
Sint-Vincentius-Gent 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Woensdag 29 april 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Donderdag 30 april 
19.00 u. Maria-Goretti  
Eucharistieviering 
Vrijdag 1 mei 
18.30 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan de heer Julius Pokuta 
Zaterdag 2 mei 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 3 mei 
10.00 u. Sint-Vincentius  
Gezongen eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan ddhr en mevr. De Vuyst-Verstringhe 
de familie Mulert-Va Craeynest 
en dhr. Julius Balogh 
Maandag 4 mei 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan dhr. Lucien Van de Velde 
Dinsdag 5 mei 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 6 mei 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
ter ere van Onze-Lieve-Vrouw 
 
DE KALENDER 
 
Donderdag 30 april:  
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
Maandag 4 mei:  
13.30 u.  Hobbyclub Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
Woensdag 6 mei:  
Bijbellezen (Pastorie SIVI, Maïsstraat 14, 20.00u.) 
Donderdag 7 mei:  
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
Femma Sint-Vincentius: bloemschikken (namiddag) 
Voedselbedeling (Maisstraat 20) 
 



 
TIJLS AVONDGEBED 
 
Onze-Lieve-Vrouwke van Vlaanderen, luister: 
dees is een avond veel schoner dan de ander, 
want ik leef in verwachting van groot geluk. 
Och, mensen zij mager in hun vertrouwen 
en dik van begeerte, maar gij alleen, 
Lieve Vrouwke, kunt bidden, als wij 't niet kunnen, 
met woorden die gloeien gelijk een monstrans 
voor de voeten van uwen Zoon in de hemel ... 
De ballingschap op ons eiland hier 
is een kluis geweest voor mijn levensplezier 
en een pij weegt té zwaar op mijn zotte schouders. 
Geef, Lieve Vrouwke, mijn vreugde weer, 
en dat ik ze voere gelijk een zon, 
op schild en harnas ... Noblesse oblige. 
En laat in m'n hart het rivierke klateren 
van uw genade want ik heb dorst 
naar geluk als naar Moeders kus. 
Maak dat de reis van mij en Brabo 
en Lamme een kruisvaart van blijdschap zij. 
Zend ons den wind als een gunst in de zeilen 
en wees ons kompas, gij, Ster-van-de-zee. 
Blijf gij voor ons, als voor álle zoekers 
een koesterende benedictie ... 
Moeder van Vlaanderen, bid voor ons 
 
Anton Van de Velde 
 
 
ZONDAG 19 APRIL WAS HET GOED IN ONZE KERK 
 
Die zondag begonnen we al vroeg met ‘Stilstaan op Zondag’. Dank zij Freddy kwamen wij tot 
de kern van het evangelie van  Jezus’ verschijnen na Pasen.. Zoals ook de vorige keren 
werden we op het laatst vervoegd door het zondagskoor dat heel gepast zong over de Weg 
naar Emmaüs. 
Daarna volgde de eucharistieviering, eveneens weer muzikaal verzorgd door ons 
zondagskoor.  
Vlak na de eucharistieviering vond een vergadering van het Kerkbestuur plaats. Het enige 
punt was de benoeming van Dwight Bracke als lid van het Kerkbestuur. Wij wensen hem 
proficiat en zijn heel dankbaar voor zijn bereidwillige inzet.  
Om 11 uur mochten we dan heel wat families verwelkomen met hun kinderen die de eerste 
communie zullen doen op Ons-Heer-Hemelvaart. Samen legden we een traject af in de kerk – 
van bij de inkom en een kruisje met wijwater tot aan het altaar, met tussenin nog de doopvont 
waarin twee zussen werden gedoopt. Tijdens de voorbeden mochten we allen een moment van 
heel intense, biddende stilte ervaren. Erg dankbaar zijn we om de actieve betrokkenheid van 
allen, en ook de  aanwezigheid van de leerkrachten godsdienst werd zeer gewaardeerd. De 
eerste communie belooft een heel mooie plechtigheid te zullen zijn. 
 



AAN DE HEER TOEVERTROUWD 
 
Op zaterdag 2 mei zullen wij tijdens de rouwliturgie om 10 u. biddend mevrouw Stefania 
Geirnaert aan Gods liefde toevertrouwen. Zij werd geboren in 1922 en was de echtgenote van 
Julien Flamen. De laatste tijd woonde zij in de RVT Heiveld in Sint-Amandsberg. Wij bieden 
de familie en vrienden in rouw onze oprechte christelijke deelneming aan. 
 
 
COMPAGNIE DE SPOREN NODIGT UIT OP EEN FRIETJESDAG 
 
Op donderdag 30 mei houdt de Compagnie de Sporen, Maisstraat 10, een Frietjesdag. Voor 4 
euro kan je er frieten met frikadellen kopen én een gratis drankje krijgen. De opbrengst dient 
voor de uitstappen en jaarlijkse reis. 
Wie er vlug bij is kan nog inschrijven op 09 /226 12 20 of  ciedesporen.zagan@fracarita.be. 
 


