
 
 

Sint-Vincentius 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Vrijdag 6 mei 
18.30 u. Sint-Vincentius  
Eucharistieviering 
Zaterdag 7 mei 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 8 mei 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan Ghuislaine Vandenhove en Alfons en Mark Van Rietvelde en ter 
nagedachtenis aan de heer en mevrouw De Vuyst-Verstringhe 
Maandag 9 mei 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering 
Dinsdag 10 mei 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 11 mei 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
ter ere van Onze-Lieve-Vrouw 
 
DE KALENDER 
 
Donderdag 5 mei 
Ons-Heer-Hemelvaart 
10.00 u. Eerste Communie (Sint-Vincentius) 
Maandag 9 mei 
19.45 u. Parochieteam Sint-Vincentius (Maisstraat 14) 
Woensdag 11 mei 
14.30 u. Liturgieploeg 
Donderdag 12 mei 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
Zondag 15 mei 
Pinksteren  
 
 
 
 



 
SINT-VINCENTIUS: WERKEN AAN DE TOREN 
 
Op maandag 9 mei starten er werken aan de toren van de kerk van Sint-Vincentius. Meer dan 
twee jaar geleden viel een stuk van het  oude torenkruis naar omlaag. Bij die val werd de 
bliksemafleiding en een deel van het dak geraakt. 
Er wordt er nu een nieuw torenkruis geplaatst. Boven op het kruis komt de windhaan, die nu 
terug voorzien is van zijn oude staart (teruggevonden in de pastorie). Van de gelegenheid 
maakt men gebruik om de nodige herstellingen te doen. Tevens plaatst men klimhaken op het 
dak van de toren. 
Om het kruis te kunnen bevestigen moet het vast gemaakt worden aan een staaf in de toren 
zelf. Die staaf moet bewerkt worden om dit mogelijk te maken. Ook het plaatsen van de haan 
vraagt nog verder voorbereidend werk. 
We zullen dus nog enkele weken geduld moeten oefenen. Er zal eerst een stelling gebouwd 
worden aan de toren. Omwille van de veiligheid kan het even moeilijk zijn om de 
hoofdingang van de kerk te gebruiken. We zullen dan de kerk binnen kunnen langs de zijdeur 
aan de kant van de Kring. Vermoedelijk binnen de maand zal alles af zijn. 
Hartelijk dank aan de leden van de kerkraad die zich hebben ingezet voor deze herstelling, 
aan de stad Gent die voor de financies zorgt en aan de verschillende firma’s die zich hebben 
geëngageerd voor deze werken. 
 
 
Maria-gedicht 
----------------- 
Wachten 
 
Ik dacht: een moeder overleeft haar zoon. 
Maar vrouwen zagen toen het lege graf 
en hij heeft zich in Emmaüs getoond 
in brood dat hij zijn vrienden brak en gaf. 
 
Hij lééft en zal ons in zijn geest doen leven. 
Hier in de schaduw van de bovenzalen 
wordt aan de kleine rest de hoop gegeven 
in het gebroken brood en wijn in schalen. 
 
Ik bid en waak met mannen en met vrouwen 
in de herinnering aan Jezus' daden 
en wordt voor de gemeente van getrouwen 
een moeder tot het einde van de dagen. 
 
Patrick Lateur 
 
 


