
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
vrijdag 13 juni 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
uit dank 
zaterdag 14 juni  
18.00 u. Gezongen eucharistievering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
zondag 15 juni 
10.00 u.  Gezongen eucharistieviering in de kerk 
ter nagedachtenis aan de heer Julius Balogh 
maandag 16 juni 
19.00 u. Eucharistieviering (Mimosastraat 44) 
voor een bijzondere intentie 
woensdag 18 juni 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
 
DE KALENDER 
 
Woensdag 11 juni 
14.30 u. Liturgieploeg 
Femma: turnen 
20.00 u. Bijbellezen (Molenaarsstraat 34) 
Donderdag 12 juni 
Femma: bloemschikken (namiddag) 
Woensdag 18 juni 
Femma: turnen 
 
 
 
gebed 
------------ 
Triniteit 
 
God scherpt Zijn wet op deze steen, 
die mijn bestaan geworden is. 
Maar Jezus Christus geeft ons vis 
en wijn tot Zijn gedachtenis. 
 
Heeft Een van Beiden zich vergist? 
Wij zijn een duister fenomeen, 
zolang niet in ons leven rijst 
het licht van den Heiligen Geest. 
 
Heilige Geest, kom in het vers, 
waarin Gij Drieën, Een voor Een, 
hetzelfde zijt en ik alleen 
zingend van U de woorden ben. 
  
Heilige Geest, vervul het vers 
zo gans, dat er geen vezel is, 
die niet van Uw belevenis 
vibreert, als van de liefde vlees. 
  
Moeder van Jezus is het vlees, 



Zuster van Christus is het vers. 
Vader, die in de hemelen zijt, 
kome Uw koninkrijk. 
 
Gerrit Achterberg 
------------ 
 
 
HARTELIJK DANK EN PROFICIAT 
 
Inderdaad een hartelijke dank en proficiat aan al diegenen die zich hebben ingezet om het feest van 
Pinksteren zo mooi en zinvol te laten verlopen. Proficiat aan onze zeven communicanten, het was dit 
jaar een heel goede groep. Een heel grote proficiat en dank aan onze catechisten: Freddy, Betty en 
Ruben. Een heel grote dank aan al diegenen die de kerk zo mooi hebben gekuist en versierd. Proficiat 
en dank ook aan ons koor, dirigent en organist, aan de vormheer Dirk Van der Linden. Dank aan allen 
die er bij waren om dit feestelijk gebeuren tot iets van onze parochie te maken. Dank aan de 
parochieploeg die achteraf een receptie organiseerde voor de medewerkers … Dank aan u allen. 
 
 
 


