
Sint-Vincentius 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Vrijdag 5 februari 
18.30 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Zaterdag 6 februari 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 7 februari 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
voor Gwendolynn Heirbrant 
Maandag 8 februari 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering 
Dinsdag 9 februari 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 10 februari 
19.00 u. Kathedraal 
Aswoensdagviering 
 
DE KALENDER 
 
Donderdag 4 februari 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
Voedselbedeling (Maisstraat 20) 
Maandag 8 februari 
13.30 u.  Hobbyclub Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
19.45 u. Parochieteam Sint-Vincentius (Maisstraat 14) 
Woensdag 10 februari 
Aswoensdag – aswijding in de kathedraal om 19 uur 
Donderdag 11 februari 
Femma Sint-Vincentius: Bloemschikken (namiddag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WERKEN AAN DE KERK: HET WORDT MOOI IN DE SACRISTIE  
 
Er zal nog gewerkt worden aan onze kerk: de ramen van de sacristie dienen immers 
vervangen te worden. Na bijna een eeuw in wind en weer te hebben gestaan zijn de 
oplapmiddelen uitgeput. Het enkel glas zal daarbij vervangen worden door dubbel glas, wat 
onze kerk energiezuiniger maakt. 
Wanneer deze werken zullen uitgevoerd worden ligt nog niet vast, maar u weet alvast dat er 
nog werk aan de winkel is … 
 
DE VASTENTIJD OP SINT-VINCENTIUS 
 
We starten de vastentijd in de kathedraal met de viering op aswoensdag. Op de tweede zondag 
van de vasten, 21 februari, houden we onze koffiestop en ‘Stilstaan op zondag’. De week 
daarop, 27 februari, is er de eerste collecte voor Broederlijk Delen. Onze solidariteitsmaaltijd 
houden we, zonder tegenbericht,  de week erop, op 6 maart. Op 20 maart is het reeds 
Palmzondag, op 27 maart -erg vroeg dit jaar- vieren we Pasen. Waar de vieringen van de 
Goede Week zullen doorgaan wordt nog verder besproken. 
Achteraan in de kerk liggen vanaf nu vastenkalenders en affiches die u gerust mag meenemen. 
 
We wensen iedereen een deugddoende en geloofsverstevigende vasten toe. 
 
PASAR MARIAKERKE HOUDT EEN KAASAVOND MET EEN VLEUGJE 
VALENTIJN 
  
Op zaterdag 13 februari nodigen we u uit op onze jaarlijkse kaasavond. We gaan genieten van  
een rijk assortiment smaakvolle kazen overgoten met een zweempje Valentijn. We vangen de 
avond aan met een terugblik op de voorbije activiteiten van 2015 en informeren u over onze 
komende activiteiten in 2016. Daarna kunt u aanschuiven aan het rijkelijk gevulde kaasbuffet. 
Gedurende de avond worden er foto’s geprojecteerd van onze activiteiten van het voorbije 
jaar 
Afspraak: Om 19u30 in het Kollekasteel, Groenestaakstraat 66-68 Mariakerke 
Deuren open vanaf 19u15. 
Inschrijven en betalen: vóór 8 februari 2016 bij Chris 09/227.27.59 of Fernand 09/329.42. 
24 of via e-mail: chrisd@telenet.be  
 
 


