
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 7 februari 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 8 februari 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan de familie De Clercq- Boone 
zondag 9 februari 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
maandag 10 februari 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
woensdag 12 februari 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
voor een gevraagde intentie 
 
AGENDA SINT-VINCENTIUS 
 
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 
13.30 u. COVDA 
Femma bloemschikken (avond) 
Maandag 10 februari 
20.00 u. Catechisten (pastorie) 
Woensdag 12 februari  
14.30 u. Liturgieploeg 
Femma turnen 
Donderdag 13 februari 
Femma bloemschikken (namiddag en avond) 
Vrijdag 14 februari  
18.00 u. Vormselcatechese (Pastorie) 
Zondag 16 februari  
Stilstaan op zondag 
Maandag 17  februari  
13.30 u. Hobbyclub 
Woensdag 19 februari  
Femma turnen 
20.00 u. VZW (Pastorie) 
Donderdag 20  februari  
13.30 u. COVDA 
Woensdag 25 februari   
Femma turnen 
Woensdag 5 maart   
Aswoensdag 
14.00 u. Parochieteam 
20.00 u. Bijbellezen (Molenaarsstraat 34) 
Donderdag 6 maart  
Voedselbedeling 
13.30 u. COVDA 



------------ 
gebed 
------------ 
WINTERDAG 
 
De dag ademt nog slechts heel even 
maar bevriest in ijzige mist. 
Mijn wazige blik 
kent niet eens meer het 
uur van de zon 
waarop anders zoveel leven 
met vreugde begon. 
 
Huiverend loop ik 
over 't eenzame stille heuvelpad 
want ik voel het 
de winter is koud, 
de winter is nat. 
 
@ J. Vandromme 
--------- 
 
 
 
STILSTAAN OP ZONDAG 
 
De volgende Stilstaan op zondag gaat door op zondag 16 februari. 

 
 



 
 
--------- 
NIEUWJAARSBIJEENKOMST ZIEKENZORG 
 
Op dinsdag 21 januari hield Ziekenzorg zijn nieuwjaarsbijeenkomst. Na de receptie was er de 
waterzooi (met overvloedige kip). Daarna was het de beurt voor het ernstige werk: de bespreking van 
het jaarprogramma. Het jaar is alvast heel goed ingezet! 
 
 
 
ROZEMARIJN NODIGT UIT 
 
Ook dit jaar nodigt Rozemarijn ons uit op zijn “Warme Beenhespfestijn”. Op zaterdag 22 februari 
vanaf 18.30 u en zondag 23 februari vanaf 12 u. in de grote zaal van Sint-Bavo. De prijs bedraagt 16 
euro voor de warme beenhesp. Kinderen tot 12 jaar kunnen een kinderschotel bekomen aan 8 euro. Als 
dessert (mits inschrijving) kan men aan 5 euro een taartje met koffie, thee of frisdrank bestellen. 
Inschrijven voor 15 februari. Voor onze parochie kan dit via Monique De Vuyst, 09/226 55 82. 
Bestellen kan ook via riklaureyns@hotmail.com. Overschrijven kan op rekeningnummer BE04 0682 
0259 4631, Vakantiekamp Rozemarijn, Hogekouterstraat 96, 9030 Mariakerke. Ook ter plaatse betalen 
kan. 
 
 
 
PASAR MARIAKERKE NODIGT UIT 
 
Zaterdag 8 februari houdt Pasar Mariakerke een kaasavond met een vleugje Valentijn. 
Na het aperitief en een welkomstwoordje kunt u aanschuiven aan het rijkelijk gevulde kaasbuffet. Aan 
de hand van een fotoreportage van onze activiteiten verneemt u hoe het voorbije jaar is verlopen U 
verneemt ook de nodige info over ons programma 2014. Afspraak : 19u30 in het KWB lokaal, 
Eeklostraat 134, Mariakerke. (Deuren open vanaf 19u15) 
Inschrijven en betalen: Vóór 30 januari 2014 inschrijven bij Chris 09/227 27 59 of Fernand 09/329 42 
24 of via email: chrisd@telenet.be 
 
 


