
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
SINT-VINCENTIUS 
 
vrijdag 17 oktober 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 18 oktober 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
voor een speciale intentie 
zondag 19 oktober 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
maandag 20 oktober 
19.00 u. Eucharistieviering (Mimosastraat 44) 
woensdag 22 oktober 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
 
DE KALENDER 
 
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 
 
gebed 
------------ 
zaterdag 18 oktober: H. Lukas 
 
lezend in Lukas 
word ik bewogen 
krijg ik weer ogen 
voor wie Hij was 
 
lezend in Lukas 
moet ik weer leren 
mij te bekeren 
tot wie Hij was 
 
lezend in Lukas 
wil ik geloven 
het kwaad te boven 
tot wie Hij was 
 
lezend in Lukas 
hoop ik te leven 
mijzelf te geven 
zoals Hij was 
 
lezend in Lukas 
moet ik wel zingen 
anderen beminnen 
zoals Hij was 
 
lezend in Lukas 
worden mijn ogen 
om mensen bewogen 
zoals Hij was 
 
Henk Jongerius 



KIND VAN GOD GENOEMD 
 
Op zaterdag 4 oktober werden in onze kerk Xavi De Vriendt en Liam Depoorter gedoopt. Xavi woont 
met zijn ouders Wim en Jessica in de Sloepstraat, Liam woont met zijn ouders en zus in de 
Molenstraat. Wij wensen de gedoopten en hun familie Gods zegen en alle goeds toe. 
 
 
 
ER ZIJN SOMS WAT PROBLEMEN … VERVOLG 
 
Voor de site van Maria-Goretti, op de Blaisantvest, kwam de vraag om de gegevens van de watermeter 
door te geven. Ondertussen is ook de rekening binnengekomen. Buiten meer dan 800 euro voorschot is 
er nu 3000 euro bij te betalen. Maar een oorzaak voor het grote waterverbruik vinden we niet … 
ondanks opgravingen. Ondertussen is er een stuk nieuwe leiding gelegd, we hopen dat het niet te 
vinden probleem daarmee is opgelost. 
De elektriciteit in de kerk van de Maisstraat blijft voorlopig ok. We houden u op de hoogte. 
 
 
 
STILSTAAN OP ZONDAG 
 
Dit jaar programmeren we elke derde zondag ‘Stilstaan op zondag’. Iedereen is hartelijk welkom. 
Mogen het ook duidelijk zijn dat we echt iedereen graag zien komen. Het doet deugd om met elkaar 
over ons geloof te mogen en te kunnen praten. Zo werken we samen aan een nieuwe kerk.  
De volgende Stilstaan op zondag is op zondag 19 oktober om 9.15 u.  Het evangelie van die dag gaat 
over ‘belasting aan de keizer betalen of niet’. 
 
 


