
SINT-VINCENTIUS 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 25 oktober 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 26 oktober  
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
zondag 27 oktober 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
ter nagedachtenis aan Gustaaf  De Mey 
maandag 28 oktober 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
voor een bijzondere intentie 
woensdag 30 oktober 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
 
AGENDA SINT-VINCENTIUS 
 
Woensdag 23 oktober 
15.00 u. Bijeenkomst parochieblad (Pastorie) 
19.30 u. Femma: turnen 
Maandag 28 oktober 
13.30 u. Hobbyclub 
Dinsdag 29 oktober 
20.30 u. Kringraad 
Woensdag 30 oktober 
19.30 u. Femma: turnen 
Donderdag 31 oktober 
Voedselbedeling 
 
 
 
gebed 
------------ 
De aarde geeft haar vrucht: 
een feest van leven, 
niet te stuiten. 
Maar stilaan 
verstilt de lucht. 
En 's morgens kleven 
mistdraden aan de ruiten 
en buiten 
op het rillende plantsoen. 
Geen vogels fluiten. 
De kleuren vervagen. 
het leven ebt terug 
met het laatste groen. 
De natuur staat bloot. 
En nu komen de vragen 
over leven en dood. 
 
Jos Vanden Broeck 
----------- 
 



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.  
 
 
 
 
DE COMPAGNIE DE SPOREN NODIGT UIT 
 
Wij bakken héél veel pannenkoeken en hopen daarmee onze kas voor de jaarlijkse reis te spijzen. 
U bent van harte uitgenodigd op donderdag 24 oktober van 13.30u tot 16.00u in onze tearoom voor 2 
heerlijke pannenkoeken met koffie aan 2,5€ . Maar u kan ook bij ons terecht voor pakketjes van 5 
huisbereide pannenkoeken aan 2,5€. Deze kunnen afgehaald worden op zowel donderdag 24 als 
vrijdag 25 oktober. 
U kan pannenkoeken bestellen door te bellen of mailen naar: ciedesporen.zagan@fracarita.org  of 09/ 
226 12 20 met duidelijke vermelding van uw bestelling (pakketjes of tearoom-formule) 
 
 
DAG VAN DE CHRONISCHE ZIEKEN 
------------------ 

 
 

 
 



 
 
Zaterdag 12 oktober was een belangrijke dag voor Ziekenzorg. Tijdens de eucharistieviering ’s 
morgens was het heel stil toen de ziekenzalving werd gegeven. Het eten was weer heel lekker, 
balletjes, kroketten en een heerlijke saus. De namiddag werd gevuld met zang en amusement … 
Een dag om dankbaar te herinneren, dank zij de aanwezigheid en de inzet van velen. 
 
ALLERZIELEN: UITNODIGING 
 
In het voorbije jaar (tussen eind oktober 2012 en 1 november 2013) werden sommigen onder ons 
geconfronteerd met het lijden en sterven van iemand die ons dierbaar was. In onze menselijke 
machteloosheid tegenover de dood willen wij blijven geloven dat God zijn mensen trouw blijft, en dat 
Hij geen van zijn mensenkinderen verloren zal laten gaan. 
 
In de eucharistieviering van Allerzielen, op zaterdag 2 november om 18.00 u., willen wij dan ook heel 
speciaal bidden voor allen aan wie wij liefde hebben gegeven en van wie wij liefde hebben ontvangen, 
voor allen met wie wij verbonden waren als familielid, vriend of medeparochiaan. Ook willen wij hen 
gedenken die zonder familie of vrienden begraven zijn op de Westerbegraafplaats. 
Daarom nodigen wij u uit voor deze eucharistieviering.  
 
Op het einde van de viering zal het gedachteniskruisje overhandigd worden dat tijdens de begrafenis 
op de kist van de overledene lag, en dat tot hiertoe in de kerk hing. Wij geloven immers dat wij,  over 
alles heen, ook over de dood heen, verbonden blijven met elkaar dank zij het kruis en de opstanding 
van Jezus, onze Heer. 
 
MISREGELING ALLERHEILIGEN – ALLERZIELEN 
 
Voor de komende feesten van Allerheiligen en Allerzielen kunnen wij het volgende meedelen: 
Op donderdag 31 oktober is er geen eucharistieviering bij ons, wel op Maria-Goretti om 17.00 u. 
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. 
 
 


