15  u. STILSTAAN OP ZONDAG 
 
Zoals de vorige maanden willen we alle parochianen uitnodigen voor ‘Stilstaan op zondag’ in 
onze kerk om 9.15 u. Ook deze maal zal het thema gekozen worden in functie van de 
evangelielezing van de zondag, namelijk Lucas 24, 35-48. Ook op deze zondag is er: 
 
11.00 u. ONTMOETING MET DE EERSTE COMMUNICANTEN 
 
Op zondag 19 april zijn alle eerste communicanten en hun ouders uitgenodigd, na de 
eucharistieviering, voor een kennismaking met de kerk en met elkaar. Tijdens deze 
ontmoeting zullen ook de kinderen die nog niet gedoopt zijn het doopsel ontvangen. Ook 
parochianen zijn hartelijk uitgenodigd om deze mensen te verwelkomen. Het geheel zal 
ongeveer één uur in beslag nemen. 
 
ZIEKENZORG SINT-VINCENTIUS NODIGT UIT 
 
Ziekenzorg ontving een uitnodiging van studenten ergotherapie aan de Artevelde hogeschool. 
Zij willen ons graag een aangename namiddag bezorgen met een muzikale bingo op 
donderdag 23 april, van 14.30 u. tot 16.30 u., in de Maisstraat 20. 
Breng de inschrijvingen binnen bij Rita Jasmijnstraat 46 09 226 31 58 ten laatste op 20 april 
 
 
 
 
 



DE TEVHID MOSKEE VAN DE FERRERLAAN NODIGT UIT 
 
Het is een aangenaam genoegen voor het bestuur van de Tevhid moskee, gelegen aan de 
Francisco Ferrerlaan 214A, om u van harte uit te nodigen voor onze Openmoskeedag van 
zondag 19 april 2015. 
 
Er wordt een rondleiding voorzien in de moskee van 10u30 tot 11u15 en van 13u30 tot 14u15.  
Van 11u30 tot 12u15 en van 14u30 tot 15u15 wordt jullie de mogelijkheid geboden een 
uiteenzetting bij te wonen met als thema “Het Hiernamaals: Hemel of Hel?” 
Er zijn tevens ook hapjes voorzien en een tentoonstelling met de 99 schone namen van Allah 
die jullie kunnen bezichtigen.  
Wij staan klaar om naar al uw vragen begripvol te luisteren en respectvol antwoord te geven. 
 
 


