
Sint-Vincentius 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Woensdag 28 oktober 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Donderdag 29 oktober 
Maria Goretti 
Geen eucharistieviering 
Vrijdag 30 oktober 
18.30 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Zaterdag 31 oktober 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 1 november 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan de familie Chinitor-Plasschaert en al onze dierbare overledenen 
ter nagedachtenis aan E.H. Koen Blieck 
Maandag 2 november 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
Voor alle overledenen van het voorbije jaar 
Dinsdag 3 november 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 4 november 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
voor een gevraagde intentie 
 
DE KALENDER 
 
Zondag 1 november: 
Feest van Allerheiligen 
Maandag 2 november 
19.00 u. Sint-Vincentius: Dienst Allerzielen 
Dinsdag 3 november 
Sint-Hubertus 
Woensdag 4 november 
14.30 u. Liturgieploeg Sint-Vincentius, Maria-Goretti, Sint-Jozef 
19.30 u. Parochieteam  Sint-Vincentius (Maisstraat 14) 
Donderdag 5 november 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 



Voedselbedeling (Maisstraat 20) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
WIJ VIERDEN DAG VAN DE CHRONISCH ZIEKE MENS 
 
De dag begon met een sfeervolle eucharistieviering waarbij iedereen die dit wenste de 
ziekenzalving kreeg toegediend. Na de eucharistieviering konden we genieten van een 



verfrissende aperitiefje en een heerlijke warme maaltijd, met zorg bereid door onze eigen 
(vrijwillige) keukenprinsessen.  
De namiddag werd vervolgens muzikaal ingezet met het koor Arte Cantare dat een mix van 
luisterliedjes en meezingers bracht. Na een geslaagde dag van gezellig samenzijn keerde 
iedereen tevreden naar huis terug. 
 





Naar aanleiding van de “dag van de chronisch zieke mensen” werkten de kinderen van ’t 
Klimrek, de school op het Van Beverenplein, rond chronisch ziek zijn en eenzaam zijn. 
Ter afronding maakten zij een tekening en schreven een wens voor de zieken. De werkjes 
werden bezorgd aan de zieken thuis en aan de zieken die naar het ontmoetingsfeest kwamen. 
Het deed de mensen veel plezier. Heel wat mensen zijn van plan een kaartje terug te 
bezorgen. 
 
 
 
AAN DE HEER TOEVERTROUWD 
 
Op zaterdag 24 oktober hebben wij tijdens de rouwdienst om 11.00 u. op Sint-Vincentius 
biddend mevrouw Henriëtte Hanssens aan de Heer toevertrouwd. In de parochie was zij 
gekend als mevrouw Demeester. Zij is geboren in 1918 en woonde lang in de Poperingestraat. 
Wij bieden de familie en vrienden in rouw onze oprechte christelijke deelneming aan. 
 
ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN  
 
Op zaterdag 31 oktober vieren we het feest van Allerheiligen om 17 u. in Maria-Goretti en om 
18 u. op Sint-Jozef. Op zondag 1 november is de eucharistieviering om 10 u. op Sint-
Vincentius. 
Onze overleden gedenken wij ook in deze dagen. Voor de overledenen van Sint-Jozef zullen 
we in de mis van Allerheiligen reeds bidden. Op maandag 2 november, in de dienst van 
Allerzielen om 19 u. op Sint-Vincentius, zullen alle overledenen van de drie gemeenschappen, 
Sint-Jozef, Maria-Goretti en Sint-Vincentius herdacht worden.  
Op het einde van de dienst geven we de kruisjes mee. 
 
DE HOBBYCLUB STELT TEN TOON 
 
Op zondag 15 november houdt onze Hobbyclub zijn tentoonstelling in onze parochiale 
feestzaal van 10 u. tot 17 u. Je kan er niet alleen mooi borduurwerk, breiwerk en haakwerk 
bewonderen of aankopen, maar je kan er ook je geluk beproeven met de tombola en genieten 
van een lekker kopje koffie met wafel of pannenkoek. 
Uiteraard zijn alle vrienden en sympathisanten welkom, ook uw familieleden en kennissen. 
Alvast bedankt voor uw aandacht en steun. 
 
FEEST VAN SINT-HUBERTUS 
 
Op woensdag 3 november vieren we weer Sint-Hubertus. Wellicht zullen zoals verleden jaar 
ook gewijde mastellen te verkrijgen zijn in verschillende zaken op onze wijk. Wie verlangt 
dat er broden gewijd worden kan contact opnemen met de pastoor, 09/226.12.47. 
 
 
 
 


