
 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
SINT-VINCENTIUS 
 
vrijdag 1 februari 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 2 februari 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
ter ere van O.L.Vrouw, uit dank 
zondag 3 februari 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk  
ter nagedachtenis aan mevrouw Ludwina Meuleman en ter nagedachtenis aan de heer Guy De Meyer 
maandag 4 februari 
19.00 u. Eucharistieviering (Mimosastraat 44) 
woensdag 6 februari 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
 
 
DE KALENDER 
 
Zaterdag 2 februari: Feest van Maria-Lichtmis 
Zondag 3 februari: Gezinsviering (9.15 u.) 
Maandag 4 februari: Hobbyclub 
Maandag 4 februari: Catechesevergadering (20.00u.) 
Woensdag 6 februari:  Parochieteam (14.00u.) 
Woensdag 6 februari:  Bijbellezen (Molenaarsstraat 34, 20.00 u.) 
Woensdag 6 februari:  Femma: turnen 
Donderdag 7 februari: Voedselbedeling 
Donderdag 7 februari: COVDA 
Donderdag 7 februari: Femma: bloemschikken (avond) 
Woensdag 13 februari: Aswoensdag 
Woensdag 13 februari: Liturgieploeg (14.30u.) 
Donderdag 14 februari: Femma: bloemschikken (namiddag) 
Zaterdag 16 februari: Vomselcatechese: bavodag 
Zondag17 februari: Eerste zondag van de vasten 
Maandag 18  februari: Hobbyclub 
Woensdag 20 februari: Femma: turnen 
Woensdag 20 februari: Nieuwjaarsreceptie in de kring 
Donderdag 21 februari: COVDA 
Vrijdag 22 februari: Concert in de kerk met Koen Crucke (20.00u.) 
Zondag 24 februari: Tweede zondag van de vasten 
Maandag 25 februari: Femma: culinair (Bapas, lepelhepjes en verrines) 
Woensdag 27 februari:  Femma: turnen 
Vrijdag 1 maart: Vormselcatechese (Pastorie, 18.00u.) 
Zondag 3 maart: Derde zondag van de vasten 
 
 
 
------------ 
gebed 
------------ 
Het sneeuwklokje priemt 
door de harde wintergrond, 



sneeuw en vorst trotserend. 
Onopvallend wit-op-wit 
kondigt het de lente aan. 
Geen bijzonder sterke plant, 
maar moedig en volhardend 
breekt het sneeuwklokje door en bloeit. 
In al zijn freelheid 
is het symbool van weerbaarheid, 
van durvend uitdagingen opnemen 
en na wintertij 
steeds moedig herbeginnen. 
 
Valeer Deschacht 
----------- 
 
 
 
SINT-VINCENTIUS 
 
 
 

 
TOCHT VAN HOOP: DE BAAI 
 
Dat ook de bewoners zelf het best wel naar hun zin hebben, bevestigt de 64-jarige Roland Criel, 
geboren in Zomergem en opgegroeid in Merelbeke. Hij verblijft sinds vier jaar in De Baai. 'Het is niet 
altijd even gemakkelijk maar het valt hier heel goed mee', zegt hij. 'Ik vind het ook een goede zaak dat 
er van tijd tot tijd activiteiten georganiseerd worden. Ook al ga ik niet altijd mee. Ik ben wel van plan 
om hier nog even te blijven. Maar zondag word ik 65 jaar en dan begint mijn pensioen. Ik hoop dan 
ook een beetje te kunnen reizen.'  
 
Het bestaande gebouw telt 20 kamers met gedeeld sanitair en een beperkt aantal gemeenschappelijke 
ruimtes. Er zijn nauwelijks voorzieningen voor het personeel. OCMW-voorzitter Geert Versnick legde 
op 29 mei 2012 de eerste steen voor de uitbreiding. Deze voorziet in 12 nieuwe kamers, elk met eigen 
sanitair. We kijken of we er een aantal kunnen reserveren voor vrouwen. Die kunnen hier nu ook 
terecht maar de infrastructuur is er nog niet echt op voorzien.' 



 
De hoofdingang verhuist naar de nieuwbouw, waar het gelijkvloers een volledig ingerichte 
onthaalruimte krijgt. Nog op het gelijkvloers komt er een professionele keuken en een eetzaal voor de 
bewoners. In een kitchenette kunnen de bewoners zelf een kleinigheid klaarmaken. Op de bovenste 
verdieping beschikken ze over een polyvalente ruimte. Verder verhuizen alle bureaus en de kantine 
van het personeel naar de nieuwbouw. De ruimte die zo vrijkomt in het huidige gebouw, komt 
integraal ten goede van de bewoners. Zij krijgen er een leefruimte, een tv-zaal en een kitchenette bij. 
 
  
Twee kamers in de nieuwbouw zijn rolstoelaangepast, wat meteen impliceert dat het gebouw uitgerust 
wordt met een lift. Het hele gebouw wordt opgetrokken volgens de principes van het passiefhuis. Dat 
betekent dat alles supergeïsoleerd is en voorzien is van de modernste technieken, die het 
energieverbruik tot een minimum beperken. Eind 2013 hoopt De Baai de eerste bewoners in de 
nieuwbouw te verwelkomen. 
 
 (wordt vervolgd) 
------------ 
 
 
3 FEBRUARI: CATECHESE OP ZONDAG 
 
Op zondag 3 februari nodigen wij u allen uit op een 'Catechese op zondag'. Verschillende mensen 
getuigen over hun christen zijn. Ook alle gezinnen waar een kind werd gedoopt zijn uitgenodigd, 
evenals de gezinnen van eerste en plechtige communicanten. De 'Catechese op zondag' begint om 
kwart na negen. Tijdens de eucharistieviering bidden we voor alle kinderen die gedoopt zijn en 
worden de doophandjes gegeven. 
 
 
 
3 FEBRUARI: PANNENKOEKEN GEVRAAGD 
 
Zoals de vorige jaren willen we ook dit jaar de plaatselijke moslimgemeenschap een teken van 
vriendschap geven door bij het feest van Lichtmis hen pannenkoeken te gaan brengen. Meerderen 
onder ons hebben reeds de vrijgevigheid van hun moslimburen leren kennen o.a. bij het Offerfeest. 
Onze pannenkoeken zijn ons teken van wederzijds respect. 
 
 
 
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. 
 
 
 
PASAR MARIAKERKE DEELT MEE 
 
Naar jaarlijkse gewoonte nodigen we u uit op onze kaasavond “Met  een vleugje Valentijn”  op 
zaterdag 9 februari 2013, om 19.30 u. in het KWB lokaal, Eeklostraat 134, Mariakerke. Het wordt 
opnieuw gezellig genieten van een gevarieerd kaasbuffet. 



Na een welkomstwoordje, kunt u aanschuiven aan het rijkelijk gevuld kaasbuffet. Tijdens deze 
bijeenkomst overlopen we de activiteiten van 2012 en geven we wat uitleg over de komende 
activiteiten. 
Deelname: Pasarleden € 13,00 niet leden € 14,00; Kinderen <10 jaar betalen € 8,50 / € 9,50. 
Inschrijven en betalen:Vóór 2 februari 2013. Eerst inschrijven bij Chris 09-227 27 59 of Fernand 09-
329 42 24 of via e-mail: chrisd@telenet.be. Dan betalen op reknr.BE69 8900 1458 3878 van Pasar 
Mariakerke met vermelding naam en aantal personen. Inschrijving geldig van zodra het verschuldigde 
bedrag gestort is. 
 
 


