
Sint-Vincentius 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Vrijdag 29 januari 
18.30 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Zaterdag 30 januari 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 31 januari 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan dhr. Nestor De Busscher en mevr. Suzanne Lippens en overleden 
familieleden en ter nagedachtenis aan dhr. Raf Van Speybrouck 
Maandag 1 februari 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering uit dank 
Dinsdag 2 februari 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 3 februari 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
 
DE KALENDER 
 
Zaterdag 30  januari 
14.30 u. Ziekenzorg Sint-Vincentius: Lichtmisviering 
Zondag 21 januari 
11.00 u. Kerkfabriek Sint-Jozef (pastorie) 
Donderdag 4 februari 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
Voedselbedeling (Maisstraat 20) 

 
WERKEN AAN DE KERK: HET WORDT MOOI IN DE WINTERKAPEL -  
 
Wie regelmatig naar de winterkapel komt heeft in de loop van de jaren zeker gezien hoe het 
tapijt steeds meer vlekken vertoonde. Op zeker ogenblik werden dan stukken van een oudere 
voorbekleding gebruikt om het geheel nog een beetje aanvaardbaar te maken. 
Daar komt nu, dank zij het kerkbestuur, verandering in. Normaal gesproken wordt op deze 
zaterdag het oude tapijt verwijderd en op een volgende zaterdag een nieuw tapijt gelegd. 
Aangezien we heel tevreden zijn van het tapijt dat in de kerk ligt zal het een soortgelijke 
vloerbekleding worden in de winterkapel. Zo wordt deze een stukje mooier. 
 
 



AAN DE HEER TOEVERTROUWD 
 
Op donderdag 21 januari hebben wij tijdens de rouwplechtigheid om 10.30 u. biddend de heer 
Arpad Krok aan Gods liefde toevertrouwd. Hij is geboren in 1964 in Kosice, en woonde met 
zijn vrouw in Wingene, zijn kinderen wonen in Gent. 
Wij bieden de familie en vrienden in rouw onze oprechte christelijke deelneming aan. 
 
SINT-VINCENTIUS VIERT LICHTMIS 
 
Op zaterdag 30 januari om 14.30 u. viert Ziekenzorg in de grote zaal Lichtmis. Zo houden ze 
de traditie van Lichtmis in ere en nodigen jullie graag uit voor een lekkere pannenkoek een 
gezellig spelletje Bingo. 
 
Wij willen nog eens een oproep doen om pannenkoeken mee te brengen naar de kerk op 
zondag 31 januari. We zullen dan die pannenkoeken bezorgen aan de moskee op de Ferrerlaan 
als teken van verbondenheid en goede nabuurschap.  
 
SINT-VINCENTIUS STOND STIL BIJ DE BRIEF VAN DE BISSCHOP 
 
Op zondag 17 januari hield de parochie van Sint-Vincentius zijn maandelijkse ‘Stilstaan op zondag’. 
De bedoeling van dit stilstaan is duidelijk: ons meer verbonden weten met elkaar als gemeenschap die 
luistert naar Gods woord en daarover met elkaar spreekt. Als gelovigen kunnen wij immers elkaar 
bemoedigen en inspireren. Om een gesprek mogelijk te maken is de opstelling van de stoelen in de 
kerk dan ook gewijzigd: we zitten dichter bij elkaar en bij het altaar. 
Normaal gesproken staan wij stil bij de tekst van het evangelie. Na de lezing ervan en een korte 
inleiding van Freddy kregen wij in de voorbije maanden de kans om zelf onze bedenkingen te geven 
bij deze lezing. Dit samen spreken vervangt het grootste gedeelte van wat normaal gesproken de 
homilie is. Enkel op het einde geeft ook de pastoor nog wat commentaar. 
Op deze zondag namen we niet het evangelie, maar de brief van de bisschop als onderwerp voor ons 
‘stil staan’. Bedoeling was niet van in discussie te gaan, maar wel van reacties te horen.  
Iedereen van ons verstaat dat er moet gewerkt worden aan een nieuwe toekomst. In die zin heeft de 
brief van de bisschop ons niet verrast. Volgens de reacties blijven we echter met veel vragen zitten: er 
is weinig concreets, het moet allemaal zo snel gaan, we hebben zo weinig impact op de uiteindelijke 
beslissingen, weten niet altijd het waarom, voelen ons als gemeenschap niet beluisterd of 
gerespecteerd, hebben vragen bij het kerkbeeld, wat zijn de juridische gevolgen voor het kerkbestuur 
… 
Toen de vraag werd gesteld of we onze reacties ook aan de bisschop zouden doorgeven kwam van de 
gemeenschap een duidelijk ‘ja’. De parochieploeg zal hiervan zijn werk moeten maken. 
 
SINT-JOZEF EN SINT-VINCENTIUS TREKKEN ER OP UIT 
 
Op dinsdag 26 januari gingen leden van onze gemeenschappen naar een ontmoeting met 
mensen van de parochies van Sint-Godelieve, Sint-Catharina en het Heilig Hart (Kolegem). In 
het plan van het bisdom zouden deze gemeenschappen kunnen samen groeien tot een nieuwe 
parochie. In zijn brief riep de bisschop ons op om elkaar beter te leren kennen. Deze 
ontmoeting is daarop een eerste reactie.  
We houden u verder op de hoogte van de toekomstige ontwikkelingen. 
 
 
 


