
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
SINT-VINCENTIUS 
 
vrijdag 12 september 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 13 september 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
zondag 14 september 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
ter nagedachtenis aan mevr. Bérénice Goossens, echtgenote Luc Vergult 
maandag 15 september 
19.00 u. Eucharistieviering (Mimosastraat 44) 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
woensdag 17 september 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
voor een gevraagde intentie 
 
DE KALENDER 
 
Woensdag 10 september 
14.30 u. Liturgieploeg 
Donderdag 11 september 
Femma: bloemschikken (namiddag) 
Maandag 15 september 
13.30 u.  Hobbyclub (Kleine Zaal) 
Vormselcatechese: ouderavond met inschrijving (20.00 u. in ’t Martinus Huis, Ekkergemstraat 82) 
Donderdag 18 september 
13.30 u. Covda (Kring) 
 
 
 
gebed 
------------ 
Bomen in september 
 
Melancholie der bomen in september, 
die weldra niet meer samen groen zult zijn, 
doch draagt uw eigen kleur van diepe wijn, 
van donker bier, van roggebrood, van gember ... 
 
Hoe anders was de jeugd, waarin ik droomde 
samen met vrienden, sterk want eensgezind 
't leven te maken tot een vreugdebewind. 
Hoe anders is vandaag het ingetoomde 
 
bestaan van ieder onzer, door zijn plichten 
en zijn verlangens een eenzelvig man, 
die zoekt te maken wat hij kan, 
van zijn gezin, zijn taak en zijn gedichten! 
 
Het wintert over ons in deze dagen 
en elk staat eenzaam; de gebondenheid 
ontbond zichzelf, en makkers, waar gij zijt, 
ik durf uw vriendschap nauwlijks meer te vragen! 
 
Ieder zwierf uit op doortocht naar het eigen 
intiem domein en vond de ander niet. 
Hij schiep zijn eigen toon en zong zijn lied, 
of hij verloor zich in zijn eigen zwijgen. 



 
Zullen wij eenmaal nog tezamen komen, 
hier of hiernamaals, in gemeenzaam spel? 
Wij waren destijds vroom en wisten wel, 
dat ons iets beters wachtte dan te dromen. 
 
Maar geen verzadiging bracht een der onzen 
't geluk van 't vroegere verlangen weer, 
wij willen telkens nog de eerste keer 
herleven van 't gezaamlijk hartebonzen. 
 
Ik zie de bomen in september doven 
hun groen tot goud, hun goud tot blekend geel, 
en 't blijft mijn droefheid, dat ik nooit geheel 
in enig mens als eenling kan geloven. 
 
Anton van Duinkerken 
 
 

 
 
DE KERKHAAN HEEFT ZIJN PLUIMEN TERUG 
 
Al jaren lag er boven op een kast een stuk verguld metaal. Het lag er heel rustig … tot het bij het zoeken naar iets anders plots 
duidelijk werd: dit zijn de pluimen van onze torenhaan. Gelukkig beestje dat in een verdere toekomst terug met zijn pluimen 
mag pronken. 
 
 
 
17 SEPTEMBER: UITSTAP VRIJWILLIGERS ZIEKENZORG 
 
De jaarlijkse uitstap voor de vrijwilligers van Ziekenzorg gaat door op woendag 17 september. We verzamelen om 8u45 in de 
inkomhal van het St. Pieterstation. We zorgen zelf voor een ticket naar Ieper. Om 10u20 komen we aan in Ieper. We brengen 
een bezoek aan de Menenpoort en de kerk. 
Daarna gebruiken we vrij het middagmaal in een eetgelegenheid op de Markt. Om 13u45 verzamelen we aan het museum. 
Het bezoek aan het museum duurt anderhalf tot 2uur. We voorzien dus dat we terug op de Markt zijn rond 16u. Er is dan nog 
gelegenheid om ergens iets te gaan drinken. We nemen de trein terug om 17u38 en zijn in Gent om 18u51. 
 
 
 
ANDERE MEDEDELINGEN 
 
- Achteraan in de kerk liggen er nog altijd allerlei boeken die gratis mogen worden meegenomen. 
 
 
 


