
 Sint-Vincentius 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Woensdag 7 januari 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel (Sivi) 
Donderdag 8 januari 
19.00 u. Eucharistieviering Maria-Goretti 
Vrijdag 9 januari 
18.30 u. 
Zaterdag 10 januari 
17.00 u. Gezongen eucharistieviering (Maria-Goretti) 
18.00 u.Gezongen eucharistieviering in de weekkapel (Sivi) 
voor een bijzondere intentie 
Zondag 11 januari 
10.00 u. Gezongen eucharistieviering 
Maandag 12 januari 
19.00 u. Eucharistieviering (Mimosastraat 44) 
om God te danken voor het leven van familie en vrienden 
Dinsdag 13 januari 
19.00 u. Gezongen eucharistieviering (Maria-Goretti) 
Woensdag 17 januari 
19.00 u. Eucharistieviering in de weekkapel (Sivi) 
 
DE KALENDER 
 
Woensdag 7 januari: 
19.30 u. Bijbellezen (Pastorie SIVI, Maïsstraat 14) 
Donderdag 8 januari 
13.30 u. COVDA (Kring) 
Voedselbedeling 
Femma: bloemschikken (namiddag) 
Maandag 12 januari 
20.00  u. Vergadering catecheseploeg (Maisstraat 14) 
Woensdag 14 januari: 
14.Liturgieploeg (14.30u.) 
Woensdag 14 januari 
19.30 u. Parochieteam (Maisstraat 14) 
 
 
WIJ BIDDEN VOOR ONZE OVERLEDENEN 
 
ROUW 
 
Op dinsdag 23 december hebben wij tijdens de rouwliturgie om 10.30 u. biddend mevrouw Janine 
Peters aan Gods liefde toevertrouwd. Zij is geboren in 1951 en woonde in de Maïsstraat.  
Op woensdag 31 december hebben wij tijdens de rouwliturgie om 11u. biddend mevrouw Rosa Van 
Pottelsberghe aan de Heer toevertrouwd. Zij is geboren in 1918 en woonde in de Myosotisstraat 33. In  
haar buurt was zij gekend als mémé. 
 
Wij bieden de families ons christelijk medeleven aan. 
 
 



 
WERDEN DOOR HET DOOPSEL OPGENOMEN IN ONZE GEMEENSCHAP 
 
DOOPSEL 
 
Op vrijdag 19 december werd in onze kerk Kato Van der Perre gedoopt. Met haar ouders Steven en 
Vanessa en haar zussen woont zij in de Pannestraat 80.  
Op zaterdag 20 december werden in onze kerk Amira Lakatosova uit de Maisstraat en Milan Lakatos 
uit het Gustaaf Eylenboschplein gedoopt.  
 
Van harte proficiat aan de ouders, peters, meters en families ! 
 

  
 “Zo begon het zestig jaar geleden” 
EEN LAATSTE MAAL ONS GROOT SIVI-KOOR 
 
Velen onder u zullen het wel reeds vernomen hebben: ons groot Sivi-koor zal nog een laatste keer 
zingen in onze kerk op zondag 18 januari. 
Zo vele jaren hebben wij genoten van hun muzikale inbreng bij de grote liturgische feesten op onze 
parochie en ook daarbuiten. Maar wij worden allen elke dag wat ouder, en ook ons Sivi-koor is oud 
geworden. Het wordt moeilijk om nog echte kwaliteit te bieden. Daarom is het beter in schoonheid te 
eindigen. De laatste viering zal nog éénmaal ons dankbaar doen luisteren en bidden. Daarna valt 
definitief het doek over een heel rijk verleden.  
We aanvaarden met heel veel spijt, begrip en een heel grote dankbaarheid in het hart hun beslissing.  
Mogen wij u uitnodigen om zo talrijk mogelijk op zondag 18 januari aanwezig te zijn in de 
eucharistieviering om 10.00 u. voor dit afscheid. 



 
 

 
 
 



 
 
 
SINT VINCENTIUS VIERDE KERSTMIS 
Op onze parochie werd Kerstmis meermaals gevierd. In de middernachtsmis, waar het zondagskoor 
voor de samenzang zorgde, en in de dagmis, waar ons groot Sivi-koor de muzikale noot bracht, 
werden we uitgenodigd ook nu te kijken waar Kerstmis plaats vindt. Op tweede kerstdag vierden we 
eerst in Maria-Goretti, nadien met Ziekenzorg in onze grote zaal. Daar was de korte leuze: “Waar 
menselijkheid is, daar is God; en waar God is, daar is menselijkheid.” 
Telkens waren het stemmige vieringen. We zijn heel dankbaar om allen die hun steentje bijdroegen als 
kuisers van de kerk, zangers, dirigent en organiste, lectoren en misdienaar, de mensen die zorgden 
voor de versiering, de receptie enz. 
 
 
 


