
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
vrijdag 11 april 
19.00 u. Verzoeningsviering in de kerk 
zaterdag 12 april 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
zondag 13 april 
Palmzondag 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
maandag 14 april 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
woensdag 16 april 
19.00 u. Chrismamis in de kathedraal 
 
DE VASTEN IN ONZE KERK 
 
Vrijdag 11 april 
19.00 u. Boeteviering (kerk) 
Zondag 13 april 
Palmzondag 
Woensdag 16 april 
19.00 u. Chrismamis (kathedraal) 
Donderdag 17 april 
Witte Donderdag 
19.00 u. Herdenking Laatste Avondmaal. Aanbidding tot 21.30u. 
Vrijdag 18 april 
Goede Vrijdag 
14.00 u. Aanbidding 
15.00 u. Kruisweg 
19.00 u. Kruisverering (Sint-Jozef) 
Zaterdag 19 april 
Stille Zaterdag 
21.00 u. Paaswake 
Zondag 20 april 
Pasen 
10.00 u. Plechtige eucharistieviering, verzorgd door ons Sivi-koor 
Maandag 21 april 
11.00 u. Eucharistieviering (Maria-Goretti) 
Ziekenzorg: paasfeest samen met de zieken 
 
DE KALENDER 
 
Woensdag 9 april 
14.30 u. Liturgieploeg 
Donderdag 10 april 
Femma bloemschikken (namiddag) 
Vrijdag 11 april 
19.00 u. Boeteviering (kerk) 
Zondag 13 april 
Palmzondag 
Maandag 14 april 
13.30 u. Hobbyclub (Kleine Zaal) 
Woensdag 16 april 
19.00 u. Chrismamis (kathedraal) 



gebed 
------------ 
PALMPASEN 
 
De mensen kwamen uit hun huizen  
en er was grote vreugde toen Jezus 
 op een muildier de stad binnenkwam.  
Ze riepen :'Hosanna ... Hosanna ...  
gezegend Hij die komt in de naam des Heren.' 
Ze zwaaiden met palmtakken 
en de ouders hieven hun kinderen op van de grond. 
Zo kunnen wij Hem iedere dag ontmoeten  
en begroeten met de blijheid in ons hart. 
Een enkele keer heb ik dat Hosanna-gevoel. 
Het is alsof op zo'n moment de hemel je zegent. 
Je voelt een intense dankbaarheid. 
 
Toon Hermans 
-------------  
 
 
PALMZONDAG 
 
Met het feest van Palmzondag beginnen we de Goede Week. Pasen is nu heel dichtbij.  In deze week 
herdenken wij de lijdensweek van Jezus, met Pasen als bekroning. 
We noemen het de Goede Week, omdat in het leven en sterven van Jezus Gods goedheid voor ons 
zichtbaar is geworden. In de levensweg van Jezus herkennen we onze levensweg, soms bezaaid met 
dood en pijn, het uitgestoten zijn, verdriet allerhande, maar ook vreugde, licht en leven. Op de dood 
volgt verrijzenis, door God die liefde is. We hopen dat we talrijk samen de voorbereiding op het 
Paasfeest te kunnen vieren.  
Op Palmzondag is het ook de tweede omhaling voor Broederlijk Delen, het project voor het vruchtbaar 
maken van de aarde in Senegal. 
 
 
 
PALM GEVRAAGD 
 
In het weekend van 12-13 april vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem, Palmzondag. Zoals elk 
jaar wordt dan de palm gewijd die velen meenemen naar huis voor vrienden, geburen en zichzelf. Om 
aan de vraag te kunnen voldoen is er heel wat palm nodig. Wie kan helpen door er wat mee te brengen 
naar de kerk is bij voorbaat reeds bedankt. 
 
