
Sint – Vincentius 
 
 
 
LITURGISCHE DIENSTEN 
 
Woensdag 10 augustus 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Vrijdag 12 augustus 
18.30 u. Sint-Vincentius  
Eucharistieviering 
Zaterdag 13 augustus 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 14 augustus 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
Maandag 15 augustus 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan E.H. Koen Blieck  
om God te danken voor het leven van familie en vrienden van ons heengegaan, dat we 
eenmaal in het licht van Gods liefde mogen verbonden  
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot  
ter nagedachtenis aan de familie Van de Geüchte 
Dinsdag 16 augustus 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 17 augustus 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
 
DE KALENDER 
 
Dinsdag 16 augustus 
19.45 u. Parochieteam Sint-Vincentius (Maisstraat 14) 
Donderdag 18 augustus 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
 



 
EN HET KRUIS STAAT OP DE KERK 
 
Op de feestdag van Sint-Vincentius, 27 september 2012, stond er hier een grote kraan om de 
rest van het kruis van de toren af te halen. Een tweetal maanden daarvoor was reeds een stuk 
naar beneden gevallen. Uit veiligheid verwijderde men ook de rest.  Wij bleven over zonder 
huis en zonder haan. Die had trouwens al zijn pluimstaart een hele tijd verloren. 
 
En nu staat het kruis weer op de kerk - een nieuw kruis, dat langer bestand zal zijn tegen weer 
en wind dan het vorige. Boven op het kruis prijkt de haan, de échte haan van vroeger, en nu 
mét zijn staart, want die lag boven op een kast in de pastorie. Haan, staart en bol werden dan 
bovendien nog eens verguld: een schitterend zicht met de zon er op. 
 
Van hoog in de lucht kijken kruis en haan vanaf nu weer met veel sympathie naar de 
Bloemekenswijk aan hun voeten. Wat zij nog allemaal zullen zien gebeuren, alleen God weet 
het. Maar waar de wind vandaan komt zal geval de haan ons in ieder nog lang vertellen. 
 



 
 
 
 
 
DE GEESTELIJKE WERKEN VAN BARMHARTIGHEID 
 
Er ontbrak er eigenlijk nog eentje - en dat is hierbij dus aangevuld 
 
DE BEDROEFDEN TROOSTEN 
 
Bedroefden troosten is duidelijk een werk van barmhartigheid. We kunnen ons echter wel 
afvragen over welk soort droefheid het gaat. Er zijn zovele redenen waarom mensen triestig 
zijn, zich droevig voelen. Er is de droefheid als iemand een dierbare afscheid neemt of sterft. 
Er is de droefheid als toekomstplannen onmogelijk worden omwille van tegenslag zoals 
ziekte. Mensen zijn droevig als verwachtingen de grond worden ingeboord, omwille van een 
fundamenteel gemis … 
 
Iemand troosten is zeker niet hetzelfde als het gebeurde minimaliseren. Zo gemakkelijk 
aanvaardt men de droefheid van een ander niet omdat men er niet mee overweg kan. Echte 
troost kan maar eerst gegeven worden als, zelf zwijgend, de medemens in zijn droefheid 
beluisterd wordt. Dikwijls is dit luisteren reeds voldoende: gedeelde smart is halve smart. 
 
Troost bieden kan verder gaan door perspectieven te openen. In de bijbel wordt troost dikwijls 
verbonden met hoop. Tegenover de val van Jeruzalem en de ballingschap wordt door de 
profeten hoop gegeven op terugkeer en herstel. Bij de dood van dierbaren is er, dank zij de 
verrijzenis van Jezus, hoop op weerzien en eeuwig leven. Bij het ondergaan van onrecht is er 
de hoop op een God die als rechtvaardige rechter goed en kwaad zal onderscheiden. Voor wie 
bedroefd is in het besef van eigen tekort en kwaad is er Gods barmhartigheid.  
 
“Al mijn tranen hebt Gij opgevangen in uw kruik” (psalm 56, 9) is een van de meest 
troostende zinnen uit de bijbel. Het eigen verdriet wordt toevertrouwd aan een barmhartige 
God die van mensen houdt, die zelfs al de haren van ons hoofd heeft geteld. Uiteindelijk is het 
de Heer van wie de troost komt (bv. Jes. 65, 13). Interessant is ook nog dat het woord ‘troost’ 
verwant is met het woord ‘trouw’. In religieuze termen wordt troost bieden tot vertrouwen 
geven aan God.  
 
 



 
 
 Antoine Bauwens aan het Mahaudenorgel.  

HET ORGEL IN DE KERK VAN SINT-VINCENTIUS 
 
Oorspronkelijk beschikte de kerk van Sint-Vincentius een salonorgel, geschonken in 1929 
door de familie d’ Udekem d’Acoz. De waarde ervan werd geschat op 50.000 fr.. De heer 
Mahauden zou het plaatsen en aanpassen aan de kerk voor 40.000 fr. De link tussen de 
parochie en de familie d’ Udekem d’ Acoz was Firmin de Smet, de grootste aandeelhouder 
van de spinnerij Louisiana. Zijn dochter huwde te Vinderhoute met baron Charles d’Udekem 
d’Acoz. 
 
In 1933 werd dit salonorgel ingeruild voor een echt kerkorgel, dat boven op het doksaal werd 
geplaatst. De orgelbouwer, Mahauden, was erg bekend in kringen van salonorgels en 
draaiorgels, maar heeft slechts één (echt) orgel gebouwd, dat van onze kerk. Het orgel telde 
veertien registers en 876 pijpen en kostte toen 87.500 fr. De plechtige wijding en het inspelen 
vond plaats op 5 februari 1933. Emiel De Groote, organist van Sint-Baafs, bracht bij die 
gelegenheid een viertal stukken ten gehore.  
 
In 1953 werd het orgel hersteld door Stevens uit Duffel. Maar blijkbaar ging de toestand er op 
achteruit. Rond de jaren 1965 onderzocht Antoine Bauwens de mogelijkheid het grondig te 
herstellen en te herbouwen. Dit bleek echter financieel en technisch bijna onhaalbaar. In 1971 
werden de kosten op meer dan 70.000 frank geschat.  Ook nog in 1992 – 1994 werd gekeken 
of het oude Mahauden-orgel nog te herstellen was of te transformeren door de pijpen te 
gebruiken in een nieuwe opstelling. Deze plannen werden evenmin gerealiseerd. 
 



Meermaals heeft het kerkbestuur aan de stad Gent gevraagd of het Mahaudenorgel op het 
doksaal mocht verwijderd worden. Steeds opnieuw geven de orgelexperts de raad om het te 
bewaren. Het is immers een uniek stuk en de pijpen zijn van heel goede kwaliteit. Daarom is 
er nog altijd een minimaal onderhoud in de vorm van bescherming tegen houtworm. 
 
Bij gebrek aan een functionerend orgel besliste men in 1968 een Hammond-orgel aan te 
kopen en dit vooraan in de kerk te plaatsen. De fondsen hiervoor werden samengebracht door 
Antoine Bauwens en Hubert Verbeke. In juni 68 werd het ingespeeld. Later werd ook dit 
orgel vervangen door een tweede Hammond-orgel, dat nog op radiolampen werkte. Toen ook 
dit orgel langzamerhand verouderde werd op 20 augustus 2009 een nieuw Johannus-orgel 
vooraan in de kerk geïnstalleerd.  
 
Hoe je het ook draai of keert, in onze kerk zit er muziek … 
 
 


