
LITURGISCHE VIERINGEN 
SINT-VINCENTIUS 
 
vrijdag 22 februari 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 23 februari 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
om God te danken voor het leven van familie en vrienden 
zondag 24 februari 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk  
voor alle inwoners van de wijk 
maandag 25 februari 
19.00 u. Eucharistieviering (Mimosastraat 44) 
woensdag 27 februari 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
 
DE KALENDER 
 
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 
 
ONZE VASTENACTIVITEITEN 
 
weekend 23-24 februari   Koffiestop 
weekend 9-10 maart   Eerste collecte Broederlijk Delen 
zondag 10 maart om 11.00 u.  Informatie en Solidariteitsmaal 
vrijdag 22 maart om 19.00 u.  Verzoeningsviering in onze kerk 
weekend 23-24 maart   Palmzondag; tweede collecte Broederlijk Delen 
woensdag 27 maart om 19.00 u.  Chrismamis (kathedraal) 
donderdag 28 maart om 19.00 u. Witte Donderdagviering en aansluitend aanbidding 
vrijdag 29 maart om 15.00 u.  Kruisweg 
vrijdag 29 maart om 19.00 u.  Goede Vrijdagviering op Sint-Jozef 
zaterdag 30 maart om 21.00 u.  Paaswake 
zondag 31 maart om 10.00 u.  Paasviering 
maandag 1 april om 10.00 u.  Paasmaandagviering in Maria-Goretti 
 
 
------------ 
gebed 
------------ 
We voelen ons verlaten, verraden 
we moeten leven midden schandalen 
riepen de mensen 
wie zonder zonde is, gooie de eerste steen 
riep de profeet 
 
We spelen, we spelen liefde 
we verzekeren ons geld tegen het geweld 
we zappen, we surfen nachten door ... 
hoe houden ze het vol 
dacht de profeet 
 



Het is slechte tijd 
kloegen de mensen. 
Zij hebben God verloren 
vrees ik, zuchtte de profeet 
 
Hij begon te vasten 
en te bidden. 
Hij riep, veertig dagen lang 
wie doet er méé? 
 
Eugeen Laridon 
 
 
 
 
 
----------- 
TOCHT VAN HOOP: COMPAGNIE DE SPOREN 
 
Compagnie de Sporen wil aantonen dat mensen met een psychische of psychiatrische problematiek 
naast hun problematiek nog heel wat in hun mars hebben. Dit is enkel haalbaar indien ook werkgevers 
de meerwaarde van onze cliënten correct kunnen inschatten.  
Het stimuleren van diversiteitsmanagement en het sensibiliseren van werkgevers behoort ook tot de 
doelstellingen van Compagnie de Sporen. Werken is niet de enige voorwaarde om volwaardig aan de 
maatschappij te kunnen participeren.  
 
Netwerking: 
In de werking van Compagnie de Sporen veel aandacht voor alle andere levensdomeinen zoals wonen, 
relaties, vrijetijdsbesteding en familie die een mogelijke tewerkstelling kunnen beïnvloeden. Een 
gedegen overleg en samenwerking met doorverwijzers en andere betrokkenen zijn een must. 
Waardering voor de professionaliteit van de dienstverleners in hun eigen domein en respect voor de 
eigenheid van iedere betrokkene vormen de basis van een uitgebreid netwerk.  
Sinds zijn ontstaan investeert Compagnie de Sporen in de ontwikkeling en uitbreiding van dit netwerk 
op regionaal, Vlaams en internationaal niveau. In samenwerking met de diverse actoren worden 
nieuwe methodieken en strategieën ontwikkeld om de integratie van onze medewerkers te bevorderen. 
Deze samenwerkingsverbanden worden onder meer financieel gesteund door Vlaamse, Federale of 
Europese middelen. 
 
Professionaliteit: 
De gedrevenheid en de deskundigheid van de begeleiders in Compagnie de Sporen moeten borg staan 
voor een goed verloop van het individuele groeiproces bij iedere cliënt. Regelmatige intervisies en 
bijscholingen verzekeren de professionaliteit van de atelier- en trajectbegeleiders. Bijkomende 
vorming houdt hun kennis van nieuwe ontwikkelingen en methodieken op peil. Een goed uitgebouwd 
aanbod van documentatie biedt aan elk teamlid de mogelijkheid zich verder te verdiepen in 
methodiekontwikkeling, arbeidsmarktbeleid en achtergrondinformatie. Stagiaires en vrijwilligers 
leveren een zinvolle bijdrage aan de werking en brengen naast concrete hulp ook nieuwe ideeën en een 
ander referentiekader mee. Dit garandeert ons telkens opnieuw een frisse kijk en een ruimer blikveld. 
De inbreng van iedere betrokkene is dus een meerwaarde voor de werking van Compagnie de Sporen. 
 
 
(wordt vervolgd) 
------------ 
 
 
 



 
ROZEMARIJN NODIGT UIT 
Zoals elk jaar nodigt Rozemarijn ons uit op zijn 'Warme Beenhespfestijn' gebeuren. Dit 
beenhespfestijn gaat door op zaterdagavond 24 februari van 18.30 u. tot 20.30 u. en op zondagmiddag 
25 februari van 12 tot 14 u. in de grote refter van Sint-Bavohumaniora, Reep 5, te Gent. 
De opbrengst is voor het vakantiekamp voor mentaal gehandicapten, voor de 43ste maal in het Lechtal 
(Tirol). De prijs bedraagt 15 euro per volwassene en 8 euro voor kinderen tot 12 jaar. Apart is er 
taartje + koffie, thee of frisdrank te bestellen aan 5 euro. 
Inschrijven is nodig en kan via Monique De Vuyst, 09/226.556.82 of riklaureyns@hotmail.com. 
Betaling via overschrijving op BE04 0682 0259 4631 Vakantiekamp Rozemarijn, Hogekouterstraat 
96, 9030 Mariakerke of ter plaatse. 
 
 
 
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. 
 
 
 
SIVI-KOORCONCERT OP 9 MAART: POP 4 VOICES 
 
Op 9 maart 2013 houdt het Koninklijk Sivi-koor, naar tweejaarlijkse gewoonte, opnieuw een concert. 
Onder de titel 'Pop 4 Voices' brengen de zangers, onder leiding van dirigent Maurice Verniers, voor 
het grootste deel voor meerstemmig koor bewerkte liederen uit het 'soft-pop' genre. De toegangsprijs 
bedraagt 12 euro aan de kassa en 10 euro in voorverkoop. Kaarten zijn te bekomen bij alle koorleden. 
U kan ze ook bestellen via mail bij philippe.de_meyer@telenet.be of via GSM 0495/316.318. In dat 
geval liggen de kaarten voor u klaar aan de ingang aan de prijs van de voorverkoop. 
Wij willen dit concert warm aanbevelen. U steunt er het koor mee dat trouw alle vieringen op 
hoogdagen opluistert. 
 
 
 


