
Sint-Vincentius 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Woensdag 13 mei 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Donderdag 14 mei 
Ons-Heer-Hemelvaart  
10.00 u. Sint-Vincentius 
Eerste Communie 
Vrijdag 15 mei 
18.30 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Zaterdag 16 mei 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 17 mei 
10.00 u. Sint-Vincentius  
Gezongen eucharistieviering 
Maandag 18 mei 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering 
Dinsdag 19 mei 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 20 mei 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
voor een gevraagde intentie 
 
DE KALENDER 
 
Woensdag 13 mei 
16.30 u. VZW (Maisstraat 14) 
Donderdag 14 mei 
Ons-Heer-Hemelvaart  
10.00 u. Sint-Vincentius: Eerste Communie 
Zondag 17 mei 
9.15 u. Stilstaan op zondag 
Maandag 18 mei 
13.30 u.  Hobbyclub Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
Dinsdag 19 mei 
Femma Sint-Vincentius: ontmoetingsfeest 
Woensdag 20 mei 
14.30 u. Liturgieploeg Sint-Vincentius 
19.30 u. Parochieteam  Sint-Vincentius (Maisstraat 14) 



'S HEREN HEMELVAART 
 
Maria sprak bedroefd en moe: 
'Mijn Zoon, waar moet ik nu naar toe? 
Ik treur en klaag de ganse dag, 
als ik U niet meer volgen mag.' 
En Hij: 'Neen, lieve Moeder, neen, 
Ik laat u niet bedroefd alleen. 
Ik wees u al mijn liefste vrind, 
Sint Jan, in wie gij vreugde vindt. 
Zijn liefde zal uw aardse pad 
verlichten als uw grootste schat. 
Hij zal u minnen, eren; 
niets hoeft gij nog begeren. 
En ook het vrome vrouwental 
neemt weg al wat u deren zal.' 
Maria sprak: 'Die troost is klein, 
moet ik van U gescheiden zijn.' 
En Hij: 'O Moeder, neen, 
Ik laat u niet alleen. 
Tot troost u allermeest 
zend Ik de Heilige Geest, 
die uit Gods wijde hemelzalen 
op deze aarde neer zal dalen 
om met zijn leer en wijze troost 
uw hart te sterken, onverpoosd.' 
 
Duits gedicht uit de dertiende eeuw – vertaling G. Smit 
 
HEMELVAART: EERSTE COMMUNIE 
 
Op het feest van Ons-Heer-Hemelvaart vieren een twintigtal kinderen uit onze scholen hun 
eerste communie op Sint-Vincentius om 10 u. Wij nodigen alle parochianen vriendelijk uit op 
deze viering. 
 
KORTE MEDEDELING 
 
Op de vooravond van Ons-Heer-Hemelvaart is er een eucharistieviering op Sint-Vincentius 
om 19 u. in de weekkapel. 
 
AAN DE HEER TOEVERTROUWD 
 
Wij vernamen het overlijden van de heer Raymond Buysse, geboren in 1955 en gehuwd met 
mevrouw Christine Geens. Hij woonde op de Van Ryhovelaan 279a. Wij bieden de familie en 
vrienden in rouw onze oprechte christelijke deelneming aan. 
 
 
 
 
 



HEMELVAART: TIJD OM ONS ALLEEN TE LATEN? 
 
Hoe leert een kind lopen? Op zeker ogenblik zal mama of papa niet langer de kleine met twee 
handen vast houden, maar voorzichtig loslaten. En verder lopen leert het doordat de 
opvangende handen telkens een beetje verder weg zijn, tot ze niet meer nodig zijn. 
Het is wellicht ook de ervaring van iedere ouder, van iedere leerkracht, van iedere opvoeder. 
Er komt een ogenblik waarop je je kind, je leerling, je beschermeling alleen laat doen. Of je 
opvoeding al dan niet geslaagd is zal blijken uit het feit of de vrouw of man in kwestie in staat 
is zelfstandig te doen datgene wat je verhoopt of verwacht. 
Jezus had een hele weg met zijn leerlingen afgelegd. Ze waren al eens een tijdje van Hem 
weggeweest, op zending. Maar ze waren telkens bij Hem teruggekomen. Hij was ook al van 
hen weggeweest: ze dachten toen zelfs dat Hij niet meer terug zou komen, dat het gedaan was 
met zijn Blijde Boodschap van een liefdevolle Vader. 
Toch zagen zij Hem weer: het was niet het einde, het was een nieuw begin. Van nu af zou het 
verhaal van Jezus én zijn Blijde Boodschap samen verkondigd worden. Maar zolang Hij zelf 
af en toe in hun midden was konden zij die verantwoordelijkheid voor zich uit schuiven. 
Hemelvaart: het was de definitieve gave van de Blijde Boodschap aan de leerlingen. Van nu 
af aan waren zij verantwoordelijk. Zouden ze het wel aankunnen? Niet uit eigen kracht, maar 
met de aanmoediging in hun hart van Jezus’ Geest – dan zou het kunnen lukken. 
Hemelvaart kan voor ons het feest betekenen van ons christelijk volwassen worden: het is nu 
aan ons om de Blijde Boodschap te beleven en door te geven. En – God zij dank – mogen wij 
ook vandaag nog de steun en aanmoediging daarbij verwachten van zijn Geest. 
 


