
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
SINT-VINCENTIUS 
 
vrijdag 7 november 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 8 november 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan overleden schoonouders 
zondag 9 november 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
ter nagedachtenis aan de familie Bauwens-Braet 
maandag 10 november 
19.00 u. Eucharistieviering (Mimosastraat 44) 
uit dank 
woensdag 12 november 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
 
DE KALENDER 
 
Woensdag 5 november 
20.00 u. Bijbellezen (Molenaarsstraat 34) 
Donderdag 6 november 
13.30 u. COVDA (Kring) 
Voedselbedeling 
Zaterdag 8 november 
Ziekenzorg: spelnamiddag met de zieken 
Zondag 9 november 
10.00 u. Hobbytentoonstelling 
Maandag 10 november 
20.00 u.  Vormselcatechese: vergadering 
Woensdag 12 november 
14.30 u. Liturgieploeg 
19.30 u.  Parochieteam (Pastorie) 
Donderdag 13 november 
Femma: bloemschikken – avond 
 
 
 
KIND VAN GOD GENOEMD 
 
Op zaterdag 25 oktober werden in onze kerk Sky en Djelani gedoopt. Zij wonen met hun ouders in de 
Jasmijnstraat  . Wij wensen de dopelingen en hun gezin van harte Gods zegen toe.  
 
 
 
 
DE HOBBYCLUB STELT TENTOON 
 
Op zondag 9 november houdt onze Hobbyclub zijn tentoonstelling in onze parochiale feestzaal van 10 
u. tot 17 u. Je kan er niet alleen mooi borduurwerk, breiwerk en haakwerk bewonderen of aankopen, 
maar je kan er ook je geluk beproeven met de tombola en genieten van een lekker kopje koffie met 
wafel of pannenkoek. 
Uiteraard zijn alle vrienden en sympathisanten welkom, ook uw familieleden en kennissen. Alvast 
bedankt voor uw aandacht en steun. 



gebed 
------------ 
bij 11 november 
 
Hagerozen 
 
In de Westhoek 
op Vladslo's dodenveld 
bloeien doornrozen 
en kleuren 
de groene graszoden 
en grijze kruisen rood. 
 
En voor het graf 
van hun Peter 
en honderden zonen 
zijn Käthe en Karl 
geknield en versteend 
in verkrampt verdriet. 
 
Vanuit hun graven 
fluisteren de doden 
met Schiller en Beethoven: 
'Eens komt de dag 
dat allen broeders zijn en 
Nooit meer oorlog'. 
 
En met de zomerwind 
prevelt moeders mond: 
'Eens komt er 
een nieuwe tijd, 
een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde'. 
 
In Vlaanderens velden, 
land van roem en rouw, 
bloeien hagerozen 
op de graszoden 
van zonen 
uit alle landen! 
 
René Duyck 
------------ 
PROBLEMEN: VERVOLG 
 
Hoe kan je een zekering doen springen? Blijkbaar niet alleen door een licht aan te doen maar nu ook 
door een licht uit te doen. Na de mis van zaterdagavond (25 oktober) was dit het geval. 
Voor de vierde maal is er zo in onze kerk een probleem met de hoofdzekeringen. Hopelijk wordt de 
oorzaak gevonden als de oude elektriciteitsmeter vervangen is door een nieuw exemplaar met 
automatische zekeringen. Een trage bureaucratie zorgt ervoor dat dit niet onmiddellijk kan gebeuren. 
Als u dus de klokken enkele dagen niet gehoord hebt kent u nu de reden.  
Op Maria-Goretti is het nog altijd zoeken naar de oorzaak van het grote waterverbruik. In de school en 
in de kerk zijn nieuwe watermeters geplaatst om het plaatselijk verbruik te kennen. 
Wordt vervolgd. 
 


