
Sint-Vincentius 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Woensdag 16 december 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Vrijdag 18 december 
18.30 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Zaterdag 19 december 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 20 december 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
voor Miro De Busscher, voor de familie De Busscher-Lippens en voor de heer Firmin Cattoir 
Maandag 21 december 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan dhr. Lucien Van de Velde 
Dinsdag 22 december 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 23 december 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
voor een bijzondere intentie 
 
 
DE KALENDER 
 
Donderdag 17 december 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KERSTTIJD OP SINT-JOZEF, MARIA-GORETTI, SINT-VINCENTIUS 
 
Voor de kersttijd zijn de volgende eucharistievieringen voorzien in onze gemeenschappen: 
 
donderdag 24 december 18.00 u.  Sint-Jozef 
vrijdag 25 december 00.00 u. Sint-Vincentius (middernachtsmis) 
vrijdag 25 december 10.00 u. Sint-Vincentius 
zaterdag 26 december 13.45 u. Zaal Maisstraat (Ziekenzorg) 
zaterdag 26 december 17.00 u. Maria-Goretti 
zaterdag 26 december 18.00 u. Sint-Jozef 
zondag 27 december 10.00 u. Sint-Vincentius 
maandag 28 december: geen eucharistieviering 
dinsdag 29 december 19.00 u. Maria-Goretti 
woensdag 30 december 19.00 u. Sint-Vincentius 
donderdag 31 december: geen eucharistieviering 
vrijdag 1 januari 11.00 u. Maria-Goretti 
zaterdag 2 januari 17.00 u. Maria-Goretti 
zaterdag 2 januari 18.00 u. Sint-Jozef 
zondag 3 januari 10.00 u. Sint-Vincentius 
 
KERSTAVOND VOOR DE NOENE 
 
Ook dit jaar houdt de parochie van Sint-Vincentius zijn traditionele ‘Kerstavond voor de 
noene’. De bedoeling is om die avond op de pastorie in de Maisstraat samen te komen in 
afwachting van de middernachtsmis. Vooral diegenen die alleen of met zijn tweeën die avond 
in goed gezelschap willen verkeren bij een eenvoudig etentje, wat kerstliederen en 
kerstverhalen, zijn welkom. We starten om 19.30 u., iets later omwille van de avondmis op 
Sint-Jozef. 
Gelieve wel ten laatste tegen maandagavond 21 december te laten weten of u mee komt doen. 
Er liggen lijsten in de verschillende gemeenschappen waarop u zich kan inschrijven. Ook 
inschrijven via mail is mogelijk op guido.vloemans@telenet.be of via een seintje aan pater 
Guido. Ook wie op een of andere manier hulp kan bieden bij het klaarzetten of bereiden van 
het eten is welkom. 
 
KERSTFEEST ZIEKENZORG 
 
Op zaterdag 26 december houdt Ziekenzorg zijn Kerstfeest. 
Programma: 13.45 u. eucharistieviering 
                     15.00 u. deel 1 optrede Myrvan 
                     15.30 u. koffie en koffiekoeken 
                     16.00 u. deel 2 optreden 
                     16.30 u. tombola 
                     17.00 u. wel thuis 
Deelname in de onkosten 2,50€ 
 
 
 


