
LITURGISCHE VIERINGEN 
SINT-VINCENTIUS 
 
vrijdag 23 augustus 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
uit dank 
zaterdag 24 augustus  
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
zondag 25 augustus 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
ter nagedachtenis aan de familie Demey, Cheron, Beck 
en uit dank voor 34-jaar priesterschap 
maandag 26 augustus 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
woensdag 28 augustus 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
 
AGENDA SINT-VINCENTIUS 
 
Woensdag 21 augustus: Liturgieploeg (14.30u.) 
 
gebed 
------------ 
Bij het feest van de kroning van Maria in de hemel 
 
Maria, Moeder van Gods Woord, 
mijn hemels koninginne, 
bescherm mij in dit aardse oord 
en leer mij God beminnen. 
 
Gij weet, als Moeder van Gods Zoon, 
geen kind kan moeder missen; 
laat mij omtrent uw moederschap 
niet in het ongewisse. 
 
Want Gij zijt, naast de Moeder God,  
ook moeder van ons allen; 
help mij om telkens op te staan 
wanneer ik ben gevallen. 
 
De wil is goed, maar 'k ben zo zwak, 
wil echter God niet krenken; 
wanneer ik dreig weer fout te gaan, 
laat mij aan U dan denken. 
 
Maria, wil mijn moeder zijn, 
vermeerder mijn geloven, 
opdat ik later eeuwig lang 
Gods liefde moge loven. 
 
Mikro 
------------ 
 
 
 



 
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 eens 
speciale aandacht voor hen die zich inzetten voor de dopen op onze parochie. 
Wie is er daar allemaal bij betrokken? We danken Maria Vochten voor het maken van de handjes en 
Jean-Pierre voor de kalligrafie van de namen van de dopelingen. De hele administratie van de doopsels 
(opzoeken, inschrijven, doorsturen) wordt door Philippe gedaan. 
Het is werk dat op de achtergrond gebeurt, maar wij zijn er heel dankbaar voor. Dus echt: dank u wel 
voor uw inzet. 
 
 
 
KIND VAN GOD GENOEMD 
 
Op zondag 11 augustus werd in onze kerk Kyano Tiniacos gedoopt. Hij woont met zijn ouders, broer 
en zussen in de Houtemlaan. Wij wensen onze dopeling en heel het gezin van harte Gods zegen toe. 
 
 
 
EEN BEKENDE DIE VERDWIJNT 
 
De meesten onder ons hebben wel al eens Georges in de mis gezien. Met zijn hoed op kwam hij de 
kerk binnen, wenste iedereen onmiddellijk een goede dag en ‘smakelijk eten’. De gebaren van de 
dirigent deed hij ijverig na, wenstte iedereen uitvoerig de vredeswens en vertrok dan dadelijk na de 
communie te hebben ontvangen. Hij kon in onze gemeenschap rekenen op heel veel begrip. 
Zopas hebben wij vernomen dat Georges nu naar Lovendegem is verhuids. We zullen hem missen. 
Maar als iemand hem nog eens ziet, doe hem dan onze beste groeten. 
 
 
 
NU REEDS TE NOTEREN 
 
Op zondag 22 september zal in de namiddag het OKRA-orkest in onze kerk een concertuitvoering 
geven. Verdere details worden u later meegedeeld. 
 
 
 
EUCHARISTIEVIERINGEN TIJDENS DE VAKANTIE 
 
Weer zullen we de eucharistievieringen in Sint-Jozef en Sint-Vincentius afwisselend plaatsvinden.  
24-25 augustus: Sint-Jozef 
31 aug. - 1 sept.: Sint-Vincentius 
 
 
 


