
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
 
vrijdag 21 juni 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 22 juni  
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
zondag 23 juni 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
maandag 24 juni 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
woensdag 26 juni 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
 
AGENDA SINT-VINCENTIUS 
 
Woensdag 19 juni:  Femma: turnen 
Donderdag 20  juni: COVDA 
Maandag24 juni:  Hobbyclub 
Woensdag 26 juni:  Femma: turnen 
 
 
gebed 
------------ 
Vakantie, ik kijk naar je uit 
niet om te slapen 
niet om te rusten. 
Vakantie, ik kijk naar je uit 
je geeft me iets apart 
Er straalt iets warms door deze dagen. 
Vakantie, ik kijk naar je uit 
je draagt een zon 
een wellebron. 
Vakantie, ik kijk naar je uit 
om die kans tot ontmoeten 
om een ander te begroeten 
om te 'leven' 
om 'zon' te geven 
Vakantie, ik kijk naar je uit 
ook daar ben ik niet alleen 
God gaat met me mee 
 
Zuster Lutgard 
------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 liturgieploeg. 
Ze zijn ten getalle van vijf: Monica, Jacqueline W., Monique DV, Simonne en pater Guido. Ten huize 
van Monica, waar steeds een eigen gebak klaar staat, worden de liturgievieringen van de volgende 
liturgische tijden voorbereid. Elke maand is er de bijeenkomst waarop wordt afgesproken hoe de 
verschillende vieringen worden opgebouwd. De teksten worden doorgenomen, men kijkt naar hoe de 
gepaste omkadering kan aangebracht worden, wat eventueel aan mensen kan meegegeven worden … 
Het is een dienst aan de hele gemeenschap die samenkomt om te vieren. 
Een heel oprechte, hartelijke dank voor uw inzet, al jaren lang en telkens opnieuw en nieuw. 
 
 
 
AAN DE HEER TOEVERTROUWD 
 
Op donderdag 13 juni hebben wij tijdens de uitvaartliturgie om 10.00 u. biddend mevrouw Yvonne 
Versyp aan de Heer toevertrouwd. Zij werd geboren in 1918 en huwde de heer Jozef De Coeytere 
(+1975). Zij woonde in de Grensstraat, en indertijd was zij nog catechiste. 
Wij bieden de familie en vrienden in rouw onze oprechte christelijke deelneming aan. 
 
 
 
MISINTENTIES TIJDENS DE VAKANTIE 
 
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. 
 
 


