
Sint-Vincentius 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Woensdag 27 mei 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Donderdag 28 mei 
19.00 u. Maria Goretti 
Eucharistieviering 
Vrijdag 29 mei 
18.30 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Zaterdag 30 mei 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 31 mei 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
Maandag 1 juni 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering 
Dinsdag 2 juni 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
voor een gevraagde intentie 
Woensdag 3 juni 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
voor een gevraagde intentie 
 
DE KALENDER 
 
Zaterdag 30 mei 
Ziekenzorg Sint-Vincentius: quiz “Ken je stad” 
Maandag 1 juni 
13.30 u.  Hobbyclub Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
Woensdag 3 juni 
19.30 u. Bijbellezen (Pastorie, Maïsstraat 14) 
Donderdag 4 juni 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
Voedselbedeling (Maisstraat 20) 
 
 
 



 
 

 
 

 
DE EERSTE COMMUNIE OP SINT-VINCENTIUS 
 
Eindelijk was de dag er dan waarop ze zich zo goed hadden voorbereid, dank zij hun 
leerkrachten en ouders. Eenentwintig eerste communicanten, uit vijf verschillende scholen, 
mochten het brood van Jezus ontvangen.  Eigenlijk was het lang geleden dat we nog zo vele 
kinderen samen rond het altaar mochten zien. 



Het werd een hele vreugdevolle, gedragen viering. Het verhaal over de vader die aan zijn 
kinderen vroeg om iets mee te brengen dat een hele kamer kon vullen bracht ons bij het thema 
van het licht. Dank zij ons zondagskoor was ook de zang heel verzorgd. 
Van ganser harte proficiat aan alle kinderen, ouders en begeleiders. 
 
 
 
EEN NIEUWE SITUATIE IN MARIA-GORETTI 
 
In 1950 kwamen de paters Jezuïeten naar de Blaisantvest om er te midden van de 
arbeidersbuurt de Blijde Boodschap te brengen. In 1958 bouwden zij de kerk van Maria-
Goretti. Jarenlang hebben zij er zorg voor gedragen. 
De tijden veranderen echter. En nu is er de nieuwe situatie dat niet langer de paters 
verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de kerk. Door de parochie van het Heilig-Kerst, 
de vroegere wettelijke eigenaar, is de kerk nu geschonken aan een nieuwe VZW, DOIC. Deze 
afkorting staat voor de Do-minicusgemeenschap, vroeger de studentenparochie van Gent, en 
IC-CG, een internationale protestantse gemeenschap. Vanaf nu zullen zij instaan voor het 
verdere behoud en zinvol gebruik van deze mooie ruimte. 
De diensten op Maria-Goretti, die in deze oplage van het parochieblad vermeld staan, blijven 
ongewijzigd in de toekomst. Dat betekent dat er eucharistievieringen zijn op dinsdag en 
donderdag om 19 u. en op zaterdag om 17 u. 
 
30 MEI: ZIEKENZORG NODIGT UIT  
 
Nog even herinneren aan de fotoquiz over Gent nu zaterdag in de zaal van de Maïsstraat. 
Achteraf is er een koude schotel. 
 
AAN DE HEER TOEVERTROUWD 
 
Op dinsdag 19 mei hebben wij tijdens de eucharistieviering biddend de heer Julius Berko aan 
Gods liefde toevertrouwd. Hij werd in 1965 geboren in Slovakije en woonde met zijn gezin in 
de Jacob van Caeneghemstraat. Wij bieden de familie en vrienden in rouw onze oprechte 
christelijke deelneming aan. 
 
31 MEI: FEEST BLOEMEKENSPARK 
 
Op 31 mei is het de dag van het Park. Ook onze wijk krijgt nu een park: het Bloemekenspark. 
Het bevindt zich tussen de Roggestraat en de Nieuwe Vaart. 
Om 14.30 u. komt Tom Balthazar ons park officieel openen. Een kunstwerk wordt 
ingehuldigd door Annelies Storms. Verder zijn erg heel activiteiten voorzien: op het terrein 
naast de kerk vind je allerlei standjes, er zijn geleide wandelingen door het park, voor 
kinderen en volwassenen zijn er vele spelmogelijkheden … 
Voor wie ’s ochtends naar de kerk komt is het best er mee rekening te houden dat er wellicht 
weinig parkeergelegenheid zal zijn!  
 
KIND VAN GOD GENOEMD 
 
Op zaterdag 16 mei werd in onze kerk Angel Uytterhaeghen gedoopt. Zij woont met haar 
ouders en haar broer in de Dahliastraat. Wij wensen het gezin Gods zegen en voorspoed toe. 
 


