
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 27 december 
Geen eucharistieviering 
zaterdag 28 december 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
uit dank 
zondag 29 december 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
maandag 30 december 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
woensdag 1 januari 
11.00 u. Eucharistieviering op Maria-Goretti 
 
AGENDA SINT-VINCENTIUS 
Woensdag 1 januari 
 Nieuwjaar 
Zondag 5  januari 
Feest van de Openbaring 
Maandag 6 januari 
20.00 u. Vergadering catecheseploeg (Pastorie) 
Maandag 6 januari 
13.30 u. Hobbyclub 
Woensdag 8 januari 
14.00 u. Parochieteam (Pastorie) 
Woensdag 8 januari 
20.00 u. Bijbellezen (Molenaarsstraat 34) 
Woensdag 8 januari 
Femma: turnen 
Donderdag 9 januari 
13.30 u. COVDA 
Voedselbedeling 
Femma: bloemschikken (namiddag) 
Zondag 12 januari 
 Doopsel van Jezus 
Woensdag 15 januari 
14.30 u. Liturgieploeg  
Femma: turnen 
Vrijdag 17 januari 
18.00 u. Vormselcatechese (Pastorie) 
Zondag 19  januari 
09.15 u. Stilstaan op zondag 
Maandag 20 januari 
13.30 u. Hobbyclub 
Dinsdag 21 januari 
 Ziekenzorg: nieuwjaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers. 
Woensdag 22 januari 
Femma: turnen 
Donderdag 23 januari 
13.30 u. COVDA 
Dinsdag 28 januari 
Femma: ontmoetingsfeest 
Woensdag 29 januari 



Femma: turnen 
Zaterdag 1 februari 
Ziekenzorg: viering met pannenkoeken voor zieken en vrijwilligers  
Zondag 2 februari 
Lichtmis 
 
 
 
gebed 
------------ 
Een sterretje 
 
Wees een sterretje 
Want jullie zijn sterretjes 
Die vriendschap geven 
Om vrolijk samen op weg te gaan 
Naar waar het licht is 
Zal er licht zijn 
En het kindjes is geboren tussen ons 
Die de sterren laat branden 
In onze harten 
Amen 
Wees een sterretje 
En een vrolijk samen zijn 
Op weg naar een 
Vrolijke Kerstmis 
 
Danny De Wilde 
Compagnie De Sporen 
 
 
 
 
 
ZIEKENZORG NODIGT UIT VOOR HET KERSTFEEST 
 
Het jaar loopt op zijn einde. Her en der zien we de kerstbomen en kerstlampjes in het straatbeeld 
verschijnen. Tijd dus om ook bij ziekenzorg aan het kerstfeest te denken. We nodigen je dan ook graag 
uit op donderdag 26 december om 13u45 in de Nieuwe Welvaert, Maïsstraat 20. 
 
Het programma:  

13.45u eucharistieviering 
15.00u muzikale animatie 
15.45u  koffie 
16.15u  muzikale animatie 
17.00u  tombola 

 
Zoals gewoonlijk voorzien we vervoer voor wie er moeilijk kan geraken. Als deelname in de onkosten 
vragen we 2,50€ te betalen bij inschrijving. Een prijsje voor de tombola wordt in dank aanvaard.  
Inschrijvingen binnen ten laatste op 21 december bij je huisbezoeker of bij Rita. 
 
 



 
 

 
 
STILSTAAN OP ZONDAG 
 
Tijdens Stilstaan op zondag brachten de kandidaat-vormelingen eerst verslag uit van de kerstbezinning 
op vrijdag. We bekeken de campagnefilm van Welzijnszorg, waarna we samen reflecteerden op de 
armoedeproblematiek. Het was een boeiend gesprek. We sloten af met een overzicht van de 
initiatieven op onze parochie. 
 
Tijdens de viering plaatsten de parochianen die zich hadden opgegeven als peter en meter van de 
kandidaat-vormelingen hun kaarsje op het altaar en bij de kaarsjes van de kandidaat-vormelingen. 
Een sereen en warm moment. 
 
 
 
NIEUWE MICROFOONS IN DE KERK 
 
Alle kerkgangers zullen het wel gemerkt hebben: er zijn enkele nieuwe microfoons in de kerk. Voor 
Ruben is er een nieuwe microfoon die geschikt is voor zowel stem als muziek. Er is een nieuwe 
draagbare microfoon en een ‘gewone’ microfoon. Voor de pastoor is er een dasspeldmicrofoon die het 
mogelijk maakt om overal verstaanbaar te zijn.  
 
 


