
Sint-Vincentius 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Woensdag 25 november 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
voor een gevraagde intentie 
Donderdag 26 november 
Maria Goretti 
19.00 u. Eucharistieviering 
Vrijdag 27 november 
18.30 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Zaterdag 28 november 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
ter ere van O.L.Vrouw 
Zondag 29 november 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
ter nagedachtenis van de familie Tack-Jacobs en uit dank voor de honderdste verjaardag van 
Elza Jacobs, ter nagedachtenis aan dhr. en mevr. De Clerck-Van den Berghe, en ter 
nagedachtenis aan de familie De Vuyst-Verstringe 
Maandag 30 november 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering 
Dinsdag 1 december 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 2 december 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
 
DE KALENDER 
 
Zondag 29 november 
Eerste zondag van de Advent 
Maandag 30 november 
Femma Sint-Vincentius: koken uit de moestuin 
Woensdag 2 december 
20.00 u. Beleidsploeg Sint-Jozef 
Donderdag 3 december 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
Voedselbedeling (Maisstraat 20) 
Femma Sint-Vincentius: bloemschikken  (avond) 



 
 
 

 
 
14 NOVEMBER: SPELNAMIDDAG ZIEKENZORG SIVI 
 
Ook dit najaar kwamen we weer samen voor een gezellige spelnamiddag. Onder leiding van 
voorzitster Rita speelden we “Doet hij het of doet hij het niet”, waarbij één persoon een 
opdracht moest uitvoeren en de andere deelnemers vooraf moesten inschatten of dit al of niet 
zou lukken. Handigheid  en concentratie kwamen onder meer bij de balspelletjes, en de 
geheugenproefjes goed van pas. De ploeg die het best had gegokt en de schiftingsproef won 
werd de uiteindelijke winnaar .  Na het spel konden we ook nog de handwerkjes van de 
hobbyclub bewonderen en/of aankopen en ons geluk beproeven bij de tombola. 
 



 

 
 
 
14-15 NOVEMBER: HOBBYTENTOONSTELLING SIVI 
 
Zaterdag en zondag was er heel wat belangstelling voor de hobbytentoonstelling, voor de 
zoveelste keer gehouden in onze zaal. Hoewel het aantal werkjes vermindert blijven de 
mensen komen. Daarmee was dan ook de zaal goed gevuld voor de lekkere pannenkoeken en 
wafels.  
 



 
COMPAGNIE DE SPOREN NODIGT UIT OP ZIJN KERSTMARKT 
 
 


