
Sint-Vincentius 
 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Vrijdag 8 januari 
18.30 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Zaterdag 9 januari 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 10 januari 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
om Gods zegen voor het nieuwe jaar 
Maandag 11 januari 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering 
Dinsdag 12 januari 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 13 januari 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
voor een bijzondere intentie 
 
DE KALENDER 
 
Donderdag 7 januari 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
Voedselbedeling (Maisstraat 20) 
Maandag 11 januari 
16.45 u. Parochieteam Sint-Vincentius (Maisstraat 14) 

 
KERSTMIS OP SINT-JOZEF EN SINT-VINCENTIUS 
 
Op kerstavond was de eerste activiteit de eucharistieviering om 18 u. op Sint-Jozef. Zoals ook 
de vorige jaren was deze goed voorbereid. De kerststal stond op het hoogkoor klaar, de 
teksten waren in een boekje gegoten, de kerk was verwarmd … Dank zij Mieke mochten we 
op deze avond ons verbonden voelen met de vele vluchtelingen, overal in de wereld, tot aan 
onze voordeur. Na de dienst kregen allen nog een kerstkaart mee. 
 
Daarna was het ‘Kerstavond voor de noene’ in de pastorie van de Maisstraat. We waren met 
een tiental om te genieten van de lekkere maaltijd door Monica met de hulp van Christiane 



was voorbereid. Rustig keuvelend werd het al vlug de tijd om naar de middernachtsmis te 
gaan. 
 
Om middernacht was het dan de tijd voor de nachtmis. Dank zij ons zondagskoor was er 
onmiddellijk de kerstsfeer. Ook de prachtige beelden, dezelfde als bij koning Philip, sierden 
weer de kunstig versierde kerststal. Voor een zestigtal aanwezigen nodigde pater Guido 
iedereen uit om kerstvrouw of kerstman te worden, mensen die leven van de aanwezigheid 
van de Heer die met Kerstmis onder ons is komen wonen. 
 
De volgende dag, om 10 u., waren we met nog wat meer volk om de feestelijke eucharistie te 
vieren van kerstdag. Zoals ’s nachts waren er ook kerstkaarten met een mooie tekst op van 
Monica. 
 
Op tweede kerstdag bracht Ziekenzorg zijn mensen samen. De viering was voorzien in de 
feestzaal, maar door een dubbele boeking en misverstanden verhuisden we allen naar de kerk, 
die voor de gelegenheid mooi was aangekleed. Iedereen mocht zich welkom voelen in Gods 
huis, en dat werd ook het thema van de preek: Welkom heten en welkom zijn. Ook Jezus 
heetten wij welkom in ons midden. Achteraf was er nog een gastoptreden en lekkere koeken. 
 
Foto’s van de kerk en het kerstfeest van Ziekenzorg tonen wij u volgende week. 
 
FAMILIAAL NIEUWS 
 
KIND VAN GOD GENOEMD 
 
Op zijn eerste verjaardag, op zondag 20 december,  is in onze kerk Miro  De Busscher 
gedoopt, zoon van Jan en Gwen   en kleinzoon van Marc en Ria De Busscher-Cattoir. Wij 
wensen hem veel levenskracht en levensvreugde toe en Gods zegen. 
 
 
AAN DE HEER TOEVERTROUWD 
 
Woensdag om 10 u. hebben we biddend mevrouw Valentine Samaen aan Gods liefde 
toevertrouwd. Zij is geboren in 1928 en was gehuwd met de heer Joris Corijn. Jaren geleden 
heeft zij nog in de Maisstraat en de Eglantierstraat gewoond. Wij bieden de familie en 
vrienden in rouw onze oprechte christelijke deelneming aan. 
 
 
 
 


