
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
SINT-VINCENTIUS 
 
vrijdag 4 april 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 5 april 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
ter nagedachtenis aan mevrouw Margriet Mortier 
zondag 6 april 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
ter ere van Onze-Lieve-Vrouw uit dank 
maandag 7 april 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
om God te danken voor het leven van familie en vrienden 
woensdag 9 april 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
 
DE KALENDER 
Woensdag 2 april   
14.00 u. Parochieteam (Pastorie.) 
20.00 u. Bijbellezen (Molenaarsstraat 34) 
Femma turnen 
Donderdag 3 april  
Voedselbedeling 
14.30 u. COVDA (Kring) 
Zondag 6 april 
Vijfde zondag van de vasten 
Woensdag 9 april 
14.30 u. Liturgieploeg 
Donderdag 10 april 
Femma bloemschikken (namiddag) 
 
gebed 
------------ 
Lazarus 
 
De dode Lazarus was dood 
te dood om nog te weten 
dat rondom hem alles bewoog 
als rond het stille oog van de orkaan. 
 
De joden erop afgegaan, 
Maria huilend van verdriet 
en Martha lopend want Hij komt... 
alleen de dode weet het niet. 
 
En Martha klaagt haar vragen luid. 
Maria, in haar leed gevangen, 
gaat schreiend voor Hem uit 
tot aan de rand, het dode graf. 
 
Vanwaar de tranenbron begint 
wordt in de Heer het Woord geboren 
dat Lazarus de Geest moet horen 



en dat het leven herbegint. 
 
De dode Lazarus komt buiten 
en heel de mensenstroom verstilt. 
Nu heeft de dood haar prooi verloren, 
maar wacht... tot zij de Heer verslindt. 
 
Fasafas 
------------- 
 
 
VIERDE VASTENZONDAG 
 
Op de vierde vastenzondag ging de lezing over blindheid. Hoe zien wij ons als gedoopte in onze 
samenleving? Staren wij ons blind op luxe en macht, het uiterlijke, zijn wij blind voor onrecht? Zien 
we nog iets van God in elkaar, of dwalen we rond in chaos en duisternis? 
Op deze zondag verdiepen we ons in de zin van onze roeping: het licht van God te zien in zoveel 
kleine dingen, soms in het onverwachte. Het gaat er om de wereld te zien zoals Jezus deze zag en er 
naar handelde. 
 
 
 
VIJFDE VASTENZONDAG 
 
We zijn reeds de vijfde week onderweg naar Pasen. In deze laatste weken komen vooral dood en leven 
ter sprake, onderwerpen waar we allen op zijn tijd mee te maken hebben. Bij de somberheid die we 
daarbij dikwijls ervaren horen we in de lezingen woorden van bemoediging en toekomst: “Ik zal mijn 
Geest over u uitstorten en gij zult leven””, “wie gelooft zal Gods heerlijkheid zien”.  
Het is goed om daar samen over na te denken en blij onze weg verder te kunnen gaan. 
 
 
 

 
 Enkele deelnemers aan Culinair Solidair 
 
 
 
 



 
STILSTAAN OP ZONDAG – CULINAIR SOLIDAIR 
 
Ook op zondag 23 maart konden we kijken naar de film van Broederlijk Delen over het project in 
Senegal. ’s Middags kwamen we dan samen voor ‘Culinair Solidair’, de solidariteitsmaaltijd ten 
voordele van Broederlijk Delen. Het werd een overheerlijke schotel van kippenbout, zoetzure saus en 
rijst. 
Hartelijk dank aan alle aanwezigen en aan de koks en schotelwassers en opdieners. Het was werkelijk 
uitstekend. 
 
 
 
KIND VAN GOD GENOEMD 
 
Op zaterdag 22 maart is in onze kerk Eloïse Bauwens gedoopt. Zij is het achterkleinkind van Antoine 
Bauwens en woont met haar ouders Sarah en Stijn in Letterhoutem. 
Op zondag 23 maart werd na de eucharistieviering Alexandro Walraeve gedoopt. Hij woont met zijn 
ouders en zus in de IJskelderstraat. 
Aan de beide families een hartelijke proficiat. Moge de Heer uw gezinnen zegenen. 
 
 
 
DE VASTEN IN ONZE KERK 
5 – 6 april Vijfde Vastenweekend 
 
 
 


