
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
SINT-VINCENTIUS 
 
vrijdag 7 juni 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 8 juni  
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
zondag 9 juni 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
voor het welslagen van de examens bij onze studenten 
maandag 10 juni 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
uit dankbaarheid 
woensdag 12 juni 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan overleden broer 
 
AGENDA SINT-VINCENTIUS 
 
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.) 
 
 
 
------------ 
gebed 
------------ 
wat onwennig kruipen mensen 
uit hun zondags jasje 
de zomerkleren tarten even 
't voelen voor fatsoen 
maar als de wind genoeg 
hun lichaam heeft gekoeld 
en de zon de bleke plekjes huid  
gevonden heeft 
dan wordt de aarde even maar 
dat stuk verloren paradijs 
die droom die niet blijft duren ... 
 
tom 
------------ 
 
 
 
 



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 lectoren. 
Elke zaterdag en zondag, week na week, jaar na jaar, hebben we ze nodig in de liturgie. Zonder 
lectoren missen we in onze kerk de afwisseling van stemmen, het samenspel van de liturgie tussen 
volk en voorganger. Zonder hun inspanningen om duidelijk te spreken gaan de lezingen voor ons 
verloren. 
Het vraagt van hen telkens de inspanning om er op tijd te zijn en zich dan voor te bereiden door de 
teksten vooraf te lezen. Het verloop van de viering is niet altijd hetzelfde, en daarom zijn zij ook in 
staat bij een wisselend verloop op het juiste moment hun tekst te brengen. Als er eens geen misdienaar 
is nemen zij ook deze taak erbij. 
Een heel oprechte, hartelijke dank voor uw inzet. 
 
 
 
EEN WAARDIGE UITVAART 
 
Na de oproep verleden week om mensen die eventueel bij de begrafenis van een eenzame op de 
Westerbegraafplaats aanwezig willen zijn waren er reeds enkele begrafenissen. Wij danken hen die er 
zich voor vrij gemaakt hebben. 
Wie wil meewerken stelt zich best in verbinding met Els De Smet – rouwconsulente, 
verantwoordelijke  Contactpunt "Waardige Uitvaart ", GSM 0479 433 227, Mailadres: 
waardige.uitvaart@cawsgenteeklo.be. 
 
 
 
PASAR MARIAKERKE DEELT MEE 
 
Op zaterdag 8 juni 2013 houden wij een dagfietstocht in het Scheldeland. De tocht van +/- 50 km loopt 
langs de Schelde en zijn hinterland in de streek van Dendermonde. We fietsen aan een gezapig tempo 
waarbij het mooie landschap langzaam aan ons voorbij trekt. Er zijn ook enkele bezoeken gepland. 
Wij sluiten onze dag af met een gezellig etentje in een plaatselijk restaurant. Niet-fietsers kunnen ook 
deelnemen aan de bezoeken en het avondeten. 
We starten om 9u45 op de parking zwembad Olympos / Leopold II laan 18a Dendermonde. 
Onkosten: Fietstocht Pasarleden € 3,00 niet leden € 4,00; diner (3 gangen) met extra's € 25,00. 
Onmiddellijk inschrijven bij Chris 09-227 27 59 of Fernand 09-329 42 24 of via e-mail: 
chrisd@telenet.be. Betaling op BE69 8900 1458 3878 van Pasar Mariakerke met vermelding naam, 
aantal personen fietstocht en/of diner. 
 
 
 
GODS KIND GENOEMD 
 
Op zondag 26 mei hebben wij Jorben Van Bever in onze kerk mogen dopen. Hij woont met zijn 
ouders Sven en Ilse en zijn zus Jolien in de Guislainstraat. Wij wensen hen alle mogelijke geluk toe 
van Godswege. 
 
 


