
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 28 juni 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 29 juni  
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
om God te danken voor het leven van familie en vrienden 
zondag 30 juni 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
maandag 1 juli 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
woensdag 3 juli 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
vrijdag 5 juli 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
zaterdag 6 juli  
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
voor de gesneuvelden van de beide wereldoorlogen 
en voor alle overledenen van de dekenij Bloemekenswijk 
zondag 7 juli 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
ter nagedachtenis aan Tom en Hubert Verbeke 
en ter nagedachtenis aan Marcel Dekens en Clara Van der Cruyssen 
maandag 8 juli 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
woensdag 10 juli 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
vrijdag 12 juli 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag - zondag 13 -14 juli 
Eucharistieviering op Sint-Jozef 
maandag 15 juli 
Geen eucharistieviering 
woensdag 17 juli 
Geen eucharistieviering 
 
EUCHARISTIEVIERINGEN TIJDENS DE VAKANTIE 
 
Weer zullen we de eucharistievieringen in Sint-Jozef en Sint-Vincentius afwisselend plaatsvinden.  
6 - 7 juli: Sint-Vincentius 
13 - 14 juli: Sint-Jozef 
20 - 21 juli: Sint-Vincentius 
27 - 28 juli: Sint-Jozef 
3  - 4  augustus: Sint-Vincentius 
10 - 11 augustus: Sint-Jozef 
15 augustus: Sint-Vincentius 
17-18 augustus: Sint-Vincentius 
24-25 augustus: Sint-Jozef 
31 aug. - 1 sept.: Sint-Vincentius 
 
Tijdens de week zullen er geen eucharistievieringen zijn van maandag 15 tot en met vrijdag 29 juli. 
 



 
AGENDA SINT-VINCENTIUS 
 
Donderdag 27  juni: COVDA 
Woensdag 3 juli: Bijbellezen (Molenaarsstraat 34, 20.00 u.) 
Donderdag 4 juli: Voedselbedeling 
Zaterdag 6 juli:  Feest Bloemekenswijk 
 
gebed 
------------ 
Een vakantiezegen 
 
Moge de weg leiden tot je ontmoeting 
Met de wind altijd in je rug. 
Moge de zon warm op je gelaat schijnen 
En de regen zachtjes op je velden vallen. 
En tot we elkaar weerzien 
Moge God je in de palm van zijn handen houden. 
 
Moge God met u zijn en u zegenen. 
Dat je de kinderen van je kinderen mag zien. 
Moge je arm zijn aan ongeluk 
En rijk aan zegeningen. 
Moge je niets anders kennen dan geluk 
Van deze dag af. 
 
Moge de weg leiden tot je ontmoeting 
Met de wind altijd in je rug. 
Mogen warme zonnestralen op je huis vallen 
En moge de hand van een vriend altijd nabij zijn. 
 
Moge het gras waarop je wandelt groen zijn. 
Moge de hemel boven je blauw zijn. 
Moge de vreugden die je omringen zuiver zijn. 
Moge de harten van wie je graag zien eerlijk zijn. 
 
Ierse zegen 
------------ 
 
 
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 de ontvangers van de abonnementen van het parochieblad. 
Dikwijls zijn ze al jaren lang op tocht gegaan. Indertijd nog toen de parochiebladen  (groot en klein) 
door hen in de bus werden gestoken. En elk jaar opnieuw zetten ze zich in om de abonnementsgelden 
te innen.  
 
Er kruipt heel wat werk in: eerst de voorbereidende vergadering meemaken en alle papieren 
meenemen, dan iedere abonnee van de eigen lijst thuis gaan opzoeken (soms meerdere malen gaan 
bellen aan dezelfde deur), de administratie in orde houden, het geld tellen en alles binnenleveren bij 
Mietje Debeer, die achter de hele organisatie staat. 
 
Een heel oprechte, hartelijke dank voor uw inzet, al jaren lang en telkens opnieuw en nieuw. 



 
 
 


