
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 14 februari 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 15 februari 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan Jacques en Honoré Claeys 
zondag 16 februari 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
maandag 17 februari 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
woensdag 19 februari 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
voor een gevraagde intentie 
 
DE KALENDER 
 
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  
9.15 u. Stilstaan op zondag 
Maandag 17  februari  
13.30 u. Hobbyclub 
Woensdag 19 februari  
Femma turnen 
20.00 u. VZW (Pastorie) 
 
gebed 
------------ 
Je bent mij zo nodig. Ik weet wel dat 
de heer mijn herder is en dat Hij mij 
niets laat ontbreken, maar wanneer jij 
mij dat niet bent, weet ik niet wat 
 
mijn leven nog kan zijn. Wanneer Hij jou 
niet geeft, geeft Hij mij niets, want 
wat mij niet gereikt wordt door jouw hand 
is dood voordat ik het ooit krijgen zou. 
 
Dat kan niet, zeg je, want dan stel je mij 
voor Hem, een verantwoordelijkheid die 
ik niet dragen kan. Weet je dat zeker? 
 
Lees de psalm. Wie dorst schenkt Hij 
in overvloed zijn wijn. Maar, liefste, wie 
anders dan jij is mij zijn beker? 
 
Gabriel Smit 



 
AAN DE HEER TOEVERTROUWD 
Op vrijdag 7 februari zullen wij tijdens de rouwliturgie om 10 u. biddend afscheid nemen van de heer 
Emile De Geyter. Hij is geboren in 1922, weduwe van de heer Angèle Foucquet, en woonde in de 
Maisstraat 221. Wij bieden de familie en vrienden in rouw onze oprechte christelijke deelneming aan. 
 
 
 
STILSTAAN OP ZONDAG 
 
De volgende Stilstaan op zondag gaat door op zondag 16 februari. We zullen deze maal, samen met 
het koor, enkele liederen oefenen. 
 
 
 
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. 
 
 
 
 


