
Sint-Vincentius 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Vrijdag 11 maart 
18.30 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Zaterdag 12 maart 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 13 maart 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan mevr. Josefa Coussens en voor de familie Coussens-Bernaert 
Maandag 14 maart 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering 
om God te danken voor het leven van familie en vrienden 
Dinsdag 15 maart 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 16 maart 
19.00 u. Verzoeningsviering 
 
DE KALENDER 
 
Zaterdag 12 maart 
18.00 u. Film Broederlijk Delen en Solidariteitsmaaltijd (Maria-Goretti) 
Zondag 13 maart 
Vijfde zondag van de vasten 
10.00 u. Stilstaan op zondag (Sint-Vincentius) 
11.00 u. Ontmoeting met eerste communicanten (Sint-Vincentius) 
12.00 u. Film Broederlijk Delen – solidariteitsmaaltijd (Sint-Vincentius) 
Maandag 14 maart 
19.45 u. Parochieteam Sint-Vincentius (Maisstraat 14) 
Dinsdag 15 maart 
14.30 u. Liturgieploeg 
Woensdag 16 maart 
Verzoeningsviering (19.00u.) in Sint-Vincentius 
Donderdag 17 maart 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
 
 
 
 
 
 



DE VASTENTIJD IN ONZE GEMEENSCHAPPEN SINT-JOZEF, MARIA-
GORETTI, SINT-VINCENTIUS 
 
 
12 maart: Solidariteitsmaal na de eucharistieviering op Maria-Goretti 
13 maart: Na de eucharistieviering worden de eerste communicanten met hun familie 
verwacht. Om 12.00 u. is er het Solidariteitsmaal. 
 
Op zondag 13 maart nodigen we u uit in de kleine zaal van ons parochiecentrum voor het 
Solidariteitsmaal om 12.00 u. Eerst bekijken en bespreken we samen de film van Broederlijk 
Delen. Daarna kunnen we lekker warm eten. Wie meedoet kan zich inschrijven op de lijst 
achteraan in de kerk of een seintje geven aan de pastoor (09/226.12.47 of 
guido.vloemans@telenet.be. 
Op Maria-Goretti is het solidariteitsmaal (boterhammen en beleg) op zaterdag 12 maart na de 
eucharistieviering van 17.00 u. Daarna bekijken we ook daar de film, gevolgd door de 
maaltijd.  
Iedereen is hartelijk welkom. 
 
Samen met de gemeenschappen van de Brugse Poort en Ekkergem vieren wij het sacrament 
van de verzoening op woensdag 16 maart om 19.00 u. in de kerk van Sint-Vincentius. 
 
Tijdens het weekend van 19-20 maart vieren we Palmzondag. Wie kan helpen door ons palm 
te bezorgen bewijst de gemeenschap een mooie dienst. De gewijde palm is te verkrijgen na de 
eucharistievieringen op Maria-Goretti, Sint-Jozef of Sint-Vincentius. 
 
WERKEN AAN DE KERK VAN SINT-VINCENTIUS 
 
In vorige nummers van het parochieblad hebben we u reeds verteld hoe er in de winterkapel 
een nieuw tapijt is gelegd. Deze is trouwens, samen met de sacristie, nu veel beter geïsoleerd.  
 
De laatste weken is ook de elektriciteit in de kerk helemaal nagekeken. Alle stopcontacten 
zijn nu geaard en defecte lampen  werden vervangen. Van die gelegenheid is ook gebruik 
gemaakt om, waar het kon, energiezuinige ledverlichting aan te brengen. 
 
In de nabije toekomst mogen we belangrijke werken verwachten.  Na meer dan twee jaar 
afwezigheid zullen het kruis en de haan terug boven op de toren prijken. Terwijl dan daarvoor 
een stelling is opgebouwd bevestigt men bijkomende klimhaken op het dak. Ook een 
bliksemafleider en een stukje beschadigd dak worden hersteld. 
 
Daarmee is het nog niet gedaan: de ramen van de sacristie zijn dringend aan vervanging toe. 
Ze zijn immers helemaal rot. Het raam in de winterkapel werd vroeger reeds vervangen, nu is 
het de beurt aan de overige ramen. De timing daarvoor ligt nog niet helemaal vast. 
 
We zijn de mensen van het kerkbestuur heel veel dank verschuldigd om hun inzet. Vooral 
onze penningmeester heeft er veel werk mee. Ook de stad Gent willen wij danken. Het is 
immers de stad die instaat voor de financiering. Het feit dat men blijft investeren toont 
duidelijk dat onze kerk niet is opgegeven. Laten we er dankbaar en goed gebruik van maken. 
 
 
 


