
Sint-Vincentius 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Woensdag 25 februari 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering in de weekkapel  
Donderdag 26 februari 
19.00 u. Maria-Goretti  
Eucharistieviering 
Vrijdag 27 februari 
18.30 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering in de weekkapel  
Zaterdag 28 februari 
17.00 u. Maria-Goretti  
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering in de weekkapel 
ter nagedachtenis aan mevrouw Vanopdenbosch, Edith Raes 
Zondag 1 maart 
10.00 u. Sint-Vincentius  
Gezongen eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
Maandag 2 maart 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering 
uit dank 
Dinsdag 3 maart 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 4 maart 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
voor een gevraagde intentie 
 
 
 
ONZE VASTENKALENDER 
 
zaterdag 28 februari; zondag 1 maart: 
Koffiestop op Sint-Vincentius 
weekend 7-8 maart 
Eerste collecte voor Broederlijk Delen 
zaterdag 14 maart 
18.00 u.  Film en Broodmaaltijd op Maria-Goretti 
zondag 15 maart 
9.15 u. Stilstaan op zondag; film Broederlijk Delen 
12.30 u. Solidariteitsmaaltijd op Sint-Vincentius 
donderdag 26 maart 



19.00 u. Verzoeningsviering in Sint-Vincentius 
weekend 28-29 maart 
Palmzondag 
Tweede collecte Broederlijk Delen 
Vrijdag 3 april 
14.00 u. Aanbidding in de kerk 
15.00 u. Kruisweg 
zondag 5 april 
Pasen 
10.00 u. Paasviering op Sint-Vincentius 
maandag 6 april 
11.00 u. Eucharistieviering op Maria-Goretti 
 
ZIEKENZORG NODIGT UIT: BINGO 
 
Na het succes van de vorige keren nodigen we jullie opnieuw uit voor een spelletje 
“kaartbingo” op zaterdag 7 maart in de Nieuwe Welvaert, Maïsstraat 20, van 14.30 u. tot 
16.30 u. Amusement is verzekerd en misschien win je wel een leuk prijsje. Deelname kost 
2,50 euro. Inschrijven is mogelijk via de verantwoordelijken. 
 
MINDERVALIDEN VLAANDEREN NODIGT UIT 
 
Nu reeds nodigt Mindervaliden Vlaanderen u uit op hun kaas- en wijnavond  vanaf 18.30 u. 
op zaterdag 28 maart. Zoals vroeger doen ze voor deze avond beroep op de Kaashoeve uit 
Drongen. De kaasschotel kost 16 euro, 10 euro voor de kinderen onder 12 jaar. Voor hen die 
geen kaas lusten is er een vleesschotel (16 euro) of visschotel (20 euro) mogelijk. Kaarten zijn 
te bekomen via Achiel Calf of Mindervaliden Vlaandeen, Van Eycklaan 1, 9840 De Pinte, BE 
45-7470-0405-1189 met duidelijke vermelding kaas, vlees of visschotel. Kaarten kunnen 
afgehaald worden aan de ingang van de zaal. 
 
AAN DE HEER TOEVERTROUWD 
 
Op vrijdag 20 februari hebben wij tijdens de rouwliturgie om 11.30 u. biddend de heer Gerard 
Dellaert aan Gods liefde toevertrouwd. Hij is geboren in 1947 en woonde met zijn vrouw 
Thérèse in de Narcisstraat 10. Na een korte ziekte overleed hij op maandag 16 februari. 
Wij bieden de familie en vrienden in rouw onze oprechte christelijke deelneming aan. 
 
 


