
Sint-Vincentius 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Woensdag 14 januari 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering in de weekkapel  
Donderdag 15 januari 
19.00 u. Maria-Goretti  
Eucharistieviering 
Vrijdag 16 januari 
18.30 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering in de weekkapel  
Zaterdag 17 januari 
17.00 u. Maria-Goretti  
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
om God te danken voor de voorbije jaren en om zijn zegen voor de komende tijd 
Zondag 18 januari 
10.00 u. Sint-Vincentius  
Gezongen eucharistieviering 
verzorgd door het Sivi-koor 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
Maandag 19 januari 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering  
om God te danken voor het leven van familie en vrienden 
Dinsdag 20 januari 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 21 januari 
19.00 u. Sint-Vincentius  
Eucharistieviering in de weekkapel 
 
 
DE KALENDER 
 
Woensdag 14 januari 
19.30 u. Parochieteam Sint-Vincentius (Pastorie) 
Vrijdag 16 januari 
20.00 u. Kerkfabriek  Sint-Vincentius (Pastorie) 
Zondag 18  januari 
10.00 u.  Afscheidsviering van het groot SIVI-koor 
Maandag 19 januari 
20.00  u. Catecheseploeg Sint-Vincentius (Pastorie) 
Maandag 19 januari 
13.30 u. Hobbyclub Sint-Vincentius (Kleine Zaal Maisstraat 20) 
Woensdag 14 januari: 
14.30u. Liturgieploeg Sint-Vincentius 
 
 
 
 



 
NOG EVEN HERINNEREN: EEN LAATSTE MAAL ONS GROOT SIVI-KOOR 
 
Mogen wij u uitnodigen om zo talrijk mogelijk op zondag 18 januari aanwezig te zijn in de 
eucharistieviering om 10.00 u. om voor een laatste keer ons groot SIVI-koor te beluisteren en samen 
met hen te bidden voor allen die zich ooit hebben ingezet voor het koor. 
 
 
PARKEERPROBLEMEN AAN DE KRING VAN SINT-VINCENTIUS 
 
Heel wat onder u hebben het reeds gemerkt toen zij naar de kerk kwamen: het is bijna onmogelijk nog 
te parkeren naast of achter de kerk. Dit heeft alles te maken met de werken die daar aan de gang zijn. 
Ondanks alle vroegere beloften blijft het nog enkele weken moeilijk: tot vrijdag 23 januari is er geen 
parkeermogelijkheid op de vroegere bovenspeelplaats of aan de Kring. Voor een tiental wagens is er 
plaats op de benedenspeelplaats van de  jongensschool (naast het schutterslokaal). Hopelijk zal het 
parkeerleed daarna voor een groot gedeelte zijn opgelost.  
Wat de bovenspeelplaats betreft: wij zijn op zoek naar een aannemer voor grondwerken die tegen een 
redelijke prijs er voor kan zorgen dat het terrein niet meer verandert in een modderpoel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


