
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 14 maart 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 15 maart 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis De Clercq-Van den Berghe 
zondag 16 maart 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
voor een genezing 
maandag 17 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 19 maart 
Femma: Turnen 
20.00 u. Ziekenzorg: zingeving 
donderdag 20 maart 
13.30 u. Covda (Kring) 
 
gebed 
------------ 
Soms gaan we de weg doorheen leegte en woestijn. 
 
Je zegt: "ontmoedigd, moe en eenzaam ben ik, 
ik kan niet meer. Ik ben een mens van God verlaten, 
ze laten me allemaal in de steek". 
 
Maar je weet, heel diep in je: 
 
leegte en woestijn 
dienen niet om in te wonen, 
maar om er doorheen te trekken, 
het is tussentijd, 
doortochtland, 
naar wat de mens is beloofd. 
Je weet niet hoelang de weg is 
die een mens moet gaan, 
maar je weet wel: 
als je vertrouwvol opstaat 
en verder gaat, 
dan komt gaandeweg 
het land, 
het huis om in te wonen, 
dichter, dichterbij 
en je mag ook weten: 
 
je moet nooit alleen 
door de woestijn; 
Jezus woonde er ook veertig dagen, 
veertig nachten. 
 
KSA - Roeselare  



 
 
 
DE VASTEN IN ONZE KERK 
 
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) 
 
 
 
TYWEEDE ZONDAG: OP WEG 
 
Wereldwijd zijn mensen op aarde onderweg. Sinds Aswoensdag zijn ook wij onderweg naar Pasen. Op 
deze tweede zondag van de vasten, met als thema ‘Op weg’, horen we in de lezingen over Abraham. 
God zegt aan hem: “Ga op weg naar het land dat land dat Ik u zal wijzen, door u komt er zegen”. 
Het is ook onze roeping om op weg te gaan, om verantwoordelijk om te gaan met onze planeet en 
zegen te brengen. 
Ook dit jaar roept de vastenactie ons op tot solidariteit, om zorgzaam om te gaan met elkanders 
welzijn, dichtbij en veraf. De aandacht gaat daarbij naar projecten in Senegal, waar men door betere 
watervoorziening de verdorde aarde vruchtbaar maakt en honger en armoede vermindert. 
Wij sluiten ons aan bij deze actie. In het weekend van 15-16 maart is er na de eucharistieviering de 
Koffiestop: met een kop warme koffie of thee blijven we nog even samen. Wat we er voor geven gaat 
naar Broederlijk Delen. Iedereen is van harte welkom! 
 
 
 
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 30 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. 
 
 
 


