
Sint-Vincentius 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Woensdag 19 augustus 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Donderdag 20 augustus 
19.00 u. Maria Goretti 
Eucharistieviering 
Vrijdag 21 augustus 
18.30 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Zaterdag 22 augustus 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 23 augustus 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
Maandag 24 augustus 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering 
om God te danken voor het leven van familie en vrienden 
Dinsdag 25 augustus 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 26 augustus 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
voor een gevraagde intentie 
 
 
DE KALENDER 
Donderdag 20 augustus 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maïsstraat) 
 
 



 

 
 
 
DE SOCIALE WERKING VAN DE DEKENIJ BLOEMEKENSWIJK 
 
Het begon eigenlijk bij de Zusters van de Maïsstraat. Mensen brachten hun oude kleding tot 
bij de zusters, die ze op hun beurt dan doorgaven aan wie het nodig had. Toen de zusters hun 
klooster verlieten namen Jeanine en Liliane van de Dekenij Bloemekenswijk hun werk over. 
In de oude turnzaal van de jongensschool kregen zij een plaatsje voor de kleding. Mensen 
konden van nu af op hen een beroep doen. Niet alleen kleding, maar ook huishoudgerei en 
meubilair werd binnengebracht en opnieuw verdeeld. Later kwam daar nog voedsel bij. 
Wanneer de paters in de wijk kwamen wonen, in 1996, deden zij het aanbod om het voedsel 
naar de pastorij over te brengen, waar achteraan nog plaats genoeg was. Er werd voedsel aan 
huis gebracht bij hen die zich moeilijker konden verplaatsen.  
 
Ondertussen zijn de Sociale Werken verder gegroeid. In afspraak met andere organisaties 
binnen het Kras (overkoepelt 15 armoedewerkingen in de stad Gent) beperkt men zich tot de 



parochies Sint-Vincentius en Sint-Jozef, met naar het noorden nog Sint-Godelieve, Heilig 
Hart Kolegem en Sint-Catharina. De meeste mensen worden gestuurd door het O.C.M.W.  
Andere instanties die doorverwijzen zijn Kind en Gezin, Straathoekwerk en de C.A.W. . Hulp 
wordt toegewezen voor een bepaalde tijd, waarna opnieuw gevraagd wordt naar de situatie. 
 
Wat de voedselbedeling betreft: gemiddeld komen er op de eerste donderdag 110 gezinnen, en 
wordt aan 45 gezinnen eten gebracht op de dag erna, in het totaal dus 155 gezinnen.. Hiervan 
is 2/3 Belg, 1/3 niet-Belg. Ook op de derde donderdag van de maand is er voor een vijftigtal 
gezinnen een voedselpakket voorzien. Naast voedsel zijn er regelmatig ook speelgoed, 
hygiënische producten, boeken en tijdschriften om uit te delen.  
 
De Voedselbank Oost-Vlaanderen levert het meeste voedsel. Daar mag elke eerste donderdag 
van de maand eten gehaald worden. Via de Voedselbank gebeurt ook de levering van 
producten van de Europese Gemeenschap. Dat gaat dan over grote hoeveelheden melk, 
spaghetti, groenten en fruit in blik  enz. De Brandweer van Gent staat in voor het vervoer. 
Ook nog andere organisaties en personen brengen eten aan. 
 
Elke maandag- en donderdagnamiddag kan men zich in ’t Winkeltje, Maïsstraat 55, nieuwe of 
tweedehandsgoederen aanschaffen. Mensen in nood kunnen, mits doorverwijzing, gratis 
(nieuwe) kleding of andere goederen krijgen. Zo komen ook vluchthuizen, daklozencentra en 
anderen aankloppen om hulp. In het bijzonder is dat het geval voor ‘De Fontein’, het werk 
van de Orde van Malta op het Van Beverenplein voor de daklozen. 
 
Naast de voedselbedeling en ’t Winkeltje zijn er regelmatig feesten voor de doelgroep (bv. het 
Sint-Niklaasfeest en het kermisbezoek voor de kinderen tijdens Bloemekenswijkkermis). 
Dank zij Kras zijn uitstappen, haar- en voetverzorging en andere activiteiten onder 
begeleiding mogelijk. Babynest, begonnen als onderdeel van de Sociale Werken om arme 
toekomstige moeders te helpen, is sinds dit jaar een zelfstandige VZW geworden. 
 
Zonder vrijwilligers is dit alles niet mogelijk. Gelukkig zijn er velen: de Sociale Werken 
tellen meer dan veertig medewerkers. Zij doen alles gratis. Er is ook  een goede 
samenwerking met de parochie van Sint-Vincentius. 
 
De geest van dit alles kan men terug vinden het logo van de Sociale Werken: een 
bloemenmand met tal van hartjes er rond. Met alle mensen van goede wil probeert men een 
hart te hebben voor elke mens in nood. Iedereen is welkom. 
 
Om te eindigen een gedicht dat een occasionele medewerker in de bus stak: 
 
Er staat een huis in de straat, 
’t is niet de omvang waar het om gaat. 
Mensen komen af en aan, 
niemand blijft in de koude staan. 
Een gouden hart doet open 
je hoeft er verder niets te kopen. 
Ieder spreekt dezelfde taal. 
Geen mens is illegaal! 
Een zalfje op de wonde of een bakje troost 
genoeg eten voor de hele kroost. 
Voor alles wordt gezorgd 



om het even wat er schort. 
En dan gaan ze weer in vrede 
voor even weg van die laagste trede. 
 
 
DE VAKANTIEPLANNING OP MARIA-GORETTI, SINT-JOZEF EN SINT-
VINCENTIUS 
 
zaterdag 22 augustus: 17.00 u. Maria-Goretti; 18.00 u. Sint-Jozef 
zondag 23 augustus: 10.00 u. Sint-Vincentius 
zaterdag 29 augustus: 17.00 u. Maria-Goretti; 18.00 u. Sint-Jozef 
zondag 30 augustus: 10.00 u. Sint-Vincentius 
 
 
OUD ONDERPASTOOR  SINT-JOZEF OVERLEDEN 
 
Op vrijdag 6 augustus, feest van de Transfiguratie, is Patrick Van Ingelgem overleden. Hij is 
geboren te Gent op 17 juli 1961 en werd priester gewijd op 5 juli 1986. In 1987 was hij 
onderpastoor op Sint-Jozef. De laatste jaren was hij pastoor te Sint-Amandsberg, Oude 
Bareel. 
Iedereen is vriendelijk uitgenodigd om samen afscheid te nemen tijdens de plechtige 
eucharistieviering in de parochiekerk van O.L.Vrouw Altijddurende Bijstand, Oude Bareel te 
Sint-Amandsberg, op zondag 23 augustus om 9.45 u. 
Volgens de wens van Patrick heeft hij zijn lichaam geschonken aan de wetenschap. 
 
AAN DE HEER TOEVERTROUWD 
 
Op donderdag 13 augustus hebben wij tijdens de rouwliturgie biddend de heer Karel Van 
Hees aan Gods liefde toevertrouwd. Hij is geboren in 1936 woonde met zijn vrouw Denise in 
de Wondelgemstraat en verhuisde onlangs naar de Gasmeterlaan. Wij bieden de familie en 
vrienden in rouw onze oprechte christelijke deelneming aan. 
 
 
 
 


