
 
 

Sint-Vincentius 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Vrijdag 29 april 
18.30 u. Sint-Vincentius  
Eucharistieviering 
Zaterdag 30 april 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 1 mei 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
en ter nagedachtenis aan mevr. Godelieve Lowyck 
Maandag 2 mei 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan dhr. Lucien Van de Velde 
Dinsdag 3 mei 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 4 mei 
19.00 u. Maria-Goretti 
Eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan mevr. Alice De Clercq 
Donderdag 5 mei 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Eerste communieviering 
 
DE KALENDER 
 
Maandag 2 mei: Hobbyclub 
13.30 u.  Hobbyclub Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
Dinsdag 3 mei 
10.30 u. Oefenen Eerste Communie (Sint-Vincentius) 
Woensdag 4 mei 
Voedselbedeling (Maisstraat 20) 
Donderdag 5 mei 
Ons-Heer-Hemelvaart 
10.00 u. Eerste Communie (Sint-Vincentius) 
 
 
 



 
ONZE HEER HEMELVAART: EERSTE COMMUNIE OP SINT-VINCENTIUS 
 
Van de verschillende scholen op onze wijken zijn de kinderen die hun eerste communie gaan 
doen reeds druk bezig met de voorbereidingen. Drie dinsdagen komen zij oefenen in de kerk, 
om van de Eerste Communieviering iets heel moois te maken. 
Op Ons-Heer-Hemelvaart zullen zij met een vijftiental zijn in de kerk van Sint-Vincentius. 
Wij wensen hen en de gezinnen waarin zij opgroeien Gods zegen en heel veel vreugde en 
vrede toe. 
Natuurlijk zijn ook alle parochianen van Sint-Jozef en Sint-Vincentius hartelijk welkom op 
deze viering.  
Wat de eucharistievieringen betreft op deze dagen: op woensdag is er geen avondmis op Sint-
Vincentius, maar wél een eucharistieviering op de Blaisantvest om 19.00 u. Op donderdag 5 
mei is de eucharistieviering op Sint-Vincentius om 10.00 u. 
 
 

 
 
 
30 APRIL: SCHOOLFEEST OP HET VAN BEVERENPLEIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DE MEIBOOM 
 
De meiboom vóór 
de deure staat, 
zo zoet is hij 
als honinkraat 
die, lekende uit 
de korven, laat 
zijn' zoetigheid mij troosten; 
de mei is daar 
met gers en groen, 
met 't kouten, zo 
de veugels doen, 
van nesten en 
van eiers broën: 
de mei zit in den oosten. 
 
Me meiboom vóór 
de deure is weg, 
de vogels zijn 
in hage en heg, 
nu neerstig aan 
den eierleg; 
hoe groen is al bestoven ...! 
Ach, mochte 't mij, 
hier onbekend, 
eens meie zijn, 
die nooit en endt, 
de Moeder en 
de Maagd omtrent, 
die land en lieden loven! 
 
Guido Gezelle 
 


