
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 9 augustus 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
uit dank 
weekend 10 en 11 augustus  
Eucharistieviering op Sint-Jozef 
maandag 12 augustus 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
donderdag 15 augustus 
O. L.Vrouw ten hemel opgenomen 
10.00 u. Plechtige Eucharistieviering in de kerk 
muzikaal verzorgd door ons groot Sivi-koor 
ter nagedachtenis aan de broers en zussen van de familie De Mey 
en uit dank ter ere van O.L.Vrouw vanwege een kankerpatiënte 
ter nagedachtenis aan de familie Van de Geuchte 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
 
AGENDA SINT-VINCENTIUS 
 
Donderdag 15 augustus: O.L.V. ten hemel opgenomen 
Dinsdag 20 augustus: Ziekenzorg: uitstap met de vrijwilligers 
Woensdag 21 augustus: Liturgieploeg (14.30u.) 
 
gebed 
------------ 
Maria ten hemel opgenomen 
 
Vandaag vloeit uit de volheid 
van je hart een bodemloze stilte 
en uit het Woord in jou zwellen 
rivieren naar vervulling toe 
 
je klimt - een vuurzuil in de wolken - 
en gensters van genade 
vonken je achterna 
als trossen zomerbloemen 
 
als lichtfonteinen 
spuiten je sterren tegen 
en elke melkweg stort 
een zonneregen jou tegemoet 
 
de schaduwloze ruimte roept 
haar diepste stilten op 
en alle galaxieën 
juichen het weesgegroet 
 
Fasafas 
 
 
 
 
 



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 leden van de VZW Sint-Vincentius. 
Reeds vele jaren zorgen zij mee voor het wel en wee van onze parochie op materieel en sociaal gebied. 
Zij zorgen ervoor dat de Kring kan draaien, dat de gebouwen in orde zijn, belastingen betaald, 
dagdagelijkse handel in orde, toekomstplannen kunnen uitgevoerd worden, de papiermolen niet hapert, 
praktische problemen worden opgelost en nog zoveel meer … Het is een enorm werk en een grote 
verantwoordelijkheid. Een heel grote dank voor hen die er zoveel van hun tijd en aandacht voor 
investeren: Johan, Monique en Paul! 
 
 
 
EUCHARISTIEVIERINGEN TIJDENS DE VAKANTIE 
 
Weer zullen we de eucharistievieringen in Sint-Jozef en Sint-Vincentius afwisselend plaatsvinden.  
10 - 11 augustus: Sint-Jozef 
14 augustus: mis om 17.00 u. in Maria-Goretti 
15 augustus: Sint-Vincentius 
17-18 augustus: Sint-Vincentius 
24-25 augustus: Sint-Jozef 
31 aug. - 1 sept.: Sint-Vincentius 
 
 
 
AAN DE HEER TOEVERTROUWD 
 
Op donderdag 25 juli hebben wij tijdens de uitvaartliturgie om 10.00 u. biddend afscheid genomen van 
mevrouw Alice Dousselaere, echtgenote van de heer Georges Dobbelaere. Zij is geboren in 1928 en 
woonde met haar man in de Maïsstraat 227. Wij bieden de familie en vrienden in rouw onze oprechte 
christelijke deelneming aan. 
 
 
 
 


