
Sint-Vincentius 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Woensdag 21 januari 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering in de weekkapel  
Donderdag 22 januari 
19.00 u. Maria-Goretti  
Eucharistieviering 
Vrijdag 23 januari 
18.30 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering in de weekkapel  
Zaterdag 24 januari 
17.00 u. Maria-Goretti  
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan Alice De Clerck 
Zondag 25 januari 
10.00 u. Sint-Vincentius  
Gezongen eucharistieviering 
Maandag 26 januari 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering  
om God te danken voor het leven van familie en vrienden 
Dinsdag 27 januari 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 28 januari 
19.00 u. Sint-Vincentius  
Eucharistieviering in de weekkapel 
 
DE KALENDER 
 
Woensdag 21 januari 
14.30 u. Liturgieploeg Sint-Vincentius 
Donderdag 22 januari 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
Zondag 25  januari: 
9.15 u.  Stilstaan op zondag (Kerk Sint-Vincentius) 
Maandag 2 februari 
13.30 u.  Hobbyclub Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
Woensdag 4 februari 
19.30 u. Bijbellezen (Pastorie, Maïsstraat 14) 
 
ZONDAG 25 JANUARI: STILSTAAN OP ZONDAG 
 
We nodigen iedereen hartelijk uit voor ons ‘Stilstaan op zondag’. Om 9.15 u. komen we samen in de 
winterkapel om met elkaar van gedachten te wisselen over de lezingen van de zondag. Aansluitend 
volgt dan de eucharistieviering om 10.00 u. 
In de voorbije maanden was het telkens een boeiend gesprek voor alle deelnemers. 
Samenkomsten als deze zijn heel belangrijk voor de toekomst van onze gemeenschap. Hier is de 
gelegenheid om elkaar te vinden en te steunen in ons gelovig leven, in ons zoeken naar verdieping.  
 



ZIEKENZORG VIERT LICHTMIS 
 
“Met lichtmis geen vrouwtje zo arm of ze maakt haar pannetje warm”.  
Met deze oude volksspreuk voor ogen willen we jullie graag uitnodigen op zaterdag  31 januari 2015 
om 14u30 in onze parochiezaal. 
Terwijl de pannenkoeken gebakken worden brengen de kinderen van het Oost-Vlaams showteam ons 
het resultaat van uren oefenen.  
Als deelname in de onkosten vragen 2,50€ te betalen bij inschrijving. 
Zoals gewoonlijk voorzien we vervoer voor wie er anders niet kan geraken. 
Inschrijven voor 26 januari bij je huisbezoeker of bij Rita 09 226 31 58 
 
PANNENKOEKEN GEVRAAGD 
 
Er stond in een krant een groot artikel met als titel: ‘Religie is het beste wapen tegen radicalisme’. Het 
lijkt ons meer dan waar. Geloof in een liefdevolle God wiens kinderen wij allen zijn zet niet aan tot 
geweld maar tot vrede. Zo dikwijls al zijn vertegenwoordigers van verschillende godsdiensten samen 
gekomen om te bidden voor wereldvrede. 
Zeker gezien de gebeurtenissen van de laatste tijd is het belangrijk dat we aan de mensen in onze 
onmiddellijke buurt tonen dat wij elkaar respecteren en waarderen. 
Zoals de vorige jaren willen we zeker ook dit jaar pannenkoeken brengen naar de Moskee op de 
Ferrerlaan als teken van vriendschap en verbondenheid. 
Uw pannenkoeken zijn welkom op zaterdag 31 januari en zondag 1 februari in de kerk. Wij brengen ze 
na de eucharistieviering van zondag naar de Moskee. Wie wil meegaan is hartelijk welkom. 
 
 
 


