
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
SINT-VINCENTIUS 
 
vrijdag 26 september 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 27 september 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
zondag 28 september 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
ter nagedachtenis aan E.H. Gilbert Verhaeghen, mevrouw Yvette Velghe 
en om God te danken voor het leven van al onze overleden familieleden, 
dat we eens verbonden mogen worden in Gods liefde bij de voltooiing 
maandag 29 september 
19.00 u. Eucharistieviering (Mimosastraat 44) 
voor overleden echtgenoot 
woensdag 1 oktober 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
 
DE KALENDER 
 
Zaterdag 27 september 
Feestdag van de H. Vincentius 
Zondag 28 september 
Viering van de H. Vincentius 
Maandag 29 september 
14.00 u.  Hobbyclub (Kleine Zaal) 
Woensdag 1 oktober 
14.00 u. Parochieteam (Pastorie) 
20.00 u. Bijbellezen (Molenaarsstraat 34) 
Donderdag 2 oktober 
13.30 u. Covda (Kring) 
Voedselbedeling 
19.00 u. Femma: bloemschikken 
Woensdag 8 oktober 
14.30 u. Liturgieploeg 
Donderdag 9 oktober 
13.30 u. Femma: bloemschikken  
Zaterdag 11 oktober 
Ziekenzorg: ontmoetingsfeest naar aanleiding van de chronisch zieke mens 
Maandag 13 oktober: 
14.00 u.  Hobbyclub (Kleine Zaal) 
20.00 u. Vormselcatechese: vergadering catechisten (Pastorie) 
Donderdag 16 oktober 
13.30 u. Covda (Kring) 
Zondag 19 oktober 
9.15 u. Stilstaan op zondag 
Woensdag 22  oktober 
Ziekenzorg: evaluatievergadering voor de vrijwilligers 
Vrijdag 24 oktober 
20.00 u. Kerkfabriek (Pastorie) 
Maandag 27 oktober 
14.00 u.  Hobbyclub (Kleine Zaal) 
Zaterdag 1 november 
Feest van Allerheiligen 



Zondag 2 november 
Allerzielen  
Maandag 3 november 
Sint-Hubertus 
Femma: confituren, chutneys en smaakmakers 
 
gebed 
------------ 
Heer, 
geef ons, zoals Vincentius, 
een zoekende blik, trouwe handen  
en een heel warm hart. 
Een zoekende blik  
om het verdriet van anderen te ontdekken. 
Trouwe handen om ze uit te strekken 
naar blinden, armen en onbeminden. 
Een warm hart om die blik en deze handen  
te laden met liefde 
die Gods goedheid uitstraalt. 
Heilige Vincentius, wees ons voorbeeld. 
 
Kerknet 
 
SINT-VINCENTIUS WORDT GEVIERD 
 
Wij nodigen iedereen vriendelijk uit voor de feestelijke viering van onze patroonheilige, Sint-
Vincentius, op zondag 28 september om 10 u. Ons groot Sivi-koor zal weer zorgen voor de muzikale 
begeleiding. 
Sint-Vincentius is het best gekend voor zijn inzet voor kleinen en armen. Maar wist u ook dat Sint-
Vincentius wordt aanroepen als mensen iets verloren zijn. Concurrent dus voor Sint-Antonius … In 
ieder geval: spreek ook eens met Sint-Vincentius als uw vroomheid of de nood er toe uitnodigt. 
 
HET PAROCHIEBLAD WIJZIGT VAN EDITIE 
 
In het vorige parochieblad spraken we over de wijziging die ons parochieblad vanaf januari 2015 zal 
ondergaan. We zullen van dan af in één editie zitten samen met de parochies van de Brugse Poort en 
Sint-Jozef. Eigenlijk knopen we daarmee weer oude banden aan. Indertijd werd Sint-Jozef gesticht 
door de parochie van Sint-Jan-Baptist, en op zijn beurt stichtte Sint-Jozef onze parochie. Na een eeuw 
van ‘scheiding’ komen we nu weer samen. 
 
WAT MEN ALLEMAAL VERTELT … 
 
Nog maar pas kwam er op de pastorie een mailtje toe met de vraag om een doopsel. Dat gebeurt nu 
wel regelmatig. Maar in dat mailtje was er ook enige ongerustheid: de kerk zou gesloten worden en de 
pastoor zou er mee stoppen. Blijkbaar doen dergelijke geruchten de ronde. 
Er beweegt veel in het kerkelijke landschap, maar er is geen sprake van onze kerk te sluiten of dat de 
pastoor zou stoppen. Voor zover een mens het kan voorzien kerk en pastoor, zij het dan dat we veel 
meer gaan samenwerken en samenzijn met andere gemeenschappen (zie vorig bericht). 
 
 
 
ANDERE MEDEDELINGEN 
 
- Achteraan in de kerk liggen er nog altijd allerlei boeken die gratis mogen worden meegenomen. 
 


