
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
SINT-VINCENTIUS 
 
vrijdag 5 september 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 6 september 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan André en Cécile Thienpont-Vandaele en schoonzoon 
zondag 7 september 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
ter nagedachtenis aan dhr. Raf Van Speybrouck 
maandag 8 september 
19.00 u. Eucharistieviering (Mimosastraat 44) 
ter ere van Onze-Lieve-Vrouw uit dank 
woensdag 10 september 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
voor een gevraagde intentie 
 
DE KALENDER 
 
Woensdag 3 september 
14.00 u. Parochieteam (Pastorie) 
20.00 u. Bijbellezen (Molenaarsstraat 34) 
Donderdag 4 september: 
13.30 u. Covda (Kring) 
Voedselbedeling 
Zondag7 september 
Ziekenzorg: bedevaart naar Lourdes Oostakker 
Maandag 8 september 
20.00 u. Vormselcatechese: vergadering catechisten (Pastorie) 
Dinsdag 9 september 
Ziekenzorg: uitstap met de vrijwilligers 
Woensdag 10 september 
14.30 u. Liturgieploeg 
Donderdag 11 september 
Femma: bloemschikken (namiddag) 
 
 
 
gebed 
------------ 
Een nieuw werkjaar 
 
Weer een jaar om mens te zijn, 
gaandeweg 
steeds meer mens te worden. 
 
Dagen, zoveel dagen - 
en iedere dag is er één. 
 
Een gewonnen dag, 
een dag om nooit te vergeten. 
Of een verloren dag. 
 



O God, dat wij niet verliezen. 
Onszelf niet verliezen. 
 
Dat wij groeien in hartelijkheid, 
in tederheid, vriendschap. 
 
Dat wij stap voor stap toenemen 
in geloof, in hoop, in liefde. 
 
Dit nieuwe werkjaar,  
o God, dagen zoveel dagen 
die winst mogen zijn. 
 
Winst voor onszelf, 
winst voor de grote toekomst 
winst voor het Koninkrijk. 
 
naar Hans Bouma 
------------ 
 
AAN DE HEER TOEVERTROUWD 
 
Op vrijdag 22 augustus hebben wij in Sint-Vincentius tijdens de afscheidsliturgie om 14.00 u. biddend 
de heer Jan Hudi aan Gods liefde toevertrouwd. Hij is geboren in 1957, was afkomstig uit Kosice en 
woonde met zijn vrouw op de Rooigemlaan. Wij bieden de familie en vrienden in rouw onze 
christelijke deelneming aan. 
 
GODS KIND GENOEMD 
 
Op vrijdag 22 augustus is in onze kerk Ashanti Van de Voorde gedoopt. Samen met haar moeder 
kwam zij in het verleden regelmatig ’s zondags naar de mis. Het gezin woont in Zelzate. Wij wensen 
haar en het gezin waarin zij opgroeit van ganser harte Gods zegen toe. 
 
BEDEVAART ZIEKENZORG OP 7 SEPTEMBER 
 
De zomer loopt stilaan op zijn einde. We genieten nog even van de laatste mooie augustusdagen. 
In september start het nieuwe schooljaar, de vakantie is voorbij en ook bij ziekenzorg gaan we er weer 
tegenaan. We nodigen jullie graag uit om naar Oostakker-Lourdes te gaan op zondag 7 september. We 
komen samen aan de grot voor een gezamenlijk gebed en de ommegang. Daarna is er gelegenheid om 
een kaars te laten branden, elk voor zijn intenties. 
Na dit alles gaan we naar het Boerenhof waar we rustig kunnen bijpraten over de voorbije maanden bij 
een kop koffie al dan niet vergezeld van een pannenkoek. Het verbruik in het Boerenhof is voor eigen 
rekening. 
 
We verzamelen aan de Nieuwe Welvaert om 14u30. Let op! Iedereen wordt thuis opgehaald tussen 
14u en 14u20. Hiervoor hebben we uiteraard voldoende auto’s nodig. Wie niet over eigen vervoer 
beschikt kan dit vermelden bij de inschrijving, we zorgen dan ook voor jou voor een plaatsje in een 
auto. Breng je inschrijvingen tijdig binnen (uiterlijk 3 september) bij Rita Jasmijnstraat 46 (09 226 31 
58) zodat we de praktische organisatie comfortabel kunnen regelen. 
 
 
 
ANDERE MEDEDELINGEN 
 
- Achteraan in de kerk liggen er weer allerlei boeken die gratis mogen worden meegenomen 


