
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 18 juli 
Geen eucharistieviering 
zaterdag 19 juli  
18.00 u. Gezongen eucharistievering in de weekkapel 
zondag 20 juli 
10.00 u.  Gezongen eucharistieviering in de kerk 
maandag 21 juli 
Geen eucharistieviering 
woensdag 23 juli 
Geen eucharistieviering 
vrijdag 25 juli 
Geen eucharistieviering 
zaterdag 26 juli 
Eucharistieviering op St. Jozef 
zondag 27 juli 
Eucharistieviering op St. Jozef 
maandag 28 juli 
Geen eucharistieviering 
woensdag 30 juli 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
vrijdag 1 augustus 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 2 augustus 
18.00 u. Gezongen eucharistievering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan mevrouw Paula Vanhecke 
zondag 3 augustus 
10.00 u.  Gezongen eucharistieviering in de kerk 
maandag 4 augustus 
19.00 u. Eucharistieviering (Mimosastraat 44) 
uit dank 
woensdag 6 augustus 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
 
DE KALENDER 
 
Woensdag 6 augustus 
14.00 u. Parochieteam (Pastorie) 
20.00 u. Bijbellezen (Molenaarsstraat 34) 
Donderdag 7 augustus 
Voedselbedeling 
13.30 u. Covda (Kring) 
Donderdag 14 augustus 
Geen eucharistieviering  
Vrijdag 15 augustus 
O.L.V. ten hemel opgenomen 
Donderdag 21 augustus 
13.30 u. Covda (Kring) 
Vrijdag 22 augustus 
20.00 u. Kerkfabriek (Pastorie) 
Woensdag 3 september 
14.00 u. Parochieteam (Pastorie) 
20.00 u. Bijbellezen (Molenaarsstraat 34) 
Femma: turnen 
Donderdag 4 september 
Voedselbedeling 
 
------------ 



gebed 
------------ 
Ik wil U vragen - als dit Uw wens is - 
laat mij een ogenblik rusten. 
Straks neem ik dan de taak weer op 
die mij wacht. 
Mijn hart kent geen rust of heerlijkheid, 
als het niet schouwt in Uw wezen 
en mijn arbeid is dan een eindeloos zwoegen 
is een zwoegen van eindeloze verlatenheid. 
 
De zomer is vandaag aan mijn raam gekomen 
en bijen bidden in de bloei van seringenbomen; 
ik luister. 
De rust in mij zingt nu voor U, 
in Uw oneindige aanwezigheid; 
en de wijding van mijn leven 
ligt in de weelde van Uw innigheid 
waarnaar ik hunker. 
 
Rabindranath Tagore 
------------ 
 
OVERPEINZINGEN OVER DE EUCHARISTIE 
 
Eucharistie vieren … Het is een hele tijd vanzelfsprekend geweest. Iedere zondag moest men naar de 
mis en velen onder ons gingen op zondag niet één keer, maar wel twee keer: de vroegmis en de 
hoofdmis. En niet alleen op zondag maar ook elke dag in de week moest men naar de mis. Indertijd, 
op de school waar ik was, werd dat zelfs gecontroleerd. 
 
Waar is de tijd dat er de bondsmissen waren en men zijn kaart moest binnen leveren om een stempel te 
krijgen. En vroeger had men ook nog die heel vroege en de heel late missen om er toch maar voor te 
zorgen dat iedereen de gelegenheid kreeg om zijn zondagsplicht te vervullen. 
 
Tegenwoordig lijkt het soms helemaal het tegenovergestelde. Er is in onze streken volop sprake van 
het sluiten van kerken, en als men naar de mis wil gaan moet men naar een andere kerk. Het wordt, 
denk maar aan oudere mensen,  niet gemakkelijk gemaakt om de eucharistieviering wekelijks bij te 
wonen. 
 
Heeft eucharistie vieren dan vandaag niet veel betekenis meer? Eigenlijk zou ik zeggen: het tegendeel. 
Maar daarvoor moet er nog een hele omwenteling plaatsvinden. 
 
Vooreerst is het een kwestie van nieuwe wegen te vinden voor gemeenschappen om regelmatig samen 
te komen, ook zonder eucharistie. Ooit moet het toch hier zo geweest zijn en in missielanden is het 
nog steeds zo dat catechisten op zondag de mensen verzamelen om samen naar de bijbel te luisteren, 
er met elkaar over te spreken en samen te bidden.  
 
In parochies waar er geen mis meer is zou men tijdens het weekend nog steeds kunnen samen komen. 
Zulk een samenkomst zou niet op een eucharistie gelijken, liefst niet zelfs, maar wel ruimte bieden 
voor ontmoeting, gebed en bezinning. Op sommige zondagen, bij een bijzondere gelegenheid, kan nog 
altijd een priester langs komen om samen eucharistie te vieren, met de vreugde dan ook samen de 
maaltijd van de Heer te gebruiken. In onze wijk bijvoorbeeld voor een eucharistieviering op het feest 
van Sint-Vincentius of bij de Bloemekenswijkfeesten. 
 



En regelmatig wordt iedereen uitgenodigd om met andere gemeenschappen in een grotere groep samen 
te komen, waar mensen met elkaar kunnen delen en voelen dat we als christenen niet alleen zijn 
maar verbonden in een wereldwijde gemeenschap. We doen dan inspanningen om er voor te zorgen 
dat iedereen die het wil daarbij aanwezig kan zijn. Normaal gesproken zal er dan ook eucharistie 
gevierd worden, als teken van eenheid en verbondenheid met elkaar en de hele Kerk. 
 
Is dat alles een droom? Er dient nog veel nagedacht te worden om wat Jezus begonnen is onder ons 
voort te zetten, trouw te zijn aan zijn opdracht en tezelfdertijd binnen de grenzen te blijven van het 
haalbare voor elke gemeenschap. Laten we niet met weemoed maar dankbaarheid kijken naar het rijke 
verleden en met nieuwe moed en inzichten werken aan een rijke toekomst. 
 
Uw pastoor 
 
 
 
DE VAKANTIEREGELING 
 
Zoals de vorige jaren houden we ook dit jaar tijdens de vakantie afwisselend de eucharistievieringen in 
de kerk van Sint-Jozef en van Sint-Vincentius. 
9-10 augustus:  Sint-Jozef 
15 augustus: Sint-Vincentius 
16-17 augustus: Sint-Vincentius 
23-24 augustus: Sint-Jozef 
30-31 augustus: Sint-Vincentius 
 
 


