
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 21 maart 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 22 maart 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
zondag 23 maart 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
maandag 24 maart 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
woensdag 26 maart 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
 
DE KALENDER 
 
Woensdag 19 maart 
Femma: turnen 
Donderdag 20 maart 
13.30 u. COVDA (Kring) 
Zondag 23 maart 
Derde zondag van de vasten 
Solidariteitsmaaltijd 
Woensdag 26 maart 
 Femma: turnen 
Donderdag 27 maart 
20.00 u. Kerkfabriek (Pastorie) 
Zondag 30 maart 
Vierde zondag van de vasten 
9.15 u. Stilstaan voor eerstecommunicanten en hun ouders (Kerk) 
 
gebed 
------------ 
Water 
 
Water, 
wie of wat 
kan zonder? 
Geen plant 
geen dier 
geen mens 
kan het missen: 
eeuwige dorst 
naar levend water. 
 
Water, 
levend water, 
alle leven 
uit het water; 
alle nieuw leven 
onder ons geboren 
teruggegeven aan 
van wie het komt: 
God almachtig 
bron van leven 
levend water. 
Peter Verhoeven 



 
 
 
 
DE VASTEN IN ONZE KERK 
 
22-23 maart Derde Vastenweekend 
  Eerste collecte voor Broederlijk Delen 
  Stilstaan op zondag (09.15 u.) 
       Solidariteitsmaal (zondag om 12.30 u., Kleine zaal) 
 
 
 
DERDE ZONDAG: OP WEG 
 
Op de derde zondag van de Vasten staan we stil bij de watervoorziening in onze wereld en de 
verantwoordelijkheid die wij hebben. Het gaat er om dat de aarde een plaats mag worden waar honger 
verdwijnt, waar ieder mens menswaardig kan leven. 
In de Bijbellezingen krijgt water nog een diepere, levensnoodzakelijke betekenis. Jezus, Gods woord, 
Hij is het levend water, de zinvolle toekomst van onze levensweg. 
Op zondag 23 maart houden we onze jaarlijkse solidariteitsmaaltijd “culinair solidair”. De opbrengst 
ervan gaat naar Broederlijk Delen “omdat het Zuiden plannen heeft”. Die plannen gaan over het 
vruchtbaar maken van de verdorde aarde in Senegal. Wij hopen u daar talrijk te mogen ontmoeten. Zo 
zijn wij voor elkaar en velen levengevend water. 
 
 
 
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. 
 
 
 


