
Sint - Vincentius 
 
DE KALENDER 
 
Donderdag 1  september 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
Voedselbedeling (Maisstraat 20) 
Zondag 4 september 
Ziekenzorg Sint-Vincentius: bedevaart naar Lourdes-Oostakker 
Maandag 5 september:  
13.30 u.  Hobbyclub Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
Dinsdag 6 september 
20.00 u. Bijeenkomst Nieuwe Parochie (Kolegem) 
Donderdag 8 september 
Femma Sint-Vincentius: bloemschikken 
 
 
 
 
LITURGISCHE DIENSTEN 
 
Woensdag 31 augustus 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Vrijdag 2 september 
18.30 u. Sint-Vincentius  
Eucharistieviering 
Zaterdag 3 september 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 4 september 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan de heer en mevrouw Thienpont-Van Daele en schoonzoon dhr. De 
Baerdemaecker 
Maandag 5 september 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering 
Dinsdag 6 september 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 7 september 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
uit dank 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
ONZE NIEUWE PAROCHIE VAN GENT-NOORD 
EEN GEMEENSCHAP VAN GEMEENSCHAPPEN 
 
De nieuwe parochie komt er dus aan: dit jaar reeds met de gemeenschappen van Sint-
Catharina, Sint-Godelieve, Sint-Jozef en Sint-Vincentius. In juli 2017 komt ook de 
gemeenschap van het H. Hart (waar pater Gilbert nog een jaar pastoor blijft) er bij.  
 
In de loop van de jaren vormde zich in elke parochie telkens een gemeenschap.  Elk van onze 
vijf gemeenschappen kende een eigen geschiedenis, beschikte over een kerk met pastoor, 
kerkbestuur, parochieteam, plande eucharistievieringen, bezat eventueel een parochiale VZW 
enzovoorts. Maar ook al verdwijnt nu de (oude) parochie als dusdanig, de gemeenschap ter 
plekke blijft bestaan. 
 



Onze nieuwe parochie heeft daarom de bedoeling een ‘gemeenschap van gemeenschappen’ te 
zijn, waar iedere gemeenschap een eigen identiteit mag blijven bewaren én verbonden wordt 
met de andere gemeenschappen. Elke gemeenschap zal de gelegenheid krijgen om bijeen te 
komen voor gebedsviering of eucharistie, daarnaast zullen er ook momenten zijn waar we 
allen samen komen. 
 
We staan voor een grote uitdaging. Laten we ons samen inzetten om Gods blijde boodschap in 
onze nieuwe parochie te beleven en door te geven aan onze medemensen. We houden u zeker 
verder op de hoogte. 
 
pater Guido 
 
BEDEVAART ZIEKENZORG SINT-VINCENTIUS 
 
We nodigen jullie graag uit om naar Oostakker-Lourdes te gaan op zondag 6 september. We 
verzamelen aan de Nieuwe Welvaert om 14u30. Aan de grot komen we samen voor een 
gezamenlijk gebed en de ommegang. Daarna is er gelegenheid om een kaars te laten branden, 
elk voor zijn intenties. Na dit alles gaan we naar het Boerenhof waar we rustig kunnen 
bijpraten over de voorbije maanden bij een kop koffie al dan niet vergezeld van een 
pannenkoek. Het verbruik in het Boerenhof is voor eigen rekening. 
 
Hiervoor hebben we uiteraard voldoende auto’s nodig. Wie niet over eigen vervoer beschikt 
kan dit vermelden bij de inschrijving, we zorgen dan ook voor jou voor een plaatsje in een 
auto. Breng je inschrijvingen tijdig binnen (uiterlijk 30 augustus) bij Rita Jasmijnstraat 46 (09 
226 31 58) zodat we de praktische organisatie comfortabel kunnen regelen. 
 
 
 


