
Sint-Vincentius 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Woensdag 2 september 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
voor gevraagde intentie 
Donderdag 3 september 
19.00 u. Maria Goretti 
Eucharistieviering 
Vrijdag 4 september 
18.30 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Zaterdag 5 september 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 6 september 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan de heer en mevrouw Thienpont-Vandaele en schoonzoon de heer De 
Baerdemaeker 
Maandag 7 september 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering 
om God te danken voor het leven van familie en vrienden 
Dinsdag 8 september 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 9 september 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
voor gevraagde intentie 
 
DE KALENDER 
 
Woensdag 2 september 
19.30 u. Parochieteam  Sint-Vincentius (Maisstraat 14) 
Donderdag 3 september 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
Voedselbedeling (Maisstraat 20) 
 Zondag 6 september 
Ziekenzorg Sint-Vincentius: bedevaart naar Lourdes-Oostakker 
Maandag 7 september 
13.30 u.  Hobbyclub Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
Woensdag 9 september 
Liturgieploeg Sint-Vincentius (14.30u.) 



 
ZONDAG 6 SEPTEMBER: BEDEVAART ZIEKENZORG SINT-VINCENTIUS 
 
We nodigen jullie graag uit om naar Oostakker-Lourdes te gaan op zondag 6 september. 
 
We verzamelen aan de Nieuwe Welvaert om 14u30. Wie het gevraagd heeft wordt thuis 
opgehaald tussen 14u en 14u20. We komen samen aan de grot voor een gezamenlijk gebed en 
de ommegang. Daarna is er gelegenheid om een kaars te laten branden, elk voor zijn intenties. 
 
Na dit alles gaan we naar het Boerenhof waar we rustig kunnen bijpraten over de voorbije 
maanden bij een kop koffie al dan niet vergezeld van een pannenkoek. Het verbruik in het 
Boerenhof is voor eigen rekening. 
 
 
 
AANPASSINGEN VOOR ROLSTOELGEBRUIKERS 
 
Het gebeurt regelmatig dat mensen met een rolstoel naar de kerk komen. Speciaal voor hen is 
er aan de zijdeur van de kerk (kant Kring) een hellend vlak aangelegd. Maar die zijdeur is 
heel dikwijls gesloten. Daarom wordt er nu een bel geplaatst die tot in de sacristie hoorbaar is. 
 
In de kerk zelf en in het gangetje naar de winterkapel zijn er diverse schuine hellingen 
aangelegd zodat men zonder problemen van in de kerk naar de sacristie of winterkapel kan 
gaan. 
 
AAN DE HEER TOEVERTROUWD 
 
Op dinsdag 1 september om 11.30 u. hebben wij tijdens de rouwliturgie biddend mevrouw 
Carla Braet aan Gods liefde toevertrouwd. Zij is geboren in  … Wij bieden de familie en 
vrienden in rouw onze oprechte christelijke deelneming aan. 
 
 


