
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
SINT-VINCENTIUS 
 
vrijdag 8 augustus 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 9 augustus 
eucharistieviering op Sint-Jozef 
zondag 3 augustus 
10.00 u.  Gezongen eucharistieviering in de kerk 
maandag 11 augustus 
19.00 u. Eucharistieviering (Mimosastraat 44) 
Om God te danken voor het leven van familie en vrienden 
woensdag 13 augustus 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
Om God te danken voor het leven van al onze overleden familieleden, dat wij eens verbonden mogen 
worden in Gods liefdevolle voltooiing. 
 
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 
 
gebed 
------------ 
Er moeten mensen zijn die zonnen aansteken 
Voordat de wereld verregend 
Mensen die zomervliegers oplaten 
Als ’t ijzig wintert 
En die confetti strooien tussen de sneeuwvlokken 
Die mensen moeten er zijn 
 
Er moeten mensen zijn die aan de uitgang van ’t kerkhof ijsjes verkopen 
En op de puinhopen mondharmonica spelen 
Er moeten mensen zijn die op een stoel gaan staan 
Om sterren op te hangen in de mist 
Die lente maken van gevallen bladeren 
En van gevallen schaduw licht 
 
Er moeten mensen zijn die ons verwarmen 
En die in een wolkeloze hemel 
Toch in de wolken zijn 
Zo hoog 
Ze springen touwtje langs de regenboog 
Als iemand heeft gezegd:  
Kom maar in m’n armen 
 



Bij dat soort mensen wil ik horen: 
Die op het tuinfeest in de regen dansen 
Ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan 
 
Er moeten mensen zijn die op het grijze asfalt 
In grote witte letters ‘liefde’ verven 
Mensen die namen kerven in een boom vol rijpe vruchten 
Omdat er zoveel anderen zijn die voor de vlinders vluchten 
En stenen gooien naar ’t lenteblauw 
Omdat ze bang zijn voor de bloemen 
En bang zijn voor ik hou van jou 
 
Ja, er moeten mensen zijn met tranen als zilveren kralen 
Die stralen in het donker 
En de morgen groeten 
Als het daglicht binnenkomt op kousenvoeten 
 
Weet je, er moeten mensen zijn die bellen blazen  
En weten van geen tijd 
Die zich kinderlijk verbazen 
Over iets wat barst van mooiigheid 
 
Ze roepen van de daken dat er liefde is en wonder 
Als al die anderen schreeuwen: alles heeft geen zin 
Dan blijven zij roepen: nee, de wereld gaat niet onder  
En zij zien in ieder einde weer een nieuw begin 
 
Zij zijn een beetje clown 
Eerst het hart en dan het verstand 
En ze schrijven met hun paraplu ‘i love you’ in het zand 
Omdat ze zo gigantisch in het leven opgaan  
En vallen en vallen en vallen en opstaan 
 
Bij dat soort mensen wil ik horen: 
Die op het tuinfeest in de regen blijven dansen 
Ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan 
De muziek gaat door 
 
Toon Hermans 
------------ 
ENKELE MEDEDELINGEN 
 
Op zaterdag 12 juli overleed in Sint-Pauwels E.H. Gilbert Verhaeghe. Hij was op onze parochie 
onderpastoor van 22 oktober 1962 tot 15 december 1965. Gedurende die periode was hij proost van de 
Meisjeschiro, de KAV en de Jong-KAV. Velen zullen hem herinneren als een begenadigd prediker 
maar tevens als een enthousiaste en warme persoonlijkheid waar we in alle omstandigheden konden op 
rekenen. Een namis zal gedaan worden op zondag 28 september. 
Op zaterdag 19 juli overleed Gustaaf Sterck. Hij woonde tot vorig jaar op de Francisco Ferrerlaan en 
was lid van Ziekenzorg SIVI. Hij was niet alleen gewezen organist op het Stadhuis in Gent maar 
tevens van onze kerk gedurende verschillende jaren.  
 
 
 
 
 



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 
 
 
 


