
 LITURGISCHE VIERINGEN 
 
SINT-VINCENTIUS 
 
vrijdag 8 februari 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 9 februari 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot en familie 
zondag 10 februari 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk  
voor alle inwoners van de wijk 
maandag 11 februari 
19.00 u. Eucharistieviering (Mimosastraat 44) 
ter nagedachtenis aan Lucien Van de Velde 
woensdag 13 februari 
Aswoensdag 
19.00 u. Eucharistieviering met asoplegging in de kerk 
  
DE KALENDER 
 
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.) 
 
 
gebed 
------------ 
Aswoensdag (13 februari) 
 
Dit zal een dag zijn, 
net als alle andere: 
we zullen eten, werken, 
praten, ruzieën, liefhebben 
en slapen gaan ... 
En toch ... 
 
... en toch blijft asdag 
een eigen sfeer en kleur behouden, 
zijn eigen vraag stellen: 
of we even stil willen worden, 
tot inkeer komen, 
en ons bezinnen op het leven 
- ons leven - 
dat ons boeit, 
waarvan we houden, 
waarin we gelukkig willen zijn, 
- ons leven - 
dat zijn vragen stelt, 
dood-ernstige: 
de zin ervan? 



wat erna? 
hoe geleefd? 
wat maak ik ervan? 
 
Pasklare antwoorden liggen niet 
in de schuif, confectie-antwoorden 
passen niet. 
 
En toch willen we biddend 
naar een antwoord zoeken, Heer ... 
Help Gij ons daarbij. 
 
Ward Bruyninckx 
----------- 
 
 
 

 
 

 
Het kaarsenatelier van de Compagnie 
----------- 
TOCHT VAN HOOP: COMPAGNIE DE SPOREN 
 
Compagnie de Sporen, gelegen in de Maisstraat 10,  is een centrum voor arbeidszorg, 
arbeidstrajectbegeleiding en loopbaanbegeleiding voor personen met een psychische problematiek. 
Eerst werden de gebouwen van de vroegere meisjesschool aangekocht en het voormalige klooster van 
de zusters (1994). Later werden ook de lokalen van de vroegere jongensschool gekocht en vernieuwd 
(in 2000). 



 
Mensen die met psychische problemen geconfronteerd worden, kunnen niet enkel hun werk, maar ook 
alle daaraan verbonden voordelen en vaardigheden verliezen. Zij hebben de arbeidstrein gemist. 
Compagnie De Sporen wil met hen een traject uitstippelen om de draad van tewerkstelling en 
activering weer op te nemen. Daarom heeft sinds 1993 het IBW  (Initiatief Beschut Wonen)  Zagan 
ingezet op arbeidszorg en ATB (arbeidstrajectbegeleiding).  Met dit doel is er een samenwerking 
ontstaan tussen het IBW en het PCG (psychiatrisch centrum Guislain) dat vanaf 1997 concreet werd in 
het centrum voor arbeidszorg en trajecbegeleiding Compagnie de Sporen.  
 
Missie:  
Compagnie de Sporen is een centrum voor arbeidszorg, arbeidstrajectbegeleiding en 
loopbaanbegeleiding voor personen met een psychische problematiek. Men streeft ernaar om iedere 
cliënt, op basis van zijn mogelijkheden en beperkingen te ondersteunen naar de meest wenselijke vorm 
van arbeid en maatschappelijke integratie. Dit individuele 'traject op maat' is zoveel als mogelijk 
gericht op tewerkstelling op de reguliere of sociaal economische arbeidsmarkt maar kan zich ook 
(tijdelijk) situeren in één van onze arbeidszorgateliers. 
 
Empowerment en participatie: 
Empowerment en participatie zijn onontbeerlijk in de herstelfase van personen met psychische 
problemen en maken deel uit van de dagelijkse aanpak in Compagnie de Sporen. Alle interventies zijn 
gericht op het vrijmaken van potentiële kwaliteiten en vaardigheden van de cliënt. Men gaat steeds op 
zoek naar de sterktes en groeimogelijkheden van elke cliënt waarna samen met hen een persoonlijk 
ontwikkelingsplan uitgestippeld wordt om de aanwezige kwaliteiten en vaardigheden te versterken.  
Compagnie de Sporen is geen ontmoetingscentrum maar men hecht er veel aandacht aan samen 
werken, samen pauzeren, samen problemen oplossen en samen beslissingen nemen.  
 
 (wordt vervolgd) 
------------ 
 
 
 
AAN DE HEER TOEVERTROUWD 
 
Op vrijdag 1 februari hebben wij tijdens de afscheidsliturgie om 11.00 u. biddend de heer Richard 
Verspeelt aan de Heer toevertrouwd. Richard is geboren in 1937 en woonde met zijn vrouw Mariette 
in de Maïsstraat 15. Bij velen van onze parochie was hij goed gekend. Wij bieden de familie en 
vrienden in rouw onze oprechte deelneming aan. 
 
 
 
BEGIN VAN DE VASTEN 
 
Op 13 februari, Aswoensdag, begint de Vastentijd met de asoplegging in onze kerk om 19.00 u. 's 
avonds. Gedurende deze vastentijd kunnen wij ons, zoals de vorige jaren, samen inzetten om te komen 
tot bekering, inzet, solidariteit. In de kerk zijn er vastenkalenders en affiches te verkrijgen. Koffiestop, 
solidaire maaltijd, collectes zijn er om Broederlijk Delen te steunen. Op 22 maart is er een 
verzoeningsviering. In de Goede Week zullen we samen Witte Donderdag vieren (28 maart), Goede 
Vrijdag met de kruisweg om 15 u. en de avondviering op Sint-Jozef. Tijdens de paaswake op 30 maart 
om 21.00 u. vieren we het Licht dat Jezus ons bracht door zijn verrijzenis. Op zondag 31 maart is er de 
volle vreugde van Pasen die we vieren om 10.00 u. 
De volledige kalender van de Vastentijd vindt u in het volgende nummer van het parochieblad. 
 
 
 
OUDE PALM GEVRAAGD 



 
Op Aswoensdag verbranden we de palm van het vorige jaar om er de as mee te kunnen maken voor de 
assekruisjes. Mogen wij u daarom vragen om uw oude palm mee te brengen naar de kerk tijdens het 
weekend van 9 - 10 februari. Hartelijk dank. 
 
 
 
COLLECTE NOODFONDS BISDOM 
 
Tijdens het weekend van 9 - 10 februari houden we de jaarlijkse collecte voor het noodfonds van het 
bisdom. Hiermee kan onze bisschop tegemoet komen aan de vele vragen voor hulp, in het bijzonder in 
noodsituaties zoals natuurrampen en dergelijke. Alvast dank bij voorbaat. 
 
 
 
 
 
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. 
 
 


