
SINT-VINCENTIUS 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 16 mei 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan Eline Vanhee 
zaterdag 17 mei  
18.00 u. Eucharistievering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan Nand, Marc en Chris Vincent en Reinhilde De Backer 
zondag 18 mei 
10.00 u.  Gezongen eucharistieviering in de kerk 
maandag 19 mei 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
woensdag 21 mei 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
 
DE KALENDER 
 
Woensdag 14 mei  
14.30 u. Liturgieploeg  
Femma turnen 
Donderdag 15 mei 
13.30 u. COVDA (Kring) 
20.00 u. VZW (Pastorie) 
Vrijdag 16 mei 
18.00 u. Vormselcatechese – in de kerk 
Zaterdag 17 mei 
Schoolfeest Van Beverenplein 
Zondag 18 mei 
10.00 u. Eerste communie 
Ziekenzorg quiz Ken je stad 
Woensdag 21 mei 
Femma turnen 
 
 
 
gebed 
------------ 
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven 
 (Joh. 14, 6) 
 
We zaten 
aan de stromen van de dood 
en zeiden: is er een licht 
in deze duisternis? 
 
Een man 
kwam op ons toe 
en nam het woord. 
Zijn stem leek ons vertrouwd. 
 
"Wij zoeken licht, 
een weg uit deze duisternis; 
een handvol waarheid 



is ons reeds genoeg: 
wij  willen leven, Heer." 
 
Het leek 
alsof Hij onze vraag 
reeds lang had begrepen, 
alsof wij zijn antwoord 
reeds lang hadden vermoed. 
 
Toen heeft Hij voor ons 
zijn Weg ontsloten 
in onvermoede overvloed. 
 
Alles werd Licht. 
Hij is ons Licht. 
Hij is de Weg. 
Hij is de Waarheid; 
Wij weten zeker: 
Bij Hem is Leven. 
 
Michel T'Joen 
------------ 
 
 
 
17 MEI: SCHOOLFEEST VAN BEVERENPLEIN 
 
Op zaterdag 17 mei  van 14 tot 18 uur organiseert de school van het Van Beverenplein zijn 
schoolfeest. Het thema dit jaar is: ‘ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…’. Alle inwoners van de 
Bloemekenswijk zijn van harte uitgenodigd op dit event. Die dag kunnen zij genieten van de 
klasoptredens, de spelcarrousel, verfrissende drankjes en lekkere gerechten aan democratische prijzen.  
 
 
 
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 
 
 
 
25 MEI: KRUISOPLEGGING 
 
Op zondag 25 mei krijgen onze toekomstige vormelingen hun kruisje opgelegd. Wij nodigen hun 
ouders en familieleden uit voor deze viering. Natuurlijk zijn ook alle parochianen welkom. Omwille 
van de verschillende vieringen deze maand is er geen ‘Stilstaan op zondag’ voorzien. 
 
 
 
KIND VAN GOD GENOEMD 
 
Op zondag 27 april werd in onze kerk Jelle Bonnet uit de IJskelderstraat gedoopt. Wij wensen de 
dopeling en zijn familie alle vrede en vreugde toe van het christen-zijn. Proficiat! 
 


