
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
SINT-VINCENTIUS 
 
vrijdag 14 november 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 15 november 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan overleden ouders 
zondag 16 november 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
ter nagedachtenis aan de heer Gilbert Robert 
maandag 17 november 
19.00 u. Eucharistieviering (Mimosastraat 44) 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
 woensdag 19 november 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
 
DE KALENDER 
 
Woensdag 12 november 
14.30 u. Liturgieploeg 
19.30 u.  Parochieteam (Pastorie) 
Donderdag 13 november 
Femma: bloemschikken – avond 
Zondag 16 november 
09.15 u. Stilstaan op zondag 
Maandag 17 november 
13.30 u. Hobbyclub (Kleine Zaal) 
Donderdag 20 november 
13.30 u. COVDA (Kring) 
 
gebed 
 
God, goede Vader, 
 
Het is uw wil 
dat ik mijn talenten niet begraaf 
en van mijn leven 
iets heel waardevols maak 
 
Aan U vertrouw ik me toe 
en vraag U met aandrang: 
geef me zin voor verantwoordelijkheid 
om nooit, vanuit bezorgdheid om mezelf alleen, 
mijn taken te ontlopen. 
 
Laat me bezield door uw Geest 
met een warme interesse 
naar de mensen gaan 
en alleen woorden spreken 
die door mijn hart zijn gegaan 
 
Wilt Gij aanvullen 
wat aan mijn inzet ontbreekt 
zodat niemand tekort wordt gedaan! 
Zo hoop ik, gedragen door uw liefde, 
mijn leven voltooiing te geven. 
 
Valeer Deschacht 



ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN 
 
We willen nog eens iedereen danken voor de vieringen.  
Op Allerheiligen hebben we de namen opgeschreven van hen ‘die hun hemel verdiend hebben’. 
Opvallend hoeveel hun ouders of grootouders hebben vernoemd en hen dankten om hun goedheid en 
inzet. Ook andere familieleden en vrienden werden vernoemd. De zaligsprekingen van Jezus zijn zo in 
levende realiteit omgezet. 
Op Allerzielen hoorden wij als eerste lezing psalm 22 van de goede Herder, als evangelie het verhaal 
van de genodigden aan de bruiloft. Moge de Heer ook ons geleiden op onze leventocht en eenmaal bij 
al diegenen die ons zijn voorgegaan laten aanzitten aan zijn maaltijd. Op het einde van de viering 
werden de kruisjes van de overledenen aan de families gegeven. 
 
 
 
16 NOVEMBER: STILSTAAN OP ZONDAG 
 
We nodigen u allen hartelijk uit om mee te komen doen met onze ‘Stilstaan op zondag’. Deze keer 
zullen we het wellicht hebben over de talenten, het evangelie van dat weekend. 
Zoals de vorige keren belooft het een boeiende ochtend te worden. We verwachten u om 9.15 u. in de 
winterkapel. 
 
 
 
PROBLEMEN: VERVOLG 
 
Wat Sint-Vincentius betreft: het licht in de sacristie en het gangetje ervoor én het buitenlicht zijn op 
dit ogenblik uitgeschakeld. Op maandag 3 november kwam er iemand van Eandis kijken om een 
offerte op te maken voor een nieuwe elektriciteitsmeter met automatische zekeringen. Nieuwsgierig 
wanneer dan de meter zelf geplaatst worden. 
Wat Maria-Goretti betreft: dank zij de Dominicusgemeenschap is de nieuwe watermeter geplaatst en 
wordt het verbruik goed in het oog gehouden, idem op de school. Ook is er een lek gedetecteerd aan de 
WC waardoor er water drupt in de kelder. We blijven de zaak opvolgen, 
 
 


