
SINT-VINCENTIUS 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
vrijdag 19 december 
18.30 u. Eucharistieviering in de weekkapel 
zaterdag 20 december 
18.00 u. Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
zondag 21 december 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering in de kerk 
uit dank 
maandag 22 december 
19.00 u. Eucharistieviering (Mimosastraat 44) 
voor een gevraagde intentie 
donderdag 25 december 
10.00 u. Plechtige eucharistieviering in de kerk 
 
DE KALENDER 
 
Donderdag 18 december 
13.30 u. COVDA (Kring) 
Zondag 21 december 
Vierde zondag van de advent 
Woensdag 24 december 
Kerstavond. Middernachtmis om 24.00 u. 
Donderdag 25 december: Kerstmis 
 
Gebed  Rorate 
 
Heel de nacht is zonder sterre, 
duister 't oude testament, 
maar de hoop nu niet meer verre 
wordt door niemand meer ontkend. 
 
Door de nevel van de dalen 
glinstert plots het morgenrood 
vol van glans en zonnestralen 
dat te niet doet kou en dood. 
 
't Oosten gloeit nu vol verlangen 
naar 't beloofde lang verwacht 
en het klinkt in veel gezangen: 
't is het einde van de nacht. 
 
't Is de zonne der profeten 
die ons niet meer wachten laat, 
't wordt Emmanuël geheten, 
opgang van de dageraad. 
 
En de Maagd heeft reeds ontvangen 
van de Goddelijke Geest 
en ze leeft in stil verlangen 
naar het eerste Kerstmisfeest. 
 
Frans Weerts 



 SOLIDARITEITSMAALTIJD 
 
Op zaterdag 20 december houdt de gemeenschap van Maria-Goretti een solidariteitsmaaltijd 
(boterhammen met toespijs, koffie) na de eucharistieviering van 17.00 u. Deelname aan de maaltijd 
kost 8 euro. Iedereen is welkom. 
 
 
 
KERSTAVOND VOOR DE NOENE, 
 
Reeds meer dan 10 jaar komen we samen in de pastorie op kerstavond, voor de middernachtsmis. Met 
een maaltijd, kerstverhalen en kerstliederen bereiden we ons voor op het echte kerstfeest. Of dit jaar 
kerstavond voor de noene doorgaat? Als je graag komt en/of iets wilt meehelpen: laat dan zo vlug 
mogelijk iets aan de pastoor weten. 
 
DE KERSTTIJD KOMT ER AAN 
 
Met de middernachtsmis, woensdagnacht, begint de kersttijd. ’s Nachts zingt ons zondagskoor, bij de 
mis overdag om 10.00 u. mogen we nog genieten van ons groot Sivi-koor. De volgende dag, 26 
december, is er een eucharistieviering op Maria-Goretti om 11 u. en in de namiddag de viering van 
Ziekenzorg. Zaterdag en zondag zijn het de gewone weekendvieringen. Op maandag 29 december zal 
er géén eucharistieviering zijn, maar wel op woensdag 31 december om 19.00 u. Wat we gaan doen 
met Nieuwjaar zal in het volgende nummer van het parochieblad worden meegedeeld. 
 
 
 


