
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
vrijdag 31 januari 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 1 februari 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
zondag 2 februari 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
ter nagedachtenis aan mevr. Nadine Lowyck 
maandag 3 februari 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
woensdag 5 februari 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot en familie 
AGENDA SINT-VINCENTIUS 
 
Woensdag 29 januari 
Femma: turnen 
Zaterdag 1 februari 
Ziekenzorg: viering met pannenkoeken voor zieken en vrijwilligers  
Zondag 2 februari 
Lichtmis 
Maandag 3 februari 
13.30 u. Hobbyclub 
Woensdag 5 februari 
14.00 u. Parochieteam (Pastorie) 
Femma: turnen 
20.00 u. Bijbellezen (Molenaarsstr. 34) 
Donderdag 6 februari 
13.30 u. Covda (Kring) 
Voedselbedeling 
 
------------ 
gebed 
------------ 
MARIA-LICHTMIS 
 
Vandaag een lied voor Simeon 
die, door de geest van God gedreven, 
het kind mocht zien waardoor het leven 
op deze aarde opnieuw begon. 
 
Die Jezus in zijn armen nam, 
een ogenblik en, diep bewogen, 
bevroeden mocht hoe voor zijn ogen 
Gods troost over de wereld kwam. 
 
Die wist: al wat ik heb verwacht, 
mijn leven lang, en afgebeden, 
aan redding en aan lieve vrede 
is hier en ziet mij aan en lacht. 
 
Die toen op eenmaal zeggen kon, 
ontroerd en recht, en profeteren 
hoe God de dingen om zal keren, 



en zong, het lied van Simeon. 
 
En ons vroeg, in zijn vergezicht, 
of wij nog vroom zijn en nog open 
voor zoveel heil, of wij nog hopen 
op het bevrijdend wereldlicht. 
 
Michel van der Plas 
------------ 
 
 
 
STILSTAAN OP ZONDAG 
 
Op vrijdag hadden de kandidaat-vormelingen tijdens de catechesebijeenkomst reeds uitgebreid het 
evangelie van de zondag verkend. (Joh.1, 29-34 – Lam Gods dat de zonde wegneemt). Beslist geen 
makkelijke tekst, maar na het lezen en bespreken van de tekst onder vorm van een leerhuis kwamen tal 
van sterke gedachten naar voor. Vooral de zin van ons eigen doopsel en ook de betekenis van het lam 
kwamen aan bod. Meer dan genoeg om op zondag verder te bomen tijdens ‘Stilstaan op zondag’.  
 
Op zondag 19 januari waren we met zeventien om stil te staan. De klemtoon lag op de oproep van 
Johannes naar ons toe om te getuigen als christen. Een samenzang met het koor sloot het moment af. 
Een echt lam hadden we (net) niet bij de hand, maar twee knuffelexemplaren konden onze ideeën 
enkel maar verrijken. 
 
In zijn homilie verwees ook de pastoor naar het Lam Gods. Zoals we zongen in het lied “Zie het Lam 
van God, word het Lam van God” zijn wij allen geroepen om, zoals Jezus, Gods lammeren te worden, 
onder de leiding van de goede Herder. 
 
 
 
VOOR GOD MET ELKAAR VERBONDEN 
 
Op vrijdag 31 januari om 14.00 u. zullen in onze kerk Peter Geeraert en Brigit Lenssens elkaar het ‘ja-
woord’ geven. Heel de parochie kent Peter en Brigit als onze sympathieke kringhouders. Wij wensen 
hen heel veel geluk en zegen toe. 
 
 
 
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. 
 
 
 


