
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 6 juni 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 7 juni  
18.00 u. Gezongen eucharistievering in de weekkapel 
zondag 8 juni 
Pinksteren 
10.00 u.  Plechtige vormselviering in de kerk 
om God te danken voor het leven van familie en vrienden 
woensdag 11 juni 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis van overleden broer 
 
DE KALENDER 
 
Woensdag 4 juni 
14.00 u. Parochieteam (Pastorie) 
17.00 u. Vormselcatechese (kerk) 
Femma: turnen 
Donderdag 5 juni:  
13.30 u. COVDA (Kring) 
Voedselbedeling 
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 
20.00 u. Bijbellezen (Molenaarsstraat 34) 
 
 
 
 
 
gebed 
------------ 
Zolang wij ademhalen 
  
Zolang wij ademhalen 
 schept Gij in ons de kracht 
 om zingend te vertalen 
 waartoe wij zijn gedacht: 
  
elkaar zijn wij gegeven 
 tot kleur en samenklank. 
 De lofzang om het leven 
 geeft stem aan onze dank. 
  
Ons lied wordt steeds gedragen 



 door vleugels van de hoop. 
 Het stijgt de angst te boven 
 om leven dat verloopt. 
  
Het zingt van vergezichten, 
 het ademt van Uw Geest. 
 In ons gezang mag lichten 
 het komend bruiloftsfeest. 
  
Sytze de Vries 
 
 
 
PINKSTEREN 
 
Op het feest van Pinksteren, zondag 8 juni, willen wij vriendelijk alle parochianen uitnodigen om het 
vormsel mee te vieren van onze zeven kandidaten. Het is belangrijk dat zij zich weten gedragen door 
een hele parochiegemeenschap! 
Op Pinkstermaandag is de eucharistieviering om 11 u. in de kerk van Maria-Goretti. 
 
 
 
DE BIJBELAVOND VERPLAATST 
 
Omwille van een andere vergadering wordt de Bijbelavond in Sint-Jozef (Molenaarstraat 34) 
verplaatst naar de tweede woensdag van juni, 11 juni. 
 
 
 
AAN DE HEER TOEVERTROUWD 
 
Op vrijdag 30 mei hebben wij tijdens de rouwliturgie om 9.30 u. biddend de heer André Huyghe aan 
Gods liefde toevertrouwd. André, geboren op 30 december 1943, woonde in de Maisstraat 14 en was 
een regelmatig bezoeker van de Kring. 
Eveneens op vrijdag hebben wij tijdens de rouwliturgie om 11.00 u. biddend mevrouw Clara Bradt aan 
Gods liefde toevertrouwd. Zij is geboren in 1917 en woonde in de Guislainstaat 88. 
Wij bieden de families en vrienden in rouw onze oprechte christelijke deelneming aan. 
 
 
 
PASAR MARIAKERKE: DAGFIETSTOCHT 
 
Op zaterdag 14 juni 2014 verkennen we de streek waar de film “Schellebelle 1919” werd opgenomen. 
De fietsroute gaat niet enkel langs filmlocaties, maar ze laat je ook kennis maken met het typerende 
Scheldelandschap langsheen fietsvriendelijke jaagpaden, afgewisseld met toeristische troeven van 
deze veel belovende streek. Aan een gezapig tempo word je gedurende +/- 46 km ondergedompeld in 
de diversiteit van vijf verschillende gemeentes gelegen in de Scheldevallei: Schellebelle, Wichelen, 
Wetteren, Lede en Berlare. Met wat kunnen we onze dag het beste afsluiten ? Met een heerlijk 
palingmenu natuurlijk (of steak) en dit in een plaatselijke restaurant. (prijs nog te bepalen). 
 
Inschrijven kan : via mail chrisd@telenet.be of telefonisch op het nummer 09/227.27.59 (Chris) of 
09/329.42.24 (Fernand). Betalen op rekening BE69 8900 1458 3878 van Pasar Mariakerke met 
vermelding aantal deelnemers (lid nr). Inschrijving geldig van zodra het verschuldigde bedrag gestort 
is. 
 


