
Sint-Vincentius 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Woensdag 14 oktober 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Donderdag 15 oktober 
19.00 u. Maria Goretti 
Eucharistieviering 
Vrijdag 16 oktober 
18.30 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Zaterdag 17 oktober 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan de heer Jef Reyntjens 
Zondag 18 oktober 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
om God te danken voor het leven van familie en vrienden 
Maandag 19 oktober 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Dinsdag 20 oktober 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 21 oktober 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
 
DE KALENDER 
 
Woensdag 14 oktober 
14.30 u. Liturgieploeg Sint-Vincentius, Maria-Goretti 
20.00 u. Bijeenkomst Beleidsploeg Sint-Jozef (Bij St. Jozef) 
Donderdag 15 oktober 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
Zondag 18 oktober 
10.00 u.  Stilstaan op zondag 
Dinsdag 20  oktober 
Ziekenzorg: samenkomst met de vrijwilligers 
 
 
 
 
 
 



PASAR MARIAKERKE DEELT MEE 
 
Op zaterdag 17 oktober 2015 is er een daguitstap naar Middelburg in Nederland. Tijdens onze 
zoektocht door de hoofdstad van Zeeland wandelen we langs imposante monumenten, 
middeleeuwse straatjes en pittoreske steegjes, langs kaaimuren en gebouwen uit lang 
vervlogen tijden. 
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: Om 9u45 op parking “Oude Veerseweg” aan de Oostperkweg / Middelburg / NL. 
 
EEN NIEUWE OUD-CHIRO-SIVI-REÜNIE 
 
Na het succes van 2 jaar geleden en met de belofte om dit evenement nogmaals te organiseren 
hierbij de informatie voor het inschrijven van onze tweede reünie. Deze gaat door op zaterdag 
21 november 2015 in de feestzaal kring SIVI Maïsstraat 20, 9000 Gent. 
 
Wij verwelkomen u om 19.30u met een aperitief aangeboden door onze kringuitbater Peter 
Geeraert, daarna kan je genieten van een Herfst-BBQ (verzorgd door oud Chiro-lid Patrick 
Morel). Op het menu: Aperitief Maison; 3 stukken kwaliteitsvlees ( worst, kip en saté), 
Pastasalade; Groente buffet – rozemarijn aardappeltjes; 4 koude sauzen en 1 warme; 
Brood & boter. Dit alles aan  € 15 per persoon (Aperitief inbegrepen). Inschrijven kan tot en 
met 16 november 2015 enkel via overschrijving op nummer BE43 7360 1962 6501 (met 
vermelding 'CHIRO 2de REUNIE' + het aantal personen) 
 
Men zegge en schrijve het voort !!!! Wij zijn bereikbaar via Facebook 
https://www.facebook.com/groups/chirosivi/ en mail pascal.thandt@proximus. . Als jullie nog 
oud SIVI-Chiroleden kennen, aarzel dan niet om deze personen te contacteren en deze info 
door te geven. Foto's van de Chiro kun je altijd bezorgen aan Johan Goossens of Bart 
Vermaercke. 
 
Wat de rest van de avond betreft: er zitten reeds leuke verassingen bij. Tussendoor kan je je 
uitleven op de dansvloer met muziek uit de jaren 70’s 80’s en 90’s. Hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd. 
 
Namens het organiserend comité: 
Nico en Pascal Thandt, Patrick Morel, Eric De Raeve, Daniël Colaes. 
 
 
 
 
 


