
SINT-VINCENTIUS 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
 
vrijdag 9 mei 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 10 mei  
18.00 u. Eucharistievering in de weekkapel 
zondag 11 mei 
10.00 u.  Gezongen eucharistieviering in de kerk 
ter nagedachtenis aan de heer en mevrouw Van Rietvelde-Vandenhove en zoon Marc 
maandag 12 mei 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
uit dank 
woensdag 14 mei 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
 
DE KALENDER 
 
Woensdag 7 mei 
14.00 u.  Parochieteam 
Femma turnen 
20.00 u.  Bijbellezen (Molenaarsstraat 34) 
Donderdag 8 mei 
Femma bloemschikken (namiddag en avond) 
Voedselbedeling 
Zondag 11 mei 
Moederdag 
Kinderzegen 
Maandag 12 mei  
20.00 u. Vergadering catechisten 
Dinsdag 13 mei   
Ziekenzorg vorming vrijwilligers ‘Kwalitatief huisbezoek’ 
Woensdag 14 mei  
14.30 u. Liturgieploeg  
Femma turnen 
 
 
 
 
------------ 
gebed 
------------ 
Ik ben de deur, zegt Hij, 
die binnenlaat, die buitensluit 
en die voor elke mens wat drempelvrees 
en overschrijden van zichzelf beduidt. 
Ik ben de deur die je vermoeden laat 
dat binnen heel wat warmte is 
en men is ingesteld op welkom 
aan wie zalig als de armen is. 
De open deur waarvoor je staat 
en die je intrapt vroeg of laat, 
de deur naar nieuw en beter leven, 



de deur ook waar je vierkant 
en voorgoed naar buiten vliegt, 
diep in het duister 
van het geknarsetand, 
de niet meer om te keren spijt. 
Maar altijd meer ben Ik de deur 
die vaker nog naar binnen 
dan naar buiten leidt: 
Ik ben je pascha en passage, 
je weg uit de woestijn, 
je winnen na je wagen; 
Ik ben ten slotte en uiteindelijk 
jouw overkomst in het geluk. 
 
Jos van de Schoor 
------------ 
 
 
AAN GODS LIEFDE TOEVERTROUWD 
 
Op vrijdag 25 april hebben wij tijdens de begrafenisliturgie om 15.30 u. biddend de heer Julius Balogh 
aan Gods liefde toevertrouwd. Hij werd geboren in Kosice op 14 juni 1961, woonde in de Vlotstraat 
26 en stierf op 22 april. Wij bieden zijn vrouw, kinderen, familie en vrienden in rouw onze oprechte 
christelijke deelneming aan. 
Op zaterdag 26 april hebben wij tijdens de begrafenisliturgie om 14.00 u. biddend de heer Julius 
Pokuta aan Gods liefde toevertrouwd. Hij werd geboren in Kosice op 4 augustus 1958, woonde in de 
Nekkerputstraat 155 en stierf op 23 april. Wij bieden zijn kinderen, familie en vrienden in rouw 
eveneens onze oprechte christelijke deelneming aan. 
 
 
 
11 MEI: MOEDERDAG EN KINDERZEGEN 
 
Op zondag 11 mei vieren we al onze moeders. In de kerk krijgen ze dit weekend een speciale attentie. 
En ook de kinderen komen aan bod. Alle kinderen die gedoopt zijn sinds februari verleden jaar kunnen 
hun kruisje krijgen na de viering, waarin zij ook nog eens speciaal gezegend zullen worden. 
Iedereen is dus van ganser harte welkom. 
 
 
 
18 MEI: EERSTE COMMUNIE 
 
Op zondag 18 mei doen kinderen van de basisscholen op onze wijk hun eerste communie tijdens de 
eucharistieviering om 10 u. Alle parochianen zijn uitgenodigd om dit feestelijk gebeuren mee te 
maken 
 
 



 
-------------- 
ondertitel: 
Een beeld van de paasviering in onze kerk: De wijding van het doopwater 
--------------- 

 
 



 
ondertitel: 
Ziekenzorg vierde Pasen met velen in onze parochiezaal 
----------------- 
 

 
ondertitel: Schoolfeest op het Van Beverenplein 
 
 


