
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 10 januari 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 11 januari 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
zondag 12 januari 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
maandag 13 januari 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
woensdag 15 januari 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
voor een bijzondere intentie 
 
AGENDA SINT-VINCENTIUS 
Woensdag 8 januari 
14.00 u. Parochieteam (Pastorie) 
20.00 u. Bijbellezen (Molenaarsstraat 34) 
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 
 
 
 
gebed 
 (bij het doopsel van Jezus) 
 
honderd dromen 
zal hij 
prijs moeten geven - 
 
als hij maar volhardt 
bij die ene 
 
de droom 
van zijn Schepper 
 
een aarde 
bedekt met vrede 
 
dat God z'n Vader is - 
 
een hele zorg minder 
 
zij het ook 
een hele zorg méér 
 
Hans Bouma 



 

 
 

 
 
KERSTFEEST ZIEKENZORG 
 
Op donderdag 26 december vierde onze Ziekenzorg het kerstfeest. Na de eucharistieviering in de zaal, 
verzorgd door het zondagskoor, volgde een gevarieerd optreden waarbij eerst kerstliederen en nadien 
vooral operetteliederen werden (samen) gezongen. Het was niet nodig steeds op de stoel te blijven 
zitten, zoveel is duidelijk. 
Een tussendoortje met twee lekkere koeken en koffie bood de gelegenheid om lotjes te verkopen voor 
de tombola (altijd prijs). Een extra tombola maakte bovendien nog vier gelukkigen. 
 
 
 
NIEUWJAARSCONCERT VAN PASAR, MARIAKERKE 
 
Op zaterdag 18 januari 2014 om 20uur  brengt het Bevers Harmonieorkest (100 uitvoerders) reeds 
voor de 22ste keer stijlvolle composities onder de deskundige leiding van dirigent Bert Decavel tijdens 
het nieuwjaarsconcert en dit in de Brielpoort te Deinze. 
De voorbije jaren groeide dit orkest uit tot een symfonisch blaasorkest met een opmerkelijk palmares. 
Getuige daarvan de diverse behaalde prijzen op nationale en internationale muziektornooien. Met als 
ultieme bekroning de wereldtitel op het Muziek Concours in het Nederlandse Kerkrade. 



Kaarten: vvk tot 15/01/2014 te bekomen bij: Chris 09/227.27.59 of Fernand 09/329.42.24 afspraak 
maken om kaarten af te halen. Pasar leden € 13,00, niet leden € 14,00. Kassa € 15,00 
Betaling: Cash of per overschrijving op het nummer BE69 8900 1458 3878 van Pasar Mariakerke met 
vermelding “Nieuwjaarsconcert Brielpoort”. 
 
 
 


