
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 17 mei 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 18 mei  
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot en familie 
zondag 19 mei 
Pinksteren 
10.00 u. Plechtige eucharistieviering in de kerk 
met plechtige communieviering 
maandag 20 mei 
Geen eucharistieviering, wel in Maria-Goretti om 11.00 u. 
woensdag 22 mei 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
voor een bijzondere intentie 
 
AGENDA SINT-VINCENTIUS 
 
Donderdag 16 mei:  COVDA  
Donderdag 16 mei:  Femma: bloemschikken (namiddag en avond) 
Zaterdag 18 mei:  Vormselcatechese - in de kerk (10.00u.) 
Zondag 19 mei: Pinksteren: Plechtige Communie en vormselviering 
Woensdag 22 mei: Femma: turnen 
------------ 
gebed 
------------ 
Wakker mij aan 
 
O, Holy Spirit, 
Heilige Geest, 
mijn vlam was bijna 
uit geweest 
 
kom dicht bij mij 
en wakker aan 
de vlam die nooit meer 
uit mag gaan 
 
open mijn hart 
en mijn gevoel 
gebruik mijn leven 
voor Uw doel 
 
geef mij een fris 
en nieuw gemoed 
laat mij verstaan 
hoe 'k leven moet 
 
waai als een wind 
dwars door mij heen 
schenk mij uw gaven 
één voor één 
 



ik roep U aan 
ietwat bedeesd 
'leer mij slechts leven 
door uw Geest' 
 
Cobie Verhey - de Peuter 
------------ 
einde gebed 
------------ 
 
 
 
 
 
PROFICIAT AAN ONZE EERSTE COMMUNICANTEN 
 
Op zondag 5 mei deden zeven kinderen hun eerste communie in onze kerk. Het was een heel mooi 
gebeuren, waarbij ook Seleena werd gedoopt. Wij wensen de eerste communicanten heel hartelijk 
proficiat. Dank ook aan de leerkrachten die hen zo goed hebben voorbereid. De foto’s van de eerste 
communie, genomen door Christophe (dank je wel, Christophe) zullen verkrijgbaar zijn op CD en te 
zien zijn op zondag 26 mei na de zendingsviering van de plechtige communicanten. 
 
 
 
PROFICIAT AAN ONZE VORMELINGEN 
 
Zondag 19 mei vieren wij het Pinksterfeest. Gedurende heel het voorbije jaar hebben onze 
vormelingen, samen met de catechisten, zich voorbereid op hun feest. Mgr. Paul Van Puyenbroeck, 
vicaris-generaal van ons bisdom, zal het vormsel toedienen aan:  
Adu Gyamfi Justina, Cliviastraat 31 
Dejaegher Jens, Cyclamenstraat 7 
Deneve  Gregory, Hekelaarstraat 6, Afsnee 
De Wever  Jelle , Dahliastraat 77 
Van de Velde Zoë, Jozef II-straat 107 
Een grote proficiat aan hen allen. We hopen dat het een heel mooi feest wordt. Op zondag 26 mei 
verwachten we hen met hun ouders voor de zendingsviering. Daarna worden de foto’s getoond die zijn 
genomen door Christophe, die we hierbij ook heel hartelijk willen danken. 
 
 
EEN TUSSENDOORSE DANK 
 
Gewoonlijk zeggen we een ‘dank u’ als er eens iets speciaals heeft plaatsgevonden. Maar waarom eens 
niet tussendoor ‘dank u’ zeggen aan de velen die zich inzetten voor onze parochie. Vandaag even 
aandacht daarom voor de mensen die zich inzetten voor de catechese 
Reeds jaren hebben we een vaste ploeg die zich inzet voor de catechese van de vormelingen. Meer dan 
dertig keer op een jaar zijn zij trouw op post: vergaderingen voor de catechisten, vergaderingen op 
woensdag of vrijdag met de kinderen van de catechese, Bavo-dag, Eendaagse, Naamopgave, 
Kruisoplegging, Kerstbezinning, Kruisweg, Kerkhofbezoek, catechesemissen …  
Freddy is de coördinator van het geheel. Ondanks zijn drukke activiteiten vroeger en nu is hij de 
dragende en inspirerende kracht. Maar ook Betty is er steeds met al haar wijsheid en inzet, ook al moet 
zij daarvoor telkens van Brugge naar Sivi komen. Heel blij zijn we ook met de waardevolle inbreng  
en het enthousiasme van Ruben, de jonge kracht die dicht bij de kinderen staat. En als het nodig was 
mochten we ook rekenen op Philippe. 
Heel hartelijk dank voor uw inzet en uw kunnen, elk jaar opnieuw. 
 



 
 
COMPAGNIE DE SPOREN NODIGT UIT 
 
Op donderdag 23 mei nodigt de Compagnie ons uit op hun ‘Frietjesdag’. Voor slechts vier euro krijg 
je  frieten met frikandellen én een gratis drankje. Vanaf 12 u. ben je bij hen welkom. Inschrijven 
vooraf is nog bij Martine Snauwaert of Sylvie Enzlin: 09/226.12.20 of ciedesporen.zagan@fracita.org 
uiterlijk tot woensdag 22 mei. 
 
 
 
ZIEKENZORG NODIGT UIT: BEZOEK STAM 
Wil jij ook graag eens met je voeten op je huis staan? Vind je de geschiedenis van onze stad ook zo 
boeiend of ben je benieuwd naar wat de toekomst zou kunnen brengen? Ga dan met ons mee naar het 
STAM op zondag 2 juni. Chauffeurs zorgen voor de eventuele verplaatsing. Om 14 u. worden we er 
verwacht. 
Het bezoek aan het museum is vrij. Je doet het in je eigen tempo en blijft staan waar jij het belangrijk 
vind. De verdiepingen zijn bereikbaar met een lift. Wie moe is of dorst heeft kan gebruik maken van 
de cafetaria. Tegen 16u30 worden we  terug verwacht in de Nieuwe Welvaert waar een koude schotel 
op ons wacht. Voor dit alles vragen we 5€ (drank niet inbegrepen). 
Wie het museumbezoek niet ziet zitten maar er toch graag wil bij zijn is welkom tegen 16u30 voor de 
koude schotel en betaalt 2,5€.(drank niet inbegrepen). Inschrijven nodig, tot 28 mei. 
 
 


