
Sint-Vincentius 
 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Vrijdag 4 maart 
18.30 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Zaterdag 5 maart 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 6 maart 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
Ter nagedachtenis aan mevr. Hilda Moens 
Maandag 7 maart 
Geen eucharistieviering 
Dinsdag 8 maart 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 9 maart 
19.00 u. Gebedsviering 
 
DE KALENDER 
 
Donderdag 3  maart 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
Voedselbedeling (Maisstraat 20) 
Zondag 6 maart 
Vierde zondag van de vasten  
Maandag 7  maart 
13.30 u.  Hobbyclub Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
 
DE VASTENTIJD IN ONZE GEMEENSCHAPPEN SINT-JOZEF, MARIA-
GORETTI, SINT-VINCENTIUS 
 
Op zondag 21 februari mochten we in onze kerk reeds onze Koffiestop houden. Heel hartelijk 
dank aan hen die er voor zorgden dat er lekkere koffie en thee was en aan alle deelnemers. 
 
12 maart: Solidariteitsmaal na de eucharistieviering op Maria-Goretti 
13 maart: Na de eucharistieviering worden de eerste communicanten met hun familie 
verwacht. Om 12.00 u. is er het Solidariteitsmaal. 
 
Op zondag 13 maart nodigen we u uit in de kleine zaal van ons parochiecentrum voor het 
Solidariteitsmaal om 12.00 u. Eerst bekijken en bespreken we samen de film van Broederlijk 
Delen. Daarna kunnen we lekker warm eten. Wie meedoet kan zich inschrijven op de lijst 



achteraan in de kerk of een seintje geven aan de pastoor (09/226.12.47 of 
guido.vloemans@telenet.be. 
Op Maria-Goretti is het solidariteitsmaal (boterhammen en beleg) op zaterdag 12 maart na de 
eucharistieviering van 17.00 u. Daarna bekijken we ook daar de film, gevolgd door de 
maaltijd.  
Iedereen is hartelijk welkom. 
 
Samen met de gemeenschappen van de Brugse Poort en Ekkergem vieren wij het sacrament 
van de verzoening op woensdag 16 maart om 19.00 u. in de kerk van Sint-Vincentius. 
 
Tijdens het weekend van 19-20 maart vieren we Palmzondag. Wie kan helpen door ons palm 
te bezorgen bewijst de gemeenschap een mooie dienst. De gewijde palm is te verkrijgen na de 
eucharistievieringen op Maria-Goretti, Sint-Jozef of Sint-Vincentius. 
 
MET ELKAAR DOOR HET LEVEN 
 
Op vrijdag 4 maart zullen tijdens de plechtigheid in onze kerk om 11 u. Mila Rodriguez en 
Kenny Van Tomme elkaar het huwelijkssacrament toedienen. Kenny heeft zijn jeugdjaren op 
onze parochie doorgebracht en woont nu, samen met Mila, in Wondelgem. 
Wij wensen het huwende paar van ganser harte Gods zegen toe en veel geluk. 
 
ONTMOETING MET GEZINNEN EERSTE COMMUNICANTEN 
 
Na de eucharistieviering van zondag 13 maart verwachten we in onze kerk van Sint-
Vincentius alle gezinnen die dit jaar een eerste communicant hebben. Tijdens deze 
ontmoeting maken we kennis met elkaar, bespreken we inhoud en verloop uit van de eerste 
communie en beantwoorden we vragen die er zijn. Voor communicanten die nog niet gedoopt 
zijn is dit het aangewezen ogenblik om hun doopsel te ontvangen. 
 
 
 
 


