
SINT-VINCENTIUS 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 18 oktober 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 19 oktober  
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan mevrouw Nora Vercruyce 
zondag 20 oktober 
9.15 u. Stilstaan op zondag 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
maandag 21 oktober 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
om een genezing te bekomen 
woensdag 23 oktober 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
 
AGENDA SINT-VINCENTIUS 
 
Woensdag 16 oktober 
19.00 u. Bloemschikken (CM) 
19.30 u. Femma: turnen 
Donderdag 17 oktober 
13.30 u.  COVDA (Kring) 
Vrijdag 18 oktober 
18.00 u. Vormselcatechese: samenkomst met de kandidaat-vormelingen 
Zondag 20 oktober 
9.15 u. Stilstaan op zondag (Kerk) 
Woensdag 23 oktober 
19.30 u. Femma: turnen 
 
 
gebed 
------------ 
Ik wou U als 'n klein geschenk 
een tuil met bloemen geven, 
ik kies de schoonste die er zijn 
hun kleur is mij om 't even; 
 
de schoonste bloemen, rozen, zijn 
met geuren in hun kelken, 
helaas de duurste die er zijn, 
gaan morgen al verwelken. 
 
Toch vlecht ik rozen tot een krans. 
die krans van rozen bied ik U. 
En nooit verwelkt die rozenkrans 
die 'k vanavond bid voor u. 
 
M.P. de Craeye 
 
 
 



 
 
20 OKTOBER: STILSTAAN OP ZONDAG 
 
Van ganser harte willen wij u uitnodigen op onze tweede ‘Stilstaan op zondag’. Deze keer zal de 
aandacht in het bijzonder gaan naar het vieren van de eucharistie. Velen onder ons kwamen reeds zo 
dikwijls samen rond dit centraal gebeuren in onze parochie, en toch valt er nog heel veel te ontdekken 
en te verdiepen. 
Kom gerust af met uw vragen, uw opmerkingen, uw ervaringen … Samen maken we van deze 
Stilstaan op zondag iets dat de moeite waard is. 
 
 
 
PAROCHIEBLADVERANTWOORDELIJKEN: 23 OKTOBER 
 
De herabonnering op het parochieblad komt er aan. Daarom doen we weer een beroep op de mensen 
die rondgaan om het abonnementsgeld op te halen. Op woensdag 23 oktober om 15 u. zijn ze hartelijk 
welkom op de pastorie.  
 
 
 
CHIRO SIVI: REÜNIE OP 19 OKTOBER 
 
Op Zaterdag 19 Oktober 2013 worden alle oud-leden van de Chiro Sivi uitgenodigd in onze feestzaal 
voor een reünie. De inschrijvingen ervoor zijn reeds afgesloten. We wensen alle deelnemers heel veel 
vreugdevolle en plezierige herinneringen toe aan een waardevol verleden. 
 
 
 
ALLERHEILIGEN – ALLERZIELEN 
 
Voor de komende feesten van Allerheiligen en Allerzielen kunnen wij nu reeds het volgende 
meedelen: 
Op donderdag 31 oktober is er geen eucharistieviering bij ons, wel op Maria-Goretti. Het uur ervan 
moet nog worden bepaald. 
Op vrijdag 1 november is er de plechtige eucharistieviering om 10.00 u. 
Op zaterdag 2 november is er de eucharistieviering met de herinnering aan de overledenen van het 
voorbije jaar om 18.00 u. 
Op zondag 3 november is er de gewone zondagsmis om 10.00 u. 
 
 
 
 
 


