
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 1 november 
Allerheiligen 
10.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
mede verzorgd door het groot Sivi-koor 
ter nagedachtenis aan de familie Chinitor en al onze dierbare overledenen 
zaterdag 2 november 
Allerzielen 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
zondag 3 november 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
ter nagedachtenis aan Jeanine Martien 
maandag 4 november 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
ter ere van O.L.Vrouw om beterschap 
woensdag 6 november 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
 
AGENDA SINT-VINCENTIUS 
 
Vrijdag 1 november 
Feest van Allerheiligen 
Zaterdag 2 november: 
18.00 u.  Allerzielen: dienst voor de overledenen 
Zondag 3 november 
Sint-Hubertus 
Maandag 4 november 
Femma: koken uit de diepvries en de voorraadkast 
20.00 u. Vormselcatechese: vergadering catechisten (Pastorie) 
Maandag 4 november 
13.30 u. Hobbyclub 
Dinsdag 5 november 
20.30 u. Kringraad 
Woensdag 6 november 
14.00 u.  Parochieteam (Pastorie) 
Woensdag 6 november 
20.00 u. Bijbellezen (Molenaarsstraat 34, 20.00 u.) 
Woensdag 6 november 
 Femma: turnen 
Donderdag7 november 
13.30 u. COVDA (Kring) 
20.00 u. VZW (Pastorie) 
Vrijdag 8 november 
20.00 u. Kerkbestuur (Pastorie) 
Zaterdag 9 november 
Ziekenzorg: spelnamiddag met de zieken en bezoek aan de hobbytentoonstelling 
Zondag 10 november 
Hobbytentoonstelling 
Woensdag 13 november:- 
14.30 u.  Liturgieploeg 
Femma: turnen 
Donderdag 14 november 
13.30 u. Femma: bloemschikken – namiddag 



Vrijdag 15 november 
18.00 u. Vormselcatechese: samenkomst met de kandidaat-vormelingen (18.00u.) 
Zondag 17 november 
9.15 u. Stilstaan op zondag – naamopgave van de kandidaat-vormelingen 
Maandag 18 november 
13.30 u. Hobbyclub 
Woensdag 20 november 
Femma: turnen 
Donderdag 21 november 
13.30 u. COVDA (Kring) 
Zondag 24 november 
Feest van Christus Koning 
Maandag 25 november 
Femma:Koken uit de diepvries en uit de voorraadkast 
Woensdag 27 november 
Femma: turnen 
Donderdag 28 november 
Voedselbedeling 
Zondag 1 december 
Eerste zondag van de Advent 
 
 
 
gebed 
------------ 
ALLERHEILIGEN 
 
Afscheid 
 
Nu ik tot in mijn diepste kom 
waar ik uw beeld ben, lieve God, 
verteer ik: een doorwinterd blad 
dat U in al zijn nerven toont 
 
nu ik nog slechts verlangen ben 
dat in zijn vrije val 
tuimelt tot in Uw schoot 
 
nu ik nieuwsgierig afscheid neem 
vervalt de beeltenis die U wil houwen: 
ik word gelijkenis 
 
voor mij wordt alles vol vandaag: 
vreugde en verdriet; 
voltooid de kinderen, 
mijn vrouw en ons gezin, 
de meester die ik ben ... 
 
Gij maakt van mij uw helder licht 
en nu verlaat ik de cocon 
en vlinder naar uw hart 
 
Fasafas 
----------- 
 



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. 
 
Hugo Walraeve  
Kemzy Raes 
Lucien Vandevelde 
Richard Verspeelt 
Guy Depetter 
Yvonne Van Nieuwenhuyze 
Henriëtte Vispoel 
Linda Coryn 
Julienne Vanneste 
Palmyira van Hecke  
Willy Taillaert  
Achiel Grypdonck 
Yvonne Versyp  
Alice Dousselaere 
Sylvia Connolly 
Aline Fransen 
Erwin De Clercq 
 
In de eucharistieviering van Allerzielen, op zaterdag 2 november om 18.00 u., willen wij dan ook heel 
speciaal bidden voor hen 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 geldt het volgende: 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10 NOVEMBER: DE HOBBYCLUB NODIGT UIT 
 
Graag nodigen we wij jullie uit op onze jaarlijkse Hobbytentoonstelling op zondag 10 november 2013 
van 10u tot 17u. in onze feestzaal, Maïsstraat 20. 
Je kan er niet allen mooi borduurwerk, breiwerk  en haakwerk bewonderen en of aankopen. Je kan ook 
je  geluk beproeven bij onze tombola. Tevens kan je genieten van een lekker kopje koffie met een 
wafel of pannenkoek. Ook uw familieleden en kennissen zijn uiteraard van harte welkom . 
Alvast bedankt voor uw aandacht en steun! 
 
 
 
TWEEDE STILSTAAN OP ZONDAG 
 
In de tweede ‘Stilstaan op zondag’ ging het over het samen vieren van de eucharistie. Samen met zes 
kinderen van de catechese zochten we alles bij elkaar wat nodig is om eucharistie te vieren. Het werd 
een boeiende zoektocht. Ook tijdens de eucharistieviering zelf werd telkens een kleine inleiding 
gegeven over het betreffende deel van de mis. 
De volgende ‘Stilstaan op zondag’ gaat door op zondag 17 november. 
 
 
 
AAN DE HEER TOEVERTROUWD 
 
Op vrijdag 25 oktober hebben wij in onze kerk om 10 u. biddend afscheid genomen van mevrouw 
Jeannine Cappaert. Zij is geboren in 1944 en woonde de laatste tijd in de Maagdenstraat. Wij bieden 
de familie en vrienden in rouw onze oprechte christelijke deelneming aan. 
Tevens vernamen wij het overlijden van Dirk Le Beer, een van de bewoners van de Maisstraat 12. Ook 
aan zijn familie en vrienden bieden wij onze oprechte christelijke deelneming aan. 
 
 
 
 


