
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 17 januari 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
uit dank 
zaterdag 18 januari 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
zondag 19 januari 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
ter nagedachtenis aan Aline Bauwens-Franssen 
maandag 20 januari 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
woensdag 22 januari 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
 
AGENDA SINT-VINCENTIUS 
 
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 
 
------------ 
gebed 
------------ 
Wij kunnen geen 
duurzame eenheid verkrijgen 
tenzij de Geest van God 
zijn vuur ontsteekt in ons hart. 
 
Want het vuur maakt één 
en aan zichzelf gelijk 
alle dingen 
die het overweldigen 
en omvormen kan. 
 
Eenheid wil zeggen, 
dat de mens zich van binnen uit 
in al zijn vermogens 
heel voelt 
in de eenheid van zijn hart. 
 
Eenheid veroorzaakt 
inwendige vrede en 



rust in het hart. 
Eenheid van hart 
is een band  
die samenvoegt en omvat 
lichaam en ziel, 
hart en zintuigen 
en alle vermogens, 
zowel innerlijk als uiterlijk 
in de eenheid van de minne. 
 
Uit deze eenheid komt 
innerlijkheid voort. 
Want niemand kan innerlijk zijn 
tenzij hij in zichzelf 
tot eenheid is gekomen. 
 
Ruusbroec 
------------ 
 
 
 
19 JANUARI: STILSTAAN OP ZONDAG 
 
Op zondag 19 januari houden we weer onze ‘Stilstaan op Zondag’. Alle parochianen zijn uitgenodigd 
op deze bijeenkomst om 9.15 u. in de kerk. Het onderwerp deze maal is het evangelie van de dag zelf, 
waar Johannes de Doper zijn leerlingen verwijst naar het Lam Gods. 
 
 
 
ZIEKENZORG NODIGT UIT 
 
Naar goede gewoonte willen we elkaar het beste toewensen op de nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdag 
21 januari in de kleine zaal van de Nieuwe Welvaert. We starten om 12.00u met het aperitief gevolgd 
door een middagmaal. We krijgen ruim de gelegenheid om elkaar onze wensen over te maken en 
gezellig babbelend het nieuwe jaar in te zetten. Ook onze partner is welkom. 
 
Om 14u beginnen we aan het ernstige werk. We finaliseren ons jaarprogramma en bereiden de 
eerstkomende activiteiten voor. Om praktische redenen (omdat iedereen genoeg eten en drinken zou 
hebben) vragen we jullie in te schrijven bij Rita, Jasmijnstraat 46, 09/226 31 58,                                                             
rita.hoekman@belgacom.net, en dit tot uiterlijk 16 januari. 
 
 
 
NIEUWJAARSCONCERT VAN PASAR, MARIAKERKE 
 
Op zaterdag 18 januari 2014 om 20uur keer brengt het Bevers Harmonieorkest (100 uitvoerders) reeds 
voor de 22ste 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”. 


