
SINT-VINCENTIUS 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 30 mei 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 31 mei  
18.00 u. Gezongen eucharistievering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan de heer en mevrouw De Vuyst-Verstringe 
zondag 1 juni 
10.00 u.  Gezongen eucharistieviering in de kerk 
voor het welslagen van de examens 
maandag 2 juni 
19.00 u. Eucharistieviering in de Mimosastraat 44 
woensdag 3 juni 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
 
DE KALENDER 
 
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 
Woensdag 4 juni 
14.00 u. Parochieteam (Pastorie) 
17.00 u. Vormselcatechese (kerk) 
20.00 u. Bijbellezen (Molenaarsstraat 34) 
Femma: turnen 
Donderdag 5 juni:  
13.30 u. COVDA (Kring) 
Voedselbedeling 
Vrijdag 6 juni 
20.00 u.  Kerkfabriek (Pastorie) 
Zaterdag 7 juni 
10.00 u. Vormselcatechese (kerk) 
Zondag 8 juni 
Pinksteren 
10.00 u.  Plechtige Communie en vormselviering 
Maandag 9 juni 
20.30 u. Kringraad (Kleine Zaal) 
Woensdag 11 juni 
14.30 u. Liturgieploeg 
Femma: turnen 
Donderdag 12 juni 
Femma: bloemschikken (namiddag) 
Woensdag 18 juni 
Femma: turnen 
Donderdag 19  juni 
13.30 u. COVDA (Kring) 
Zondag 22 juni 
10.00 u. Vormselcatechese: zendingsviering 
Woensdag 25 juni 
Femma: turnen 



 
 
gebed 
------------ 
Een gebed na hemelvaart 
 
Wij hier belijden U, 
wij die op aarde zijn, 
dat wij het spoor  
van de hemelse dingen 
samen met onze tijdgenoten 
bijster zijn. 
 
Toch is er een stem 
die getuigt van U, 
er zijn tekenen 
onder de wolk 
van lopend vuur, 
er is 
getuigenis en offer, 
geest en waarheid 
in het leven van mensen. 
 
Wij zijn te log van ziel, 
te traag van hart 
te zat van bezit 
dat de honger niet stilt 
en de dorst niet verslaat. 
 
En bidden om vergeving 
om onze ongeschiktheid, 
wij bidden om vergeving 
ter wille van uw Woord. 
 
Willem Barnard 
------------ 
 
 
 
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. Hierbij de 
namen van onze vormelingen:  
De Leye Chana, Akkerstraat 47, Waarschoot 
Harvinder Punni Rico, Dikkelindestraat 12, Wondelgem 
Harvinder Punni Roy, Dikkelindestraat 12, Wondelgem 
Schepens Igor, Gasmeterlaan 13 
Ployaert Jason , Grensstraat 80 
Van Mol Rik, Kastanjestraat 133 
Van Wassenhove Talita, Cyclamenstraat 3 
 
 
 
 



 
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. 
 
 
 


