
SINT-VINCENTIUS 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 22 november 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 23 november 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan de familie Branteghem-Pauwels 
zondag 24 november 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
om God te danken voor het leven van familie en vrienden 
maandag 25 november 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
uit dankwoensdag 27 november 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
voor een gevraagde intentie 
 
AGENDA SINT-VINCENTIUS 
 
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 
 
gebed 
------------ 
Er kan soms veel mist hangen. 
Men ziet het niet meer. 
Alle dingen en mensen, 
elke horizon, 
elke zin, 
alles is weg. 
 
Dan bekruipt ieder mens 
de grote bekoring 
zich naast de weg te zetten 
om niet meer op te staan. 
 
Als de zon er doorkomt 
krijgt alles 
zijn kontoeren, 
zijn glans, 
zijn gezicht terug. 
 
Het geloof is het straaltje zon 
over de weg. 



 
Kleine dingen en kleine mensen 
worden terug de moeite waard 
om van te houden. 
 
Ook dwarsdoorheen de mist ... 
 
Ward Bruyninckx 
----------- 
 
 

 
 
Tijdens het weekend van 9-10 november hield Ziekenzorg een geslaagde Bingo-namiddag, gevolgd 
door de Hobbytentoonstelling. Zowel wat tentoongesteld werd door de Hobbyclub als de wafels en 
pannenkoeken vielen erg in de smaak. 
-------- 
 
BABYNEST NODIGT UIT 
 
Op zondag 1 december om 15.00 u. speelt in onze kring ‘Vooruit-Achteruit’, een toneelstuk met het 
verhaal van het magische jaar 1913. De inkom bedraagt 10 euro en de opbrengst is ten voordele van 
Babynest. Scenario en regie zijn in de handen van Frans Babbelaar. 
[Babynest, gegroeid uit de Sociale Werken Dekenij Bloemekenswijk, heeft dit jaar reeds meer dan 350 
arme (aanstaande) moeders kunnen helpen met baby-uitzet.] 
Kaarten kunnen besteld worden via 0486/14.16.87, Babynest, Frans Van Ryhovelaan 166. 
 
 
 
 



DANA WINNER IN ONZE KERK OP 6 DECEMBER 
 
Op vrijdag 6 december 2013 komt Dana Winner opnieuw naar onze kerk voor een Kerstconcert. Haar 
optreden begint om 20.00 u. De prijzen van de kaarten zijn 55, 35 en 20 euro. Reserveren kan online: 
24/24 uur via www.uitbureau.be, telefonisch op het nummer 09/233 7788 of aan hun balie in de 
Veldstraat, 82B in Gent (open ma tot za van 10u30 tot 17u30). 
 
 
 
PASAR MARIAKERKE NODIGT UIT 
 
Het belooft terug een gezellige bingoavond te worden met tal van prijzen op zaterdag 23 november.  
We vangen de avond aan met een stevige belegde boterham met… en de nodige garnituur vergezeld 
van een bijpassend drankje. Om ons vervolgens te verdiepen in de cijfertjes. Vals spelen is hierbij uit 
den boze, want niets ontsnapt aan het alziende oog van de spelleider. 
 
Afspraak: Om 19u00 in het KWB-lokaal, Eeklostraat 134, Mariakerke. Deelname: Pasarleden 6,50 €, 
niet leden 8,00 €. Inbegrepen: Eén boterham rauwe ham of kaas met de nodige garnituur en bijhorend 
drankje, enz.… 
Inschrijven en betalen: Vóór 16 november 2013 via mail op chrisd@telenet.be of telefonisch op het 
nummer 09/227.27.59 (Chris) of 09/329.42.24 (Fernand). 
Vervolgens betalen op de rekening van Pasar Mariakerke IBAN: BE69 8900 1458 3878, met 
vermelding van aantal deelnemers, naam en het gewenste beleg. 
 
 
 


