
Sint-Vincentius 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Vrijdag 19 februari 
18.30 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Zaterdag 20 februari 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 21 februari 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan mevrouw Ludwina Meuleman 
Maandag 22 februari 
Geen eucharistieviering 
Dinsdag 23 februari 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 24 februari 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
 
DE KALENDER 
 
Donderdag 18  februari 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
Zondag 21 februari 
Tweede zondag van de vasten  
10.00 u. Koffiestop en Stilstaan op zondag (Kerk Sint-Vincentius) 
Maandag 22 februari 
13.30 u.  Hobbyclub Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
 
DE VASTENTIJD IN ONZE GEMEENSCHAPPEN SINT-JOZEF, MARIA-
GORETTI, SINT-VINCENTIUS 
 
We zijn reeds enkele dagen ver in de Veertigdagentijd. Het is daarom nuttig eens alles op een 
rijtje te zetten wat er nog volgt in deze intensieve periode: 
 
21 februari: Stilstaan op zondag en Koffiestop 
28 februari: eerste collecte Broederlijk Delen 
13 maart: Solidariteitsmaal om 12.00 u.  
 na de eucharistieviering worden de eerste communicanten met hun familie verwacht 
16 maart: Verzoeningsviering op Sint-Vincentius om 19.00 u. 
20 maart: Palmzondag 
24 maart: Witte Donderdag, viering op Sint-Vincentius om 19.00 u. 



25 maart: Goede Vrijdag 
 aanbidding op Sint-Vincentius van 14.00 tot 15.00 u.  
 kruisweg op Sint-Vincentius om 15.00 u. 
 kruisviering op Sint-Jozef om 19.00 u. 
26 maart: Stille Zaterdag 
 Paaswake op Sint-Vincentius om 21.00 u. 
27 maart: Pasen 
 Plechtige paasviering op Sint-Vincentius om 10.00 u. 
28 maart: Paasmaandag 
 Viering om 11.00 u. op Maria-Goretti 
 
De datum voor de solidariteitsmaaltijd na de zaterdagavondmis op Maria-Goretti is nog te 
bepalen.  
 

 
DANK U VOOR DE PANNENKOEKEN 
 
Bij het feest van Maria-Lichtmis hoort een jaarlijks bezoek met pannenkoeken aan de moskee. 
De mensen daar waren heel dankbaar voor deze blijk van verbondenheid en namen 
onmiddellijk enkele foto’s om op hun website te zetten.  
 
DANK U AAN DE ANONIEME GEVER 
 
Enkele dagen geleden stak er een omslag mét inhoud in de brievenbus van de pastorie. Als 
opschrift: “Voor de daklozen”. Er was geen vermelding van wie deze omslag afkomstig was. 
Daarom willen we de anonieme gever op deze manier danken voor zijn milde gift. 
Het geld zal gebruikt worden om eten aan te kopen dat speciaal voor daklozen geschikt is en 
uitsluitend aan hen zal aangeboden worden. Daartoe behoren beschuiten, blikken die 
gemakkelijk geopend kunnen worden en flesjes water. 
 
JAARLIJKS EETFESTIJN VAKANTIEKAMP MARJOLEIN 
 
Ook dit jaar nodigt Rozemarijn ons uit op zijn “Warme Beenhespfestijn”. Op zaterdag 27 
februari vanaf 18.30 u tot 20.30 u. en zondag 28 februari vanaf 12 u. tot 14 u. in de grote zaal 
van Sint-Bavo. De prijs bedraagt 18 euro voor de warme beenhesp. Kinderen tot 12 jaar 
kunnen een kinderschotel bekomen aan 10 euro. Als dessert (mits inschrijving) kan men aan 5 
euro een taartje met koffie, thee of frisdrank bestellen. Inschrijven voor 19 februari. Voor 
onze parochie kan dit via Monique De Vuyst, 09/226 55 82.  



Bestellen kan ook via riklaureyns@hotmail.com. Overschrijven kan op rekeningnummer 
BE04 0682 0259 4631, Vakantiekamp Rozemarijn, Hogekouterstraat 96, 9030 Mariakerke. 
Ook ter plaatse betalen kan. 
 
 
 


