
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 28 februari 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 1 maart 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
voor het welslagen van een ingreep 
zondag 2 maart 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
maandag 3 maart 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
uit dank 
woensdag 5 maart 
Aswoensdag 
19.00 u. Eucharistieviering met asoplegging in de kerk 
voor een gevraagde intentie 
 
DE KALENDER 
 
woensdag 5 maart 
Femma: Turnen 
14.00 u. Parochieteam (Pastorie) 
20.00 u. Bijbellezen (Molenaarstraat 34) 
donderdag 6 maart 
13.30 u. Covda (Kring) 
Voedselbedeling 
 
------------ 
gebed 
------------ 
Dit zal een dag zijn, 
net als alle andere: 
we zullen eten, werken, 
praten, ruzieën, liefhebben 
en slapen gaan ... 
En toch ... 
 
... en toch blijft asdag 
een eigen sfeer en kleur behouden, 
zijn eigen vraag stellen: 
of we even stil willen worden, 
tot inkeer komen, 
en ons bezinnen op het leven 
- ons leven - 
dat ons boeit, 
waarvan we houden, 
waarin we gelukkig willen zijn, 
- ons leven - 
dat zijn vragen stelt, 
dood-ernstige: 
de zin ervan? 
wat erna? 
hoe geleefd? 



wat maak ik ervan? 
 
Pasklare antwoorden liggen niet 
in de schuif, confectie-antwoorden 
passen niet. 
 
En toch willen we biddend 
naar een antwoord zoeken, Heer ... 
Help Gij ons daarbij. 
 
Ward Bruyninckx 
------------ 
 
 
STILSTAAN OP ZONDAG 
 
Op zondag 16 februari stond op het programma: samen met het zondagskoor liederen bekijken en 
zingen. Het werd een heel prettig samengaan van inhoud en vorm. Dank je wel aan allen die er waren. 
Het was zelfs zo goed dat een aantal deelnemers vroegen om dit nog eens te herhalen in de toekomst. 
 
 
 
ASWOENSDAG: VASTEN IS KIEZEN 
 
Onze hedendaagse wereld is in een fase gekomen waar velen zeggen: Waar is God? Het is tijd om ons 
te bezinnen over gerechtigheid. Wat met het erfdeel dat God ons heeft toevertrouwd? 
Bij het begin van deze vastentijd klinkt de oproep om bewuster te gaan leven, onze 
verantwoordelijkheid op te nemen. 
Nu is het de gunstige tijd om ons te bekeren, om in het voetspoor van Jezus te gaan, om broederlijk en 
zusterlijk te delen, om er te zijn voor elkaar. 
 
Op Aswoensdag zullen we met de gemeenschappen van Sint-Jozef, Maria-Goretti en Sint-Vincentius 
samen de Vastentijd inzetten in de eucharistieviering met asoplegging om 19.00 u. in onze kerk. 
 
 
 
MINDERVALIDEN VLAANDEREN NODIGT UIT 
 
Op zaterdag 22 maart organiseert Minder Validen Vlaanderen weer hun kaas- en wijnavond in onze 
zaal. De prijs is 16 euro voor de kaas- of vleesschotel, 20 euro voor een visschotel en 10 euro voor een 
kindermenu. Kaarten zijn te bekomen bij Achiel Calf. 
 
 
 
 


