
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 23 mei 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan Eline Vanhee 
zaterdag 24 mei  
18.00 u. Eucharistievering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan Nand, Marc en Chris Vincent en Reinhilde De Backer 
zondag 25 mei 
10.00 u.  Gezongen eucharistieviering in de kerk 
maandag 26 mei 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
woensdag 28 mei 
Geen eucharistieviering 
donderdag 29 mei 
Ons-Heer-Hemelvaart 
10.00 u. Eucharistieviering op Sint-Jozef 
verzorgd door ons Sivi-koor 
gebed 
 
DE KALENDER 
 
Woensdag 21 mei 
Femma turnen 
Donderdag 22 mei 
13.30 u. COVDA (Kring) 
Zondag 25 mei  
10.00 u. Kruisoplegging voor de kandidaat-vormelingen 
Dinsdag 27 mei  
 Femma ontmoetingsfeest 
Woensdag 28 mei  
Femma turnen 
Geen eucharistie op Sint-Vincentius; wel op Maria Goretti 
Donderdag 29 mei  
Ons-Heer-Hemelvaart  
Geen eucharistie op Sint-Vincentius, wel op Sint-Jozef 
 
 
 
 
 
------------ 
Gebed 
 
Gij die liefde zijt 
vergeten en ongezien in deze wereld 
en die mij liefde biedt 
ongezien en vergeten, als uw genade. 
Geef mij uw geest 
opdat ik in liefde leef 
opdat ik u in deze mensen zie. 
 
Jos Van Pelt 
------------ 



 
 
 
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. 
 
 
 
WAT DAARNA NOG KOMT 
 
Ons-Heer-Hemelvaart vieren we in de kerk van Sint-Jozef op donderdag 29 mei. De avond ervoor is er 
geen eucharistieviering in onze kerk. Op Pinksteren, 8 juni, zullen onze vormelingen in onze kerk hun 
doopbeloften hernieuwen en het vormsel ontvangen. Op zondag 22 juni volgt de dankviering. Begin 
juli, zaterdag 5 juli, vieren we samen met de wijk onze Bloemekenswijkfeesten met een 
eucharistieviering om 18 u. in onze kerk. 
 
 
 
WAARDIGE UITVAART HERDENKT 
 
Op zondag 1 juni herdenkt ‘Waardige Uitvaart’ alle overledenen van het voorbije jaar (sinds 1 juni 
2013) die bij een stadsbegrafenis op de Westerbegraafplaats aan de aarde zijn toevertrouwd. Op het 
herdenkingsmoment om 14 u. zal een steen met de naam van de overledene aan de herinneringsboom 
worden neergelegd. Samenkomst om 13.30 u. aan Palingshuizen 143. 
 
 
 
 

 
 



 
EEN ANDER ZICHT 
-------------- 
De tuin tussen de kerk en de pastorie ziet er helemaal anders uit nu twee bomen (de grote treurwilg en 
een acacia) om gehakt zijn. Beide bomen waren erg ziek en vormden een gevaar voor de omgeving. In 
het najaar zullen twee nieuwe bomen geplant worden in hun plaats. 
--------------- 
 
 
 


