
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
SINT-VINCENTIUS 
 
vrijdag 15 augustus 
Onze-Lieve-Vrouw ten hemel opgenomen 
10.00 u. Plechtige eucharistieviering in de kerk 
verzorgd door ons groot Sivi-Koor 
ter nagedachtenis aan Marcel en Paul De Maeseneer 
ter nagedachtenis aan de familie Van de Geüchte 
om God te danken voor het leven van familie en vrienden 
voor Alexander en Maurice De Smet en Magdalena-Maria De Clerck 
om God te danken voor het leven van al onze familieleden 
dat we verbonden mogen worden in Gods liefde bij de voltooiing 
zaterdag 16 augustus 
17.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
zondag 17 augustus 
10.00 u.  Gezongen eucharistieviering in de kerk 
maandag 18 augustus 
19.00 u. Eucharistieviering (Mimosastraat 44) 
woensdag 21 augustus 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
 
DE KALENDER 
 
Woensdag 13 augustus 
14.00 u. Parochieteam (Pastorie) 
Donderdag 14 augustus 
Geen eucharistieviering , wel op Maria-Goretti om 17.00 u. 
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) 
 
 
------------ 
gebed 
------------ 
Moeder Maria, 
vandaag is het jouw dag, 
wij vieren jouw feest! 
Want jou overkwam iets heel bijzonders: 
je mocht Jezus ontvangen, 
je mocht Hem het leven geven 
en je bent dicht bij Hem gebleven 
tot de mensen Hem van je afnamen ... 
En daarna was jij de grote steun 
voor Jezus' leerlingen. 
Jij bent de moeder van onze Kerk, 
omdat je een geloof had 
dat bergen verzette. 
Daarom wou God je belonen: 
toen je stierf 



liet Hij je heel dicht 
bij zich wonen. 
Daar mag je gelukkig zijn, voor eeuwig. 
Lieve Maria, 
jij die dicht bij God leeft 
in zijn onvoorstelbare hemel, 
wil je ook dicht bij ons zijn? 
Zo kunnen we elke dag opnieuw naar je kijken, 
je als voorbeeld nemen en fijne mensen worden, 
blij, eenvoudig, lief, vol geloof, 
net zoals jij dat was! 
Dankjewel! 
 
Iny Driessen 
------------ 
 
 
 
AAN DE HEER TOEVERTROUWD 
 
Op woensdag 6 augustus hebben wij tijdens de eucharistieviering om 10 u. biddend mevrouw Chris 
De Keuckeleire aan Gods liefde toevertrouwd. Op onze parochie was zij heel goed gekend als de 
vrouw van Guy De Meyer, en moeder van Philippe en Sol. Zij werd geboren op 10 april 1925, woonde 
heel lang op onze wijk en verbleef de laatste jaren in Avondvrede op de Kalvermarkt. Wij bieden de 
familie en vrienden in rouw onze oprechte christelijke deelneming aan. 
 
 
 
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. 
15 augustus: Sint-Vincentius 
16-17 augustus: Sint-Vincentius 
23-24 augustus: Sint-Jozef 
30-31 augustus: Sint-Vincentius 
 
 
 
ANDERE MEDEDELINGEN 
 
- Achteraan in de kerk liggen er weer allerlei boeken die gratis mogen worden meegenomen. 
- De vergadering van het parochieteam werd een week uitgesteld. 
 
 
 


