
Sint-Vincentius 
 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Vrijdag 15 januari 
18.30 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Zaterdag 16 januari 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 17 januari 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
uit dank 
Maandag 18 januari 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering 
voor een bijzondere intentie 
Dinsdag 19 januari 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 20 januari 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
 
DE KALENDER 
 
Donderdag 14 januari: 
Femma Sint-Vincentius: bloemschikken (namiddag) 
Zondag 17  januari 
10.00 u. Stilstaan op zondag (kerk Sint-Vincentius) 
Maandag 18 januari 
11.30 u. Ziekenzorg Sint-Vincentius: nieuwjaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers 
Donderdag 21 januari 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring) 

 



 
 

 
 
ZIEKENZORG VIERT KERSTMIS 
 
Aangezien de oorspronkelijke zaal dubbel geboekt was, moesten we uitwijken naar een 
andere locatie. We kregen onderdak in onze eigen, mooi versierde kerk met authentieke 
kerstbeelden. Daar woonden we de eucharistieviering bij die werd opgeluisterd door het 
zondagskoor. 
 
Vervolgens vergaste Ivan Leenders ons op een optreden met o.a. liedjes van Will Tura en 
Claude François. Tussendoor werd ook de innerlijke mens versterkt met een paar heerlijke 



koffiekoeken. De namiddag werd afgerond met de uitreiking van de tombolaprijzen, niemand 
ging met lege handen naar huis. 
 
KRINGUITBATER GEZOCHT OP SINT-VINCENTIUS 
 
Omwille van omstandigheden is er een einde gekomen aan de samenwerking met onze 
vroegere kringhouder. Daarom zijn we op zoek naar iemand die op zelfstandige basis mee wil 
werken aan een aangename ontmoetingsplaats voor allen. 
Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen via mail kris.dhave@openvldzone.be of bij de pastoor 
guido.vloemans@telenet.be 
 
JAARPLANNING VAN ZIEKENZORG SINT-VINCENTIUS 
 
 
Zaterdag 30/01: Lichtmis: pannenkoeken + Bingo 
Maandag 28/03: Paasfeest 
Zaterdag 28/5: Muziekquiz + koude schotel.  
Donderdag 23/06: Dag van de mantelzorger 
Maandag 04/07: Rondgang bij de zieken tijdens de kermis 
Zondag 04/09: Bedevaart naar Oostakker Lourdes 
Zaterdag 08/10: Dag van de chronisch zieken 
Zondag 13/11: Open ontmoetingsnamiddag Ziekenzorg: tearoom+ tombola 
Zaterdag 26/11: Spelnamiddag 
Maandag 26/12:  Kerstfeest 
 
OECUMENISCHE BIDWEEK: DRIEKERKENVIERING OP 24 JANUARI 
 
Wij nodigen je graag uit op de Driekerkenviering die doorgaat op Sint-Jozef op zondag 24 
januari om 10.00 u.. De gemeenschappen van Dominicus, de Rabotkerk en Sint-Jozef 
kwamen in het verleden regelmatig samen om te bidden. Ook de gemeenschap van Sint-
Vincentius sluit zich daar nu bij aan. 
Praktisch gezien betekent dit dat de zondagmis op Sint-Vincentius vervalt op 24 januari. In de 
plaats komt een eucharistieviering op zaterdag 23 januari om 18 u. op Sint-Vincentius, de 
gewone zaterdagavondmis op Sint-Jozef vervalt. 
 
ZIEKENZORG SINT-VINCENTIUS NODIGT ZIJN MEDEWERKERS UIT 
 
Wij nodigen je graag uit op onze nieuwjaarsbijeenkomst met alle vrijwilligers op maandag 18 
januari 2016 in de kleine zaal van de Nieuwe Welvaert. 
Op het programma staat om 11.30 u. de aperitief, gevolgd door middagmaal. Om 13.30 u. 
start vergadering met als agenda de afwerking van het jaarprogramma, de voorbereiding van 
de viering van Lichtmis. Verder spreken we over het huisbezoek, onze kerntaak. 
 
Gelieve voor 11 januari te laten weten of je er al dan niet zal zijn. 
 
 
 


