
Sint-Vincentius 
 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Woensdag 20 mei 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Donderdag 21 mei 
Maria Goretti 
géén eucharistieviering 
Vrijdag 22 mei 
18.30 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Zaterdag 23 mei 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 24 mei 
PINKSTEREN 
10.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Maandag 25 mei 
11.00 u. Maria-Goretti  
Eucharistieviering 
Dinsdag 26 mei 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 27 mei 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
voor een gevraagde intentie 
 
DE KALENDER 
 
Woensdag 20 mei 
14.30 u. Liturgieploeg Sint-Vincentius 
19.30 u. Parochieteam  Sint-Vincentius (Maisstraat 14) 
Donderdag 21 mei 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
Zondag 24 mei 
Pinksteren 
10.00 u. Nagedachtenis Koen Blieck op Sint-Jozef  
10.30 u.  Plechtige Communie op Sint-Martinus Ekkergem 
 
 
 



 
Maria met Pinksteren 
 
Ongevraagd 
zette hij de hemel opeen kier, 
wierp mij een kind in de schoot, 
gaf hem te wijze woorden 
voor dit huis 
dit dorp 
 
Met een lied ontvangen 
heeft hij mij met stomheid geslagen, 
timmerend aan de weg 
de waarheid en het leven 
brak hij mijn wereld af. 
Sprakeloos hebben wij 
ons voortgesleept 
van zijn wieg tot zijn graf 
 
Wij stonden 
aan zijn lijf genageld 
hebben hem gedragen. 
Hij wentelde een steen 
voor mijn hart 
en heeft het ontzet 
 
Maar onverwacht 
hoor ik hem klinken, 
deelt hij zich mee, 
deelt hij zich uit 
 
Zijn vlees wordt woord 
in duizend talen. 
Nu brandt hij ons op de tong, 
nu weten wij niet van ophouden 
te verhalen. 
 
Marga Kool 
 
 
 



 
 
HET MARIA-DRIELUIK VAN ONZE-LIEVE-VROUW VAN ALTIJDD URENDE 
BIJSTAND 
 
Van het oorspronkelijke drieluik is de schilder onbekend. Op het einde van de 15de eeuw 
werd het naar Rome gebracht. Daar kende het een hele geschiedenis. De paters 
Redemptoristen verspreidden vanaf 1866 de devotie tot Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende 
Bijstand over heel de wereld. In 1991 zei paus Johannes Paulus II bij zijn bezoek aan de Sint 
Alfonsuskerk in Rome waar de icoon zich nu bevindt: 
"Zoals het Jezuskind op deze vereerde icoon willen ook wij uw rechterhand vasthouden. U 
mist noch de kracht noch de goedheid om ons te helpen in iedere nood. Dit is uw uur. Kom 
dus ons te hulp en wees voor allen een toevlucht en een hoop! Amen. " 
 
Niet alleen in onze kerk maar in tal van andere kerken is deze afbeelding te vinden. Ons eigen 
drieluik, achteraan in de kerk, komt uit het atelier van Bressers. Nadat het verloren was gezet 
in de kelder en langzaam aftakelde werd het opgefrist door Staf De Mey in 2006-2007. 
 
In het middenpaneel staat Maria afgebeeld en het kind Jezus. Opvallend is dat Jezus zijn 
sandaal los heeft hangen. Dit is typisch voor een beeld van Onze-Lieve-Vrouw van 
Altijddurende Bijstand. De verklaring voor de losse sandaal zou onder andere te vinden zijn 
bij Johannes de Doper, die zegt:  ‘ik ben niet waard de riem van zijn sandaal los te maken.’ 
Maar er zijn ook andere verklaringen mogelijk. 
 
