
Sint-Vincentius 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Vrijdag 22 januari 
18.30 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Zaterdag 23 januari 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan de heer Roger De Bruine 
18.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
voor het welslagen van een operatie 
ter intentie van Eugène Moreels, Elisabeth De Pauw en familie (St. Jozef) 
Zondag 24 januari 
10.15 u. Sint-Jozef 
Driekerkenviering 
Maandag 18 januari 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering 
Dinsdag 19 januari 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 20 januari 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
voor een genezing 
 
DE KALENDER 
 
Donderdag 21 januari 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring) 
Zaterdag 23 januari 
18.00  u.  Eucharistie in Sint-Vincentius 
Zondag 24 januari 
10.15 u.  Driekerkenviering in Sint-Jozef (Geen eucharistie) 
Dinsdag 26 januari 
Femma St. Vincentius: ontmoetingsfeest (avond) 
 
HET WORDT WARM IN DE WINTERKAPEL 
 
Op woensdag 13 januari is een aannemer isolatie komen aanbrengen boven de zoldering van 
de winterkapel en de sacristie. Er was daar immers veel warmteverlies: onder de dakpannen 
was geen onderdak en de wind kon gewoon waaien op de zolder.  
Een dikke laag isolatie is aangebracht over de hele lengte van het sacristiegebouw. Het 
resultaat was onmiddellijk voelbaar, dezelfde avond reeds. Waar gewoonlijk de temperatuur 
slechts een weinig steeg was de stijging nu merkbaar. 



We zijn er blij om, en zeker met koude winterdagen in het verschiet heel dankbaar om deze 
ingreep. 
 
EN LICHT IN DE KERK 
 
De lampen in de kerk zijn aan een grote onderhoudsbeurt toe. Van de gelegenheid dat de 
elektriciteit moet worden gekeurd maken we gebruik om defecte lampen te vervangen door 
energiezuiniger materiaal. Als u dit parochieblad in handen krijgt zou dit al moeten gebeurd 
zijn. Aan u om het resultaat te beoordelen. 
 
OECUMENISCHE BIDWEEK: DRIEKERKENVIERING OP 24 JANUARI 
 
Wij nodigen je graag uit op de Driekerkenviering die doorgaat op Sint-Jozef op zondag 24 
januari om 10.15 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. In deze oecumenische bidweek heeft het veel zin om 
samen met anderen ons geloof als christen te beleven. 
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 VIERT LICHTMIS 
 
Op zaterdag 30 januari om 14.30 u. viert Ziekenzorg in de grote zaal Lichtmis. Zo houden ze 
de traditie van Lichtmis in ere en nodigen jullie graag uit voor een lekkere pannenkoek een 
gezellig spelletje Bingo. Als deelname in de onkosten vragen we €3, te betalen bij 
inschrijving. 
 
Zoals gewoonlijk voorzien we vervoer voor wie er anders niet kan geraken. Inschrijven voor 
25 januari bij je huisbezoeker of bij Rita tel. 09 226 31 58 
 
SINT-VINCENTIUS: PANNENKOEKEN GEVRAAGD 
 
Reeds verscheiden jaren gaan wij rond het feest van Lichtmis met pannenkoeken naar de 
moskee op de Ferrerlaan. Het is een klein gebaar dat veel waarden in zich draagt: 
verbondenheid met geburen, verdraagzaamheid tegenover elkaar, respect voor de 
geloofsovertuiging, waardering voor de goede verstandhouding, dank voor hun gulheid bij het 
offerfeest. 
Wij willen u dan ook vragen om mee voor pannenkoeken te zorgen en deze mee te brengen 
naar de kerk op zondag 31 januari. Wie mee wil gaan om de pannenkoeken te bezorgen op de 
moskee is welkom. Wellicht zullen we dit in de namiddag, het uur is nog nader te bepalen. 
 
 


