
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 7 maart 
geen eucharistieviering 
zaterdag 8 maart 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
voor een speciale intentie 
zondag 10 maart 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
voor alle inwoners van onze wijk 
maandag 11 maart 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
woensdag 12 maart 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
voor een gevraagde intentie 
 
DE KALENDER 
 
woensdag 12 maart 
Femma: Turnen 
14.00 u. Parochieteam (Pastorie) 
20.00 u. Bijbellezen (Molenaarstraat 34) 
vrijdag 14 maart 
19.30 u. Ouderavond catechese 
dinsdag 18 maart 
14.00 u. Ziekenzorg: Oorlog en trauma 
woensdag 19 maart 
Femma: Turnen 
20.00 u. Ziekenzorg: zingeving 
 
------------ 
gebed 
------------ 
Ieder mens moet wel door een woestijn 
van bekoring: 
 
- Profiteer van het leven! 
Maak van alle stenen brood! 
Vreet u dik op het zweet van de arme! 
 
- Zie dat je een mens wordt 
met naam en prestige! 
Buig princiepen naar je ijdelheid! 
Mensen kun je gebruiken 
om omhoog te klimmen! 
 
- Maak dat je zo vlug mogelijk rijk bent! 
Aanbid het geld, nestel je warmpjes 
in het aanzien! 
En grijp de macht! 
 
En mens moet dàn 
heel diep kiezen - 
een keuze die zijn leven bepaalt. 



Een keuze die van hem de mens maakt 
die hij worden zal. 
 
Zo koos Jezus 
voor God, voor Zijn Woord, voor Zijn wil. 
 
Hij verkoos méns te worden. 
 
Ward Bruyninckx 
------------ 
 
 
 
DE VASTEN IN ONZE KERK 
 
5 maart  Aswoensdag met asoplegging in de kerk (19.00 u.) 
8 - 9 maart Eerste Vastenweekend 
15-16 maart Tweede Vastenweekend 
  Koffiestop 
22-23 maart Derde Vastenweekend 
  Eerste collecte voor Broederlijk Delen 
  Stilstaan op zondag (09.15 u.) 
       Solidariteitsmaal (zondag om 12.30 u., Kleine zaal) 
29-30 maart Vierde Vastenweekend 
     29 maart Solidariteitsmaal (Maria-Goretti, 18.00 u.) 
5 – 6 april Vijfde Vastenweekend 
11 april  Verzoeningsviering (Kerk, 19.00 u.) 
12-13 april Palmzondag 
  Tweede collecte voor Broederlijk Delen 
16 april  Chrismamis (Kathedraal, 19.00 u.) 
17 april  Witte Donderdag (kerk, 19.00 u.) en aanbidding 
18 april  Kruisweg (kerk, 15.00 u.) 
  Kruisverering (Sint-Jozef, 19.00 u.) en solidariteitsmaal 
19 april  Paaswake (kerk, 19.00 u.) 
20 april  Pasen (kerk, 10.00 u.) 
21 april  Paasmaandag (Maria-Goretti, 11.00 u.) 
 
 
 
 
 
EERSTE ZONDAG: VERLOREN PARADIJS 
 
De mens, geschapen naar Gods beeld, heeft de aarde toevertrouwd gekregen als erfdeel, de levenstuin, 
om er samen menswaardig te leven. De werkelijkheid echter lijkt soms meer op een verloren paradijs. 
De verbondenheid met de Schepper is verbroken, de mens maakt zichzelf tot god. Machtmisbruik en 
materialisme maken gerechtigheid onmogelijk. We zien dat we - ondanks rijkdom en luxe - arm zijn 
aan waarden als liefde en leven in verbondenheid.  
In het evangelie van de eerste vastenzondag zegt Jezus heel gevat: “Niet van brood alleen leeft de 
mens, maar van Gods woord.” 
 
 
 
 
 



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. 
 
 
 
VOORBEREIDING EERSTE COMMUNIE 
 
Op zondag 23 maart worden de gezinnen met een eerste communicant verwacht in onze kerk om 9.15 
u. Er is de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, vragen te stellen en afspraken te maken. Daarna volgt 
de eucharistieviering, waarin eventueel ook een doop zal gebeuren.  
Wie zijn kind ook de eerste communie wil laten doen en geen bericht heeft ontvangen is bij deze van 
harte uitgenodigd. 
 
 
 


