
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
SINT-VINCENTIUS 
 
vrijdag 16 augustus 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 17 augustus  
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
uit dank vanwege de familie Pede 
ter nagedachtenis aan Marcel en Paul De Maeseneer 
zondag 18 augustus 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
maandag 19 augustus 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
woensdag 21 augustus 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
 
AGENDA SINT-VINCENTIUS 
 
Donderdag 15 augustus: O.L.V. ten hemel opgenomen 
Maandag 19 augustus: Hobbyclub 
Dinsdag 20 augustus: Ziekenzorg: uitstap met de vrijwilligers 
Woensdag 21 augustus: Liturgieploeg (14.30u.) 
 
 
 
gebed 
------------ 
 
 Salve, Regina, Mater misericordiae, 
 vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 
 Ad te clamamus, exsules filii Evae. 
 Ad te suspiramus, gementes et flentes 
 in hac lacrimarum valle. 
 
 Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos 
 misericordes oculos ad nos converte; 
 et Iesum, benedictum fructum ventris tui, 
 nobis post hoc exilium ostende. 
 O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. 
 
 
 Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid; 
 ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet. 
 Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva; 
 tot u smeken wij, zuchtend en wenend 
 in dit dal van tranen. 
 
 Daarom dan, onze voorspreekster, 
 sla op ons uw barmhartige ogen; 
 en toon ons, na deze ballingschap, 
 Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. 
 O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria. 
------------ 
 



 
 
 
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 alle medewerk(st)ers en leden van Ziekenzorg. 
Zo dikwijls verschijnt in het parochieblad een mededeling van Ziekenzorg dat het haast niet bij te 
houden is. Ziekenzorg viert de kerkelijke feesten en de belangrijke tijden van het jaar. Er wordt 
gezorgd voor ontspanning en vorming. En op de eerste plaats is er de niet aflatende aandacht voor de 
zieken en bejaarden van onze parochie. Zonder Ziekenzorg zou het parochieleven een heel groot deel 
van zijn aantrekkelijkheid verliezen. 
Heel hartelijk dank daarom, Rita en al uw medewerk(st)ers voor het vele werk dat jullie doen en voor 
uw inzet! 
 
 
 
EUCHARISTIEVIERINGEN TIJDENS DE VAKANTIE 
 
Weer zullen we de eucharistievieringen in Sint-Jozef en Sint-Vincentius afwisselend plaatsvinden.  
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 zaterdag 3 augustus hebben wij tijdens de uitvaartliturgie om 11 u. biddend mevrouw Sylvie 
Connolly aan Gods liefde toevertrouwd. Zij werd geboren in 1921en was de weduwe van de heer 
Eugène Van Extergem, met wie zij een aantal jaren de beenhouwerij had in  de Van Ryhovelaan 226. 
De twee laatste jaren woonde zij in het rusthuis Sint-Jozef. Wij bieden de familie en vrienden in rouw 
onze oprechte christelijke deelneming aan. 
Op donderdag 8 augustus hebben wij tijdens de uitvaartliturgie om 11 u. biddend mevrouw Aline 
Franssen aan Gods liefde toevertrouwd. Zij werd geboren in 1931,  was de weduwe van Antoine 
Bauwens en heel gekend op onze parochie. De laatste jaren woonde zij in het rusthuis de Vijvers. Wij 
bieden de familie en vrienden in rouw onze oprechte christelijke deelneming aan. 
 
 
 
HET PASTORALE TEAM VAN HET GUISLAIN NODIGT UIT 
 
Op 14 Augustus houden we onze jaarlijkse kaarsjesprocessie ter ere van Onze Lieve Vrouw.   De 
patiënten van het Psyschiatrsch Centrum Dr. Guislain worden hierdoor altijd weer geestelijk 
opgekwikt. 
Ook andere deelnemers  voelen zich beter door het stellen van deze kleine daad van grote Liefde die 
de marginaliteit van onze mensen doorbreekt en de hun sociale aanvaardbaarheid bevestigt.   Zo kan 
Christus een beetje meer worden in alle  aanwezigen, kunnen wij allen een beetje rijker worden bij 
God.  Zulk is de gift die we vanuit het PC Dr. Guislain aan alle parochianen kunnen aanbieden. 
De processie gaat door op woensdag 14 augustus om 20 u. in de kapel van het Guislain. 
 
 
 


