
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
SINT-VINCENTIUS 
 
vrijdag 19 juli  
Geen eucharistieviering 
zaterdag 20 juli 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
zondag 21 juli 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
voor een bijzondere intentie 
maandag 22 juli 
Geen eucharistieviering 
woensdag 24 juli 
Geen eucharistieviering 
vrijdag 26 juli  
Geen eucharistieviering 
weekend 27 juli – 28 juli 
Eucharistieviering op Sint-Jozef 
maandag 29 juli 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
woensdag 31 juli 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
voor een gevraagde intentie 
vrijdag 2 augustus 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
zaterdag 3 augustus  
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan mevr. Paula Vanhecke 
zondag 4 augustus 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
maandag 5 augustus 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
woensdag 7 augustus 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
voor een gevraagde intentie 
 
EUCHARISTIEVIERINGEN TIJDENS DE VAKANTIE 
 
Weer zullen we de eucharistievieringen in Sint-Jozef en Sint-Vincentius afwisselend plaatsvinden.  
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 
 
Maandag 5 augustus: Hobbyclub 
Woensdag 7 augustus: Parochieteam (14.00u.) 
Woensdag 7 augustus: Bijbellezen (Molenaarsstraat 34, 20.00 u.) 
Donderdag 8 augustus: Voedselbedeling 
Donderdag 8 augustus: Covda 
 
 
------------ 
gebed 
------------ 
Vakantie is geen waspoeder 
 
Vakanties worden soms verkocht als waspoeders. 
Het hele jaar worden we door een agressieve reclame aange¬spoord om vrij te nemen. 
Iedereen moet zo nodig de deur uit: 
op skivakantie, op krokusvakantie, op paasreces, 
en dan die echte vakantie 
en daartussen heb je nog net de kans om tijdens de weekeinden 
het eigen landje te verkennen 
met z'n gastronomie, z'n pretparken en kroegentochten. 
Geef toe, om met dat tempo mee te kunnen 
moet je fysiek en financieel zeer sterk staan. 
En toch gaat er een bekoring van uit. 
Wie niet mee kan 
- ook al geldt dat voor 90 procent van de bevolking - 
voelt zich al tekortgedaan. 
En waarom eigenlijk? 
Vakantie is geen waspoeder. 
Vakantie is geen artikel dat verkocht moet worden. 
Het is een levensgevoel, een duur bevochten stukje vrijheid 
dat gevuld mag worden met menselijk geluk. 
De manier waarop dat gebeurt? 
Het is de levensstijl van het gezin, 
het is het gehalte van de liefde tot mekaar 
die dat zal bepalen. 
Uit wat mensen dag in dag uit voor mekaar betekenen, 
daaruit groeit vakantie. 
Blij zijn om de anderen ... daarin zit het feest. 
En of dat feest wordt gevierd op een of andere 'costa', 
of tijdens een zoektocht naar oude monumenten, 
of onder de linde bij moeder thuis .... is niet de hoofdzaak. 
Hoofdzaak is dat men ruimte krijgt 
voor dat geweldige levensgevoel: 
zich zo vrij te voelen als een vogel. 
Alleen de echte liefde kan die ruimte scheppen. 
Een reisbureau kan dat niet. 
 
Manu Verhulst 
------------ 
 
 
 



 
 
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 velen die zich inzetten voor onze Kring. 
Op de eerste plaats gaat onze dank uit naar Peter en Brigit, onze kringhouders. Telkens opnieuw 
slagen zij er in om ieder bezoeker hartelijk te verwelkomen. Wij zijn heel blij dat zij deze taak op zich 
nemen, ondanks alle vermoeidheden of moeilijkheden.  
Naast hen zijn er ook diegenen die steeds klaar staan om een handje uit te steken bij herstellingen en 
verbeteringen, zoals Paul en Stefaan. De Kringraad, met als voorzitter Philippe, doet zijn best om het 
geheel goed te laten draaien. De VZW zorgt mee voor de financiële haalbaarheid.  
En dan zijn er de verenigingen met hun leden die maken dat het zinvol is om een eigen Kring te laten 
voortbestaan. Enkel door de inspanning van heel wat vrijwilligers kunnen verenigingen bloeien en 
groeien. Samen komen, kunnen spelen en genieten: het is heel goed dat dit kan.  
Een heel oprechte, hartelijke dank voor uw inzet! Het ga jullie goed. 
 
 
 
 
 
 
 
EEN NIEUWERE KEUKEN 
 
Naast de kleine zaal in onze Kring is er een keuken die heel druk gebruikt wordt. Maar daardoor is ze 
ook sneller versleten. Daarom is er beslist om nieuw materiaal aan te kopen. Tezelfdertijd heeft Paul 
VdV de muren verder betegeld, zodat het geheel nog mooier is geworden en veel beter te onderhouden 
(en dus hygiënischer). Wellicht zullen we dus binnen enkele maanden van de geheel vernieuwde 
keuken mogen genieten. 
 
 
 
 
 


