
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 20 december 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 21 december 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
voor een bijzondere intentie 
zondag 22 december 
Vierde zondag van de advent 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
uit dank 
maandag 23 december 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
dinsdag 24 december 
Kerstnacht 
24.00 u. Middernachtsmis 
verzorgd door het zondagskoor 
woensdag 25 december 
Hoogfeest van Kerstmis 
10.00 u. Plechtige gezongen eucharistieviering 
verzorgd door het groot Sivi-koor 
 
AGENDA SINT-VINCENTIUS 
 
Woensdag 18 december 
19.30 u. Femma: turnen 
Donderdag 19 december 
13.30 u. COVDA (Kring) 
Zondag 22 december 
Vierde zondag van de advent 
Dinsdag 24 december 
19.00 u. Kerstavond voor de noene (pastorie) 
24.00 u. Middernachtmis 
Woensdag 25 december 
 Kerstmis 
10.00 u. Plechtige eucharistieviering 
Donderdag 26 december 
Ziekenzorg, kerstfeest samen met de zieken. 
 
gebed 
------------ 
Het geboortekaartje van God 
in onze tijd 
draagt de naam van naamloze kinderen, 
miskend, 
uitgesloten, 
mishandeld. 
 
Het is een meerling. 
 
De geboortelijst is niet vrijblijvend. 
Zij ligt op vele, maar verdoken plaatsen. 
We hebben nodig: 
begrip, bescherming, groeikansen, toekomst. 



 
We zoeken nog een kraambed, 
een gemeenschap 
die deze kinderen 
levenskansen wil geven. 
 
Wie wil er peter en meter zijn? 
 
Baggerboek 
 
 
 
 
KERSTAVOND VOOR DE NOENE 
 
Reeds heel wat jaren zijn op Kerstavond in de pastorie de parochianen welkom die naar de 
middernachtsviering willen gaan maar kerstavond anders alleen moeten doorbrengen. Ook dit jaar 
nodigen we u uit op ‘Kerstavond voor de noene’. Om 19.00 u. komen we bij elkaar voor een 
eenvoudig maar lekker avondmaal, gevolgd door kerstverhalen en het samen zingen van kerstliederen. 
Als het tijd is voor de eucharistieviering gaan we naar de kerk. Vooral zij die kerstavond anders 
doorbrengen zonder familie of vrienden zijn welkom. 
Omwille van praktische redenen vragen we u om in te schrijven op de lijst die achteraan in de kerk of 
de weekkapel ligt of pater Guido te verwittigen (09/226.12.47 of guido.vloemans@telenet.be) 
 
 
 
KERSTMIS OP ONZE PAROCHIE 
 
Steeds opnieuw is het Kerstfeest een van de hoogtepunten van het liturgisch jaar. We vieren de 
Menswording van Jezus met heel veel vreugde. In de middernachtsmis worden we uitgenodigd om 
samen met het Zondagskoor te zingen. In de plechtige eucharistieviering om 10.00 u. verzorgt het 
groot Sivi-koor muzikaal de viering. Op donderdag vieren we om 13.45 u.  met Ziekenzorg  het 
kerstfeest in de parochiezaal.  
De komst van Jezus: moge het voor ons allen het feest zijn van Zijn menswording,  maar ook van ónze 
menswording. Dank zij de geboorte van dit Kind worden wij zelf méér en méér tot goede, liefdevolle, 
barmhartige en dus gelukkige mensen.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
UITSTAP ZIEKENZORG 
 
Als waardering voor hun inzet gaan we elk jaar met de vrijwilligers op uitstap. Dit jaar hielden we het 
dichtbij. Op woensdag  4 december trokken we naar het Sint Pietersplein. We gingen samen iets eten 
in een eetcafétje om daarna de tentoonstelling “Lang leve de TV” te bezoeken. Het was een dag vol 
nostalgie. 
 
 
 
 


