
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
SINT-VINCENTIUS 
 
vrijdag 21 november 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 22 november 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
zondag 23 november 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
ter nagedachtenis aan Tom en Hubert Verbeke 
maandag 24 november 
19.00 u. Eucharistieviering (Mimosastraat 44) 
woensdag 26 november 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
voor een gevraagde intentie 
 
DE KALENDER 
 
Donderdag 20 november 
13.30 u. COVDA (Kring) 
Zondag 23 november 
Feest van Christus Koning 
Maandag 24 november 
Femma: confituren, chutneys en smaakmakers 
 
Gebed 
 
hoor ik zeg de doodgewone dingen, 
hoor ik zeg: ik ga de weg naar God, 
hoor ik praat met je, ik zeg: 
je moet nu werkelijk meegaan, je moet 
nu dadelijk meegaan, wij hebben niet zoveel 
tijd meer over, wij zullen wel niet 
bij licht meer aankomen, het wordt nu al 
aardedonker langs de einders, 
het wordt hier al donker, zie je mijn hand nog? 
ik steek mijn hand naar je uit, 
je moet nu dadelijk meegaan. 
 
als wij aan het eind van de weg 
komen, dan zien wij de Koning, 
als wij aan het eind van de weg 
aan zijn gekomen, hij zit op zijn troon 
in al zijn schoonheid, zien wij de Koning, 
als wij aan het eind van de weg 
zingende aan zijn gekomen. 
 
J.W. Schulte Nordholt 
------------ 
 



 
 
DE SPELNAMIDDAG VAN ZIEKENZORG 
 
Op zaterdag 8 november kwamen zieken en vrijwilligers samen voor een gezellige spelnamiddag. Dit 
keer werden onze hersenen serieus aan het werk gezet.In het eerste deel kregen we per groepje van 8 
de opdracht om de mooi getekende platen te koppelen aan het juiste spreekwoord. Dit viel niet altijd 
evengoed mee, vooral omdat we tegen de tijd moesten spelen. 
 
Na de koffie moesten we rebussen oplossen, niet simpel, maar de oplossingen leidde tot mooie 
wijsheden zoals: “Liever een thuis dan een pracht van een huis” of “Neem eens de tijd om rustig en 
met liefde naar bloem en boom te kijken” of nog “Als men van mensen vijanden maakt kun je er 
alleen nog tegen vechten”... 
 
De punten van beide delen werden samengeteld en de “denkers” kwamen als winnaar uit de bus met 
het maximum van de punten. Er waren geen verliezers en elk ging dan ook met een prijsje naar huis.  
Om de namiddag te besluiten brachten we nog een bezoek aan de hobbytentoonstelling die 
ondertussen klaar was. 
 
Op zondag kon de hobbytentoonstelling bezocht worden. Hoewel er niet zo veel standjes waren als de 
vorige jaren kwam er toch heel wat volk kijken naar al het gepresteerde werk. Wafels en 
pannenkoeken smaakten heerlijk, de tombola bracht goed op … Nu weer aan het werk voor het 
volgend jaar. 
 
 
 
FEEST VAN CHRISTUS KONING 
 
Op zondag 23 november, feest van Christus Koning, vieren we in onze kerk alle vrijwilligers die zich 
inzetten voor onze parochie. Zij zijn allen uitgenodigd op de eucharistieviering van 10.00 u. Via de 
verschillende verantwoordelijken zal hen ook een klein geschenkje worden gegeven als dank. 
In het weekend van 22-23 november wordt de jaarlijkse collecte gehouden voor de Kerkopbouw in 
ons bisdom.  
 
 
 


