
Sint-Vincentius 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Vrijdag 1 april 
19.00 u. Sint-Vincentius  
Eucharistieviering 
Zaterdag 2 april 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 3 april 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
Maandag 4 april 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering 
om God te danken voor het leven van familie en vrienden 
Dinsdag 5 april 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 6 april 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
voor een bijzondere intentie 
 
DE KALENDER 
 
Zaterdag 2 april 
9.30 u. Stockverkoop Sociale Werken (Maisstraat 20) 
Maandag 4 april 
13.30 u.  Hobbyclub Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
Donderdag 7  april 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
Voedselbedeling (Maisstraat 20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DE GOEDE WEEK IN ONZE GEMEENSCHAPPEN SINT-JOZEF, MARIA-
GORETTI, SINT-VINCENTIUS 
 
Zalig Paasfeest voor u allen. Het is goed geweest …Velen hebben er zich voor ingezet in de 
verschillende gemeenschappen. Een speciaal woord van dank nog voor het zondagskoor dat 
zich op Sint-Vincentius heeft ingezet voor de muzikale omlijsting en voor de kuisploeg. 
 
STOCKVERKOOP SOCIALE WERKEN DEKENIJ BLOEMEKENSWIJK 
 
Op zaterdag 2 april houden de Sociale Werken van de Dekenij Bloemekenswijk hun 
lenteverkoop. In de grote zaal van ons parochiecentrum krijgt iedereen de gelegenheid aan 
echt lage prijzen allerlei nieuwe spullen te kopen voor huis-tuin en keuken. Wie de vorige 
keren langs kwam zal zeker nu terugkeren om ‘koopjes’ te doen, en wie nog nooit kwam is bij 
deze hartelijk uitgenodigd.   
 
 
MINDERVALIDEN VLAANDEREN DEELT MEE 
 
Op zaterdag 9 april is iedereen uitgenodigd voor de Kaas- en Wijnavond van Mindervaliden 
Vlaanderen, afdeling Groot Gent. Zoals de vorige jaren zorgt de Kaashoeve uit Drongen voor 
de spijzen. Voor diegenen die geen kaas lusten is er ook de keuze mogelijk voor een vis- of 
vleesschotel. De opbrengst van deze avond is om de activiteiten voor mensen met een 
handicap mogelijk te maken. 
De kostprijs is 16 euro voor de kaas/vleesschotel en 20 euro voor de visschotel. De prijs voor 
de kinderen is 10 euro.  
Gelieve u in te schrijven voor 4 april bij Achiel Calf, Anjelierstraat 9, telefoon 0475 41 41 50. 
Allen hartelijk welkom! 
 


