
 
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
 
vrijdag 14 juni 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 15 juni  
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
zondag 16 juni 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
ter nagedachtenis aan Jacques en Honoré Claeys 
maandag 17 juni 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
woensdag 19 juni 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
voor een bijzondere intentie 
 
AGENDA SINT-VINCENTIUS 
 
Woensdag 12 juni:  Femma: turnen 
Woensdag 12 juni: Liturgieploeg (14.30u.) 
Woensdag 12 juni: Liturgieploeg (14.30u.) 
Donderdag 13 juni:  Femma: bloemschikken (namiddag) 
Woensdag 19 juni:  Femma: turnen 
 
 
 
 
gebed 
------------ 
Blij in de zon 
 
het was eens koud op een dag 
een jongetje was triestig 
de wind kwam het jongetje helpen 
en blies de zon voor het jongetje te voorschijn 
het jongetje zei: dank je wel wind voor je hulp 
en de zon zei ook, dank je wel wind 
het jongetje speelde prettig in de zon 
het werd avond 
het verkoelde 
de jongen ging naar binnen 
en zei: dank je wel vader in de hemel voor de wind 
het jongetje keek nog een tijdje naar de zon 
en dan ging het jongetje naar bed. 
 
Sandra (8 jaar) 
------------ 
 
 
 
 
 
 



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 zogenaamde ‘kerkfabriek’. 
De kerkfabriek is de instantie die er voor moet zorgen dat de kerk goed onderhouden wordt en de 
erediensten er kunnen plaats vinden in de beste omstandigheden. Vijf gekozen vrijwilligers vormen, 
samen met de pastoor, deze groep. Hoewel de kerkfabriek slechts enkele malen per jaar samenkomt is 
er veel werk. Voortdurend moeten zij aandacht hebben voor al wat nodig is, stuk gaat of beter kan. 
Vooral de schatbewaarder en secretaris en voorzitter hebben er hun handen vol mee. De administratie 
vraagt immers heel veel werk: vele documenten moeten in veelvoud, goedkeuringen moeten gevraagd 
worden, begrotingen opgesteld, verslagen ingediend. Jean-Louis, Monique DV, Philippe, Monique S 
en Luc: een heel oprechte, hartelijke dank voor uw inzet. 
 
 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
 
Als parochiegemeenschap bieden wij onze oprechte deelneming aan bij het overlijden van mevrouw 
Marleen Van den Bossche, moeder van Brigitte, schoonmoeder van Peter, onze kringhouders. Zij 
overleed op 21 mei. Met velen woonden we de afscheidsviering bij in Lochristi op zaterdag 25 mei. 
 
 
 
MISINTENTIES 
 
Binnenkort begint de vakantie, en weer zullen we de eucharistievieringen in Sint-Jozef en Sint-
Vincentius afwisselend laten plaatsvinden. Wie graag intenties wil doorgeven kan dat best op tijd 
doen, want het parochieblad moet voor een lange periode tegelijk worden doorgegeven. De data van 
de eucharistievieringen zijn in onze kerk zijn: 5-6 juli, 20-21 juli, 3-4 augustus, 15 augustus, 17-18 
augustus en 31 augustus-1 september. 
 
 
 