Links en rechts van Maria  staat er in het Grieks: MR (links) en TY (rechts). Voluit 
geschreven betekent dit: Moeder (m èt è r) van God (Theou). Het Christuskind wordt 
benoemd met de letters IZXZ (Ièzous Christos).  
Links en recht van Maria bevinden zich aartsengelen. De letters die erbij staan zijn Grieks, 
OARG  = de aartsengel Gabriël, OARM = de aartsengel Michaël. In de twee zijpanelen 
worden musicerende engelen afgebeeld. 
  
 



DE PIËTA 
 

 
 
Piëta is een term uit de kunst- en vroomheidsgeschiedenis, afkomstig uit het Italiaanse ‘pietà’, 
dat de dubbele betekenis heeft van ‘vroomheid’ en ‘medelijden’. Sedert 1300 wordt ‘piëta’ 
gebruikt als persoonsaanduiding voor Onze-Lieve-Vrouw met het dode lichaam van Jezus op 
haar schoot. In de evangelieteksten is er geen verwijzing te vinden naar een dergelijke scène. 
Maar in de eeuwenlange geloofsbeleving is ze, speciaal in artistieke voorstellingen, opvallend 
vaak aanwezig, vooral dan in de Noord-Europese landen. Een zoektocht op Internet, speciaal 
met de Duitse term ‘Vesperbild’, levert talloze en merkwaardig sterke afbeeldingen op.  
 
In het jaar 1933 werden omhalingen gedaan om een beeld aan te kopen van Onze-Lieve-
Vrouw van Smarten. Naar alle waarschijnlijkheid werd onze piëta daarmee toen aangekocht. 
Het beeld is gemaakt door Henri Parentani, die samen met zijn broer Gabriël in Brussel 
werkte. Hij is gekend voor religieuze kunst in het begin van de twintigste eeuw. Het geheel 
rust op een eikenhouten sokkel. Verscheidene malen werden de kleuren opgefrist door 
Gustaaf De Mey, zo onder andere in 1969 en een laatste keer in 1997. 
 
Velen die de kerk binnenkomen branden een kaarsje voor dit beeld. Bij Maria komen zij steun 
zoeken. In haar verdriet bij de onrechtvaardige dood van haar Zoon herkennen zij immers hun 
eigen leed en vragen. 
 
 
 
 
 
 



30 MEI: ZIEKENZORG NODIGT UIT  
 
In 2014 bezochten we van op onze stoel de kuip van Gent via een fotoquiz. Het was toen zo’n 
groot succes dat we er graag een vervolg aan breien. Aan de hand van een aantal foto’s en 
vragen bezoeken we op zaterdag 30 mei 2014 om 14.30u in de grote zaal Maïsstraat 20. 
een ander stukje Gent. Onze gidsen zijn dit jaar ook weer Roger en Willy. 
 
Hoe ziet ons programma eruit? 
14.30u welkom 
14.35u fotoquiz 
15.30u koffie  
16.00u uitslag quiz en prijsuitreiking 
16.30u koude schotel 
17.15u wel thuis 
 
Er wordt gespeeld per tafel zodat iedereen kan meedoen. Als vrijwilliger zitten we aan tafel 
bij de zieken zodat wij hen kunnen ondersteunen. Geen tafel met enkel vrijwilligers! 
Het wordt gegarandeerd weer een gezellige en leerrijke namiddag. 
 
Als deelname in de onkosten vragen we de zieken 2.50€. Ontvang dit zoveel mogelijk bij 
inschrijven. De drank bij de koude schotel is voor eigen rekening. 
In schrijven kan tot 25 mei bij  Rita  09 226 31 58/Jasmijnstraat 46 
 
KORTE MEDEDELINGEN 
 
Op donderdag 21 mei is er uitzonderlijk géén eucharistieviering op Maria-Goretti. 
Op de vooravond van Pinksteren is er een eucharistieviering op Sint-Jozef om 18 u.  
Pinksteren vieren we op Sint-Jozef. De eucharistieviering staat in het teken van E.H. Koen 
Blieck die 50 jaar priesterwijding zou gevierd hebben. 
 
 
 


