
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 18 januari 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
voor een bijzondere intentie 
zaterdag 19 januari 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
zondag 20 januari 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk  
maandag 21 december 
Geen eucharistieviering 
woensdag 23 januari 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
om een genezing 
 
 
 DE KALENDER 
 
Woensdag 16 januari:  Femma: turnen 
Donderdag 17 januari: Liturgieploeg (14.30u.) 
Donderdag 17 januari: COVDA 
Vrijdag 18 januari: Kerkfabriek (pastorie 20.00u.) 
Maandag21 januari: Hobbyclub 
Woensdag 23 januari:  Femma: turnen 
 
 
gebed 
------------ 
Jezus bij de voetbalwedstrijd 
 
Jezus Christus zei dat Hij nog nooit een voetbalwedstrijd had bezocht.  
Daarom namen wij, mijn vriend en ik, Hem een keer mee.  
Het was een verbeten strijd tussen  
de Protestantse Stompers en de Katholieke Kruisvaarders. 
 
De Kruisvaarders maakten een doelpunt.  
Jezus juichte wild en wierp zijn hoed hoog in de lucht.  
Toen scoorden de Stompers.  
En Jezus juichte wild en wierp zijn hoed hoog in de lucht. 
 
Dat verbaasde de man achter ons.  
Hij tikte Jezus op de schouders en vroeg:  
"Van welke ploeg bent u een supporter, mijn beste?" 
 
"Ik?", vroeg Jezus, helemaal opgaand in het spel.  
"Oh! Ik ben van geen van beide supporter.  
Ik ben alleen maar hier om van het spel te genieten." 
 
De vraagsteller keerde zich naar zijn buurman  
en zei smalend: "Hm, een atheïst!" 
 
Anthony de Mello 
----------- 



 
 
 
 
 
----------- 
TOCHT VAN HOOP: DE UCO-SITE 
 
KORTE VOORSTELLING VAN DE SOCIALE ECONOMIE BEDRIJVEN (VERVOLG) 
 
DE SLEUTEL 
‘Mensen, Kansen, Groeien’ is net als voor grote broer 'De Sleutel' ook voor vzw 'Sociale Werkplaats 
De Sleutel' het motto waaronder ze een aantal diensten aanbieden. Nieuwe kansen en 
groeimogelijkheden voor mensen vormen de basis van waaruit ze werken aan de socio-economische 
reïntegratie in de maatschappij van mensen die omwille van specifieke problemen, prioritair als gevolg 
van drugsverslaving, niet kunnen komen tot een socio-economisch stabiele situatie.  
Als werkplaats bestrijken ze ook drie vormen van activiteiten: 
 renovatie in de bouwsector 
 groenonderhoud en –aanleg 
 atelierwerking in de houtsector en de handling 
 
CON BRIO 
Con Brio is als sociale werkplaats actief in schoonmaak. Via tewerkstelling op maat van mensen levert 
het werk aan 40 mensen die bedreigd zijn in hun kansen op de arbeidsmarkt. De sociale werkplaats 
geeft mensen zin. Op dit ogenblik hebben zij een vestiging op de Antwerpste Steenweg in Sint-
Amandsberg. Daar zijn ook de opleidingsorganisatie Job&Co en het cateringbedrijf Duet gevestigd. 
 
Con Brio maakt deel uit van de VZW Tabor. Deze VZW is oorspronkelijk opgericht doo r de Zusters 
van Liefde voor het beheer van hun gebouwen (o.a. in het onderwijs, hospitalen enz.). 
 
 
HET BLOEMEKENSPARK 
 
Voor de hele site wordt een masterplan gemaakt, want er is nog sprake van een drie hectare groot park 
met een nieuwe fietsverbinding.. 
 
Tussen de gebouwen van UCO, Filature Nouvelles Orléans en Jan Yoens liggen er verschillende 
groene ruimten. Die zones worden met elkaar verbonden en zullen het Bloemekenspark vormen. 
De waterloop De Lieve loopt dwars door de UCO-site heen. Delen van dit kanaal zijn beschermd. Het 
is de bedoeling om de waterloop zoveel mogelijk open te leggen en op bepaalde plaatsen zachte oevers 
te voorzien. 
 
Er komt ook een recyclagepark dat het bestaande containerpark op de Gasmeterlaan zal vervangen. De 
ontsluiting van de site zal niet meer gebeuren via de Maïsstraat, maar via een nieuwe toegangsweg die 
uitkomt op de Nieuwevaart 
 
 (wordt vervolgd) 
------------ 
 
 
 
 
 
 
 



 
22 FEBRUARI: KOEN CRUCKE EN WILLY CLAES 
 
Op vrijdag 22 februari organiseert VZW Sivi in onze kerk om 20.00 u. een live concert met Koen 
Crucke en Willy Claes, allebei bekende artisten. De opbrengst van dit concert is voor de vernieuwing 
van de keuken in ons parochiecentrum. Iedereen is van harte uitgenodigd. 
 
De prijzen voor het concert bedragen 50 euro voor een VIP-plaats (met gratis parking en twee 
drankjes), 35 euro en 20 euro. Info en reservatie bij Peter Geeraert, 0477/62.47.00 en 
pebri@hotmail.com. Geld kan gestort worden op BE24 9730 5790 9438 van Sivi-Peter Geeraert. 
 
 
 


