
Sint-Vincentius 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Woensdag 12 augustus 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Donderdag 13 augustus 
19.00 u. Maria Goretti 
Eucharistieviering 
Vrijdag 14 augustus 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Voor een speciale intentie 
Zaterdag 15 augustus 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
ter ere van onze Lieve Vrouw 
ter nagedachtenis aan de heer en mevrouw Vanderhaeghen- De Vlaeminck 
ter nagedachtenis aan de heer en mevrouw De Keer – De Witte 
ter nagedachtenis aan de heer en mevrouw Vanderhaeghen-Verthongen 
ter nagedachtenis aan de familie Van de Geüchte 
ter nagedachtenis aan de heer Koen Bliek 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
ter nagedachtenis aan Magdalena De Clerck en Alexander De Smet 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 16 augustus 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
Maandag 17 augustus 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering 
om God te danken voor het leven van familie en vrienden 
Dinsdag 18 augustus 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 19 augustus 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
voor een gevraagde intentie 
 
DE KALENDER 
Woensdag 12 augustus 
14.30 u. Liturgieploeg Sint-Vincentius 
19.30 u. Parochieteam  Sint-Vincentius (Maisstraat 14) 
 
 



DE VAKANTIEPLANNING OP MARIA-GORETTI, SINT-JOZEF EN SINT-
VINCENTIUS 
 
vrijdag 14 augustus: 17.00 u. Maria-Goretti 
zaterdag 15 augustus: 10.00 u. Sint-Vincentius; 18.00 u. Sint-Jozef 
zondag 16 augustus: 10.00 u. Sint-Vincentius 
zaterdag 22 augustus: 17.00 u. Maria-Goretti; 18.00 u. Sint-Jozef 
zondag 23 augustus: 10.00 u. Sint-Vincentius 
zaterdag 29 augustus: 17.00 u. Maria-Goretti; 18.00 u. Sint-Jozef 
zondag 30 augustus: 10.00 u. Sint-Vincentius 
 
 
Maria ten hemel opgenomen 
 
Vandaag vloeit uit de volheid 
van je hart een bodemloze stilte 
en uit het Woord in jou zwellen 
rivieren naar vervulling toe 
 
je klimt - een vuurzuil in de wolken - 
en gensters van genade 
vonken je achterna 
als trossen zomerbloemen 
 
als lichtfonteinen 
spuiten je sterren tegen 
en elke melkweg stort 
een zonneregen jou tegemoet 
 
de schaduwloze ruimte roept 
haar diepste stilten op 
en alle galaxieën 
juichen het weesgegroet 
 
Fasafas 
 
AAN DE HEER TOEVERTROUWD 
 
Op woensdag 29 juli hebben wij tijdens de rouwdienst om 11 u. biddend mevrouw Gaby 
Lenoir aan Gods liefde toevertrouwd. Gaby is geboren in 1922 en was de weduwe van Marcel 
Willaert. Zij heeft jaren op de parochie gewoond en nog een tijdje de Kring gedaan. Wij 
bieden Willy en Rita, Guido en Nicole, de familieleden en vrienden onze oprechte christelijke 
deelneming aan. 
Op de Blaisantvest betreuren we het overlijden van mevrouw Irma Ketels. Zij is geboren in 
1932, woonde op de Blaisantvest en later op het Neuseplein. Zij was een trouwe bezoeker van 
de kapel van Maria-Goretti. Op maandag 10 augustus werd voor haar een dienst gehouden in 
het Jan Palfijnziekenhuis. Wil ook haar in uw gebeden gedenken. 
--------------- 
 
 