 
 
LAAT U MET GOD VERZOENEN 
 
Op vrijdag 11 april houden wij om 19 u . in onze kerk een verzoeningsviering. Het is een unieke 
gelegenheid om tot rust te komen, de voorbije maanden tot zich te laten doordringen met al wat er was 
aan goed en kwaad, om vervolgens tot vrede te komen. We krijgen ook de kans om bij een priester 
onze kleinheid aan God toe te vertrouwen. Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze viering. 
 
Van Patrick kreeg ik daarbij de volgende bedenking: 
“Paasbiecht? Wie is er nu nog zo naïef om te geloven dat een biecht per jaar uw geweten kan 
zuiveren? Toch is het zo: door die weldaad van Onze Lieve Heer kunnen wij vergiffenis verkrijgen  



voor al onze zonden, op voorwaarde een oprecht berouw te vertonen. Vraag het maar aan onze pastoor 
– die heeft immers zijn proefschrift erover gemaakt en spreekt dus van weten. 
Waar men vroeger in een duister hokje moest kruipen gebeurt nu alles spontaan en openlijk. Je 
krijgt zelfs een kaars mee als geschenk om u te verlichten in de nevels van uw gemoed. Dus allen 
daarheen. Ik vind dat het heel wat geruster staat om daarna te communie te gaan: een wit zieltje zoals 
vroeger. Denk er eens over na.” 
 
 
 
KIND VAN GOD GENOEMD 
 
Op zondag 30 maart werden tijdens de eucharistieviering in onze kerk Delphine en Angelo Valentini 
uit de Dracenastraat en Gilbert Osei Owusu uit de Normaalschoolstraat gedoopt. Wij wensen de 
dopelingen en hun familie alle goeds en Gods zegen toe. 
 
 
 
 
 
PASAR MARIAKERKE DEELT MEE 
 
Op zaterdag 26 april 2014 houden we een daguitstap naar Tielt, ooit de hoofdstad. 
We gaan de stad en zijn oorlogsverleden proberen te ontdekken aan de hand van een routebeschrijving 
en foto's. De tocht leidt u langs museums, historische gebouwen en monumenten, groene plekjes enz 
…. Goed opletten is de boodschap! 
Bij aankomst wordt u verwelkomd met een lekkere koffie en .. . . .  Ondertussen worden de 
formulieren verdeeld. U kunt op pad gaan al dan niet in kleine groepjes. Wij sluiten onze dag af in een 
plaatselijk restaurant. 
Inlichtingen, inschrijven en betalen vóór 19 april 2014 via mail op chrisd@telenet.be of telefonisch op 
het nummer 09/227.27.59 (Chris) of 09/329.42.24 (Fernand).  
 
Na het succes van vorige jaar gaan we terug op fietsweekend naar Deurne bij Asten in Nederland van 
vrijdag 26 tot zondag 28 september 2014. We verblijven in het 4-sterren ‘Best Western’ hotel op basis 
van volpension van vrijdagavond tot zondagmorgen. Zondagmiddag voorzien we een lunch in een 
plaatselijk restaurant. We logeren op basis van tweepersoonskamer voorzien van douche/bad, toilet, 
TV, enz.… Het hotel beschikt over een zwembad, jacuzzi, 2 sauna's en fitnesszaal, deze zijn gratis 
voor alle gasten. 
We fietsen +/- 50 km aan een rustig tempo door een prachtig landschap en een zeer mooi natuurgebied 
de “Deurnese-” en “Mariapeel” op de grens van Noord-Brabant met Limburg. Wist u ook dat het liedje 
“Het dorp” (…tuinpad van mijn vader…) over Deurne gaat? Bent u geen fietser? Geen nood, u kunt 
evengoed deelnemen aan de wandelingen en / of bezoeken. ’s Avonds kunnen we nagenieten in een 
van de gezellige themabars. 
VOORINSCHRIJVING VOOR 5 MEI !! 
Inschrijven en voorschot € 50,00 betalen vóór: 5 mei 2014 via mail op chrisd@telenet.be of 
telefonisch op het nummer 09/227.27.59 (Chris) of 09/329.42.24 (Fernand). 
 
 
 


