
Sint-Vincentius 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Woensdag 28 januari 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering in de weekkapel  
Donderdag 29 januari 
19.00 u. Maria-Goretti  
Eucharistieviering 
Vrijdag 30 januari 
18.30 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering in de weekkapel  
Zaterdag 31 januari 
17.00 u. Maria-Goretti  
Gezongen eucharistieviering 
Dankmis van de familie De Bruune-Bracke 
18.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
Zondag 1 februari 
10.00 u. Sint-Vincentius  
Gezongen eucharistieviering 
ter ere van Onze-Lieve-Vrouw 
ter nagedachtenis aan De Meyer Guy en De Keuckeleire Christiane 
Maandag 2 februari 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering  
om God te danken voor het leven van familie en vrienden 
Dinsdag 3 februari 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 4 februari 
19.00 u. Sint-Vincentius  
Eucharistieviering in de weekkapel 
DE KALENDER 
 
 
Maandag 2 februari 
13.30 u.  Hobbyclub Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
Woensdag 4 februari 
19.30 u. Bijbellezen (Pastorie, Maïsstraat 14) 
Donderdag 5 februari 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
Voedselbedeling (Maisstraat 20) 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Het  Sivi-koor zong nog een laatste maal, Maurice Verniers 
was dirigent. De voorzitter van het koor, Philippe De Meyer., 
hield de slottoespraak. 
------------------- 
SIVI-KOOR neemt afscheid 
 
Op 26 december, tweede kerstdag 1954, liet het SIVI-koor zijn eerste liederen horen in de kerk van 
Sint-Vincentius à Paulo in de Maïsstraat. Iets meer dan 60 jaar geleden dus. Het ‘groot’ koor – zo 
genoemd omdat een gemengd vierstemmig koor nu eenmaal een groot koor wordt genoemd - luisterde 
alle grote vieringen en belangrijke momenten op Sint-Vincentius en ver daarbuiten op en kende 
successen op tal van tornooien. Op het hoogtepunt kende het koor meer dan 60 leden. 
De viering van het zestigjarig bestaan had ook een keerzijde. Maurice Verniers, sinds vele jaren 
dirigent van het koor, gaf te kennen dat hij wenste te stoppen en het vinden van een nieuwe dirigent 
bleek niet evident. Bovendien zijn de koorleden niet meer van de jongste. Sommigen zijn er al bij van 
bij het prille begin. Nu het koor nog in schoonheid kan stoppen werd de beslissing genomen er 
definitief een punt achter te zetten. Op zondag 18 januari gaf het koor zijn laatste noten ten beste 



tijdens een plechtige jubileumviering en terzelfder tijd afscheidsviering in de kerk van Sint-
Vincentius. 
De kerk was bijzonder goed gevuld met parochianen, oud- koorleden en sympathisanten. Maurice 
Verniers dirigeerde en Jenny Van Overmeiren speelde op het orgel.  Het koor, voor de gelegenheid 
begeleid door het strijkersensemble ‘Luce’, bracht een pakkende hulde aan zijn helaas overleden oud-
dirigenten.  We hoorden onder andere het “Danken wij samen “  van Antoine Bauwens en een opname 
van ‘Bist du bei mir’, een opname van een uitvoering door Hubert Verbeke. Pastoor Guido Vloemans 
legde in zijn homilie de klemtoon op roeping en dankbaarheid om zovele jaren inzet voor muziek en 
zang en sprak de hoop uit dat dit einde een nieuw begin zou mogen inluiden. Hij besloot met de wens 
dat de muziek van Gods liefde, in de voorbije zestig jaar gezaaid, zou blijven weerklinken in de 
harten. 
Na een sprankelend ‘Canticorum Jubilo’ schetste voorzitter Philippe De Meyer aan het eind van de 
viering kort de geschiedenis van het koor. Hij vernoemde enkele belangrijke dirigenten en 
bestuursleden en dankte zijn leden voor zoveel jaren inzet en vooral voor de vele jaren vriendschap 
onder de zangers. Niet alleen Philippe was zichtbaar en hoorbaar geëmotioneerd, met hem pinkten 
vele aanwezigen een traantje weg. ‘Tot op vandaag werd door het koor de liefde tot de muziek door de 
zang vertolkt, ’t zij ter ere Gods, ’t zij tot de vreugde van de gemeenschap.’ Een eerste applaus 
daverde door de kerk. Tijd om af te sluiten met de allerlaatste noten van het groot SIVI-koor: ‘You 
raise me up’, ‘Halleluiah’ en ‘You never walk alone’ beroerden ieders hart en mondden uit in een 
staande ovatie. 
Na de viering begaf het gezelschap zich naar de kring voor een feestelijke receptie. De 
fototentoonstelling bracht  menige anecdote naar boven. Na de receptie was er voor de actieve leden 
nog een feestmaal voorzien. 
Het zal even wennen worden voor de kerkgangers op SIVI. Toch betekent het feit dat het koor stopt 
geenszins dat de vieringen niet meer muzikaal zullen opgeluisterd worden. Het zondagskoor, geleid 
door Leon Praet en ontstaan uit het Jeugdkoor maar met voor het merendeel leden van het groot koor, 
blijft immers elke zondag actief en zal ook te horen zijn bij bijzondere gelegenheden. Op 
zaterdagavond wordt de viering muzikaal begeleid door Agnes Van Hecke. We wensen hen nog heel 
veel jaren toe. 
 
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.  
 
PANNENKOEKEN GEVRAAGD 
 
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. 
 
SINT-VINCENTIUS: DE KRING NODIGT UIT 
 
Naar jaarlijkse gewoonte mogen wij jullie uitnodigen op de nieuwjaarsreceptie welke doorgaat op (ja, 
je leest het goed) 1 februari 2015. Wij heffen het glas op het nieuwe jaar, op een goede samenwerking 
en op een goede gezondheid van al onze kringbezoekers. De receptie gaat door in de feestzaal en vangt 
aan om 11 u. 
Na de receptie kunnen jullie deelnemen aan de maaltijd ten voordele van onze kring (een aantal 
werken dringen zich op). Met onze beste wensen voor 2015, namens het dagelijks kringbestuur 
Philippe De Meyer, voorzitter kringraad 
 


