
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 24 januari 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 25 januari 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
zondag 26 januari 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
ter nagedachtenis aan mevrouw Ludwina Meuleman 
maandag 27 januari 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
uit dank 
woensdag 29 januari 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
AGENDA SINT-VINCENTIUS 
 
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 
------------ 
Het gebed van Franciscus van Sales 
(feestdag 24 januari) 
 
Vrede zij u. 
 
Kijk niet met angst naar wat verandert in je leven, 
kijk veeleer hoopvol als dat gebeurt. 
God, je bent werkelijk van Hem, 
zal je ook dan verlossen. 
Hij heeft je tot nog toe bewaard 
en Hij zal je veilig door alles heen leiden, 
en als je het niet meer aan kunt 
zal God je in zijn armen nemen. 
 
Vrees niet wat morgen kan komen, 
dezelfde eeuwige Vader  
die vandaag voor je zorgde 
zal ook dan en elke dag opnieuw  
voor je zorgen. 
Hij zal je beschermen tegen het lijden 
of je de onwankelbare kracht geven  
om het te dragen. 



Vrede zij u 
en laat alle angstige gedachten  
en verbeelding achterwege. 
 
Sint-Franciscus van Sales 
1567-1622 
------------ 
 
 
 
KIND VAN GOD GENOEMD 
 
Op zaterdag 11 januari werd in de weekkapel Luna De Vogelaere gedoopt. Zij woont met haar ouders 
Tony en Sabrina in de Dahliastraat 43. 
Eveneens op zaterdag werd tijdens de eucharistieviering om 18.00 u. Daan De Busscher gedoopt. Hij 
woont samen met zijn ouders Jan en Gwen in Vinderhoute. Daan is de kleinzoon van Jan en Ria De 
Busscher-Cattoir, beiden goed gekend in onze parochie, Jan is regelmatig lector in de 
zaterdagavondmis. 
Van ganser harte proficiat aan de dopelingen en het gezin waar ze in mogen opgroeien. Moge Gods 
zegen op hen rusten. 
 
 
 
LICHTMIS: KINDERZEGEN 
 
Wij nodigen alle ouders met kinderen uit op zondag 2 februari voor de kinderzegen. Bij het feest van 
Lichtmis viert de kerk de opdracht van Jezus in de tempel, waarbij Simeon een zegen uitspreekt over 
het kind Jezus. In het bijzonder zijn alle ouders met kinderen die in het vorige jaar gedoopt werden 
heel hartelijk welkom. Traditioneel werden op Lichtmis ook de doophandjes gegeven. We zullen dit 
jaar trachten deze traditie verder te zetten. 
 
 
 
LICHTMIS: DE PANNENKOEKEN 
 
Zoals de vorige jaren willen we ook dit jaar met Lichtmis naar de moskee op de Ferrerlaan gaan om 
hen een teken te geven van onze wil tot goede verstandhouding. De vorige jaren werd dit gebaar steeds 
door hen sterk gewaardeerd.  
Daarom willen we u opnieuw uitnodigen om pannenkoeken te bakken en deze mee te brengen naar de 
kerk op zaterdag 1 en zondag 2 februari. Er mogen er gerust nog meer zijn dan de vorige jaren. De 
pannenkoeken brengen wij dan diezelfde zondag nog naar de moskee. Uw bijdrage maakt het  
mogelijk om dit zinvol gebaar ook dit jaar stellen. 
 
 
 
 


