
SINT-VINCENTIUS 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 31 mei 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 1 juni  
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis van de familie Pede-De Cock 
zondag 2 juni 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
ter nagedachtenis aan de heer Maurice van De Walle 
maandag 3 juni 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
woensdag 5 juni 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
voor een bijzondere intentie 
 
AGENDA SINT-VINCENTIUS 
 
Zaterdag 1 juni:  Schoolfeest school Van Beverenplein 
Zondag 2 juni: Ziekenzorg: uitstap met zieken en vrijwilligers 
Woensdag 5 juni: Parochieteam (14.00u.) 
Woensdag 5 juni: Bijbellezen (Molenaarsstraat 34, 20.00 u.) 
Woensdag 5 juni:  Femma: turnen 
Donderdag 6 juni: COVDA 
Donderdag 6 juni: Voedselbedeling 
Vrijdag 7 juni: Kerkbestuur (Pastorie, 20.00 u.) 
Maandag10 juni:  Hobbyclub 
Maandag10 juni:  VZW en Parochiekas (Pastorie, 20.00 u.) 
Woensdag 12 juni:  Femma: turnen 
Woensdag 12 juni: Liturgieploeg (14.30u.) 
Donderdag 13 juni:  Femma: bloemschikken (namiddag) 
Woensdag 19 juni:  Femma: turnen 
Donderdag 20  juni: COVDA 
Maandag24 juni:  Hobbyclub 
Woensdag 26 juni:  Femma: turnen 
Woensdag 3 juli: Parochieteam (14.00u.) 
Woensdag 3 juli: Bijbellezen (Molenaarsstraat 34, 20.00 u.) 
Donderdag 4 juli: Voedselbedeling 
Zaterdag 6 juli:  Feest Bloemekenswijk 
 
------------ 
gebed 
------------ 
ALLES IS GEDULD 
 
Het komt erop aan te groeien 
als een boom 
die vertrouwvol standhoudt 
tegen de sterke winden 
van de lente, 
zonder vrees 
dat de zomer niet zou aanbreken. 
 



De zomer komt. 
Maar hij komt alleen voor hen 
die kunnen wachten, 
zo rustig en ontvankelijk 
als hadden zij 
de eeuwigheid  
vóór zich. 
Ik leer elke dag 
dat geduld  
alles is. 
 
Rainer Maria Rilke 
------------ 
 
 
 
 
PROFICIAT AAN ALLE GEVORMDEN 
 
Het was op Pinksteren een feestelijk gebeuren in onze kerk: de vicaris-generaal van ons bisdom, Paul 
Van Puyenbroeck, vormde vijf vormelingen in een prachtig versierde kerk. Binnen de kortste tijd kon 
hij ieder van de vormelingen en de catechisten aanspreken met hun voornaam. Zijn preek verwees naar 
enkele belangrijke voorwerpen in de kerk, onder andere de paaskaars, het lezingenboek, het altaar … 
en natuurlijk naar de mensen in de werk. Ons groot Sivi-koor zorgde voor de muzikale kwaliteit van 
de viering. Aan allen een hartelijke dank voor uw inzet en uw aanwezigheid.  
 
 
 
SC HOOLFEEST VAN BEVERENPLEIN OP 1 JUNI 
 
Onze basisschool, ’t Klimrek, nodigt u van ganser harte uit op hun fantastisch schoolfeest, op zaterdag 
1 juni vanaf 14.00 u. Optredens, Köfte, Spelcarrousel, Springkasteel, Frietjes, Hotdogs, Leuke prijzen, 
Fruitsla, Toffe Spelletjes … alle ingrediënten zijn er om er een echt feest van te maken. Iedereen die 
zich bij de school betrokken voelt is dus verwacht en van harte welkom. 
 
 
 
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 op onze parochie. Vandaag daarom 
aandacht voor onze kosters. 
Eigenlijk zijn ze drie in getal: Léon Praet, Philippe De Meyer en Monique Smets. Elk dragen ze op 
hun tijd en op hun wijze hun steentje bij voor het goede verloop van de eucharistie en andere vieringen 
in onze kerk. Er komt inderdaad heel wat bij kijken: het openen en sluiten van de kerk, eventueel 
verwarming op- en afzetten, het klaarzetten en het opruimen achteraf. Ook dient men te zorgen dat er 
voldoende hosties, wijn, water, wierookkooltjes enz. voorradig zijn. 
Daarbij is de hulp van Monique De Vuyst ook heel welkom: samen met Monique Smets zorgt zij voor 
het onderhoud van de gewaden en altaarlinnen en het aanvullen van de voorraden. 
Een heel oprechte, hartelijke dank aan u allen voor uw grote inzet. 
 
 
 
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. 
 
 


