
Sint - Vincentius 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Vrijdag 13 mei 
18.30 u. Sint-Vincentius  
Eucharistieviering 
Zaterdag 14 mei 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 15 mei 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
Maandag 16 mei 
11.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Dinsdag 17 mei 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 18 mei 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
voor een bijzondere intentie 
 
DE KALENDER 
 
Maandag 9 mei 
19.45 u. Parochieteam Sint-Vincentius (Maisstraat 14) 
Woensdag 11 mei 
14.30 u. Liturgieploeg 
Donderdag 12 mei 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pinksteren: bezinning 
----------------- 
De zeven gaven van de heilige Geest 
 
Dank u, Geest, 
want ik heb 
uw wijsheid nodig. 
Al was het maar 
om dankbaar te zijn 
voor de vrije wil, 
die ik gekregen heb. 
Dank u, Geest, 
want ik heb uw inzicht nodig. 
Al was het maar om in te zien 
dat ieder het recht heeft 
op zijn eigen fouten. 
Dank u, Geest, 
want ik heb uw raad nodig. 
Al was het maar 
om ook anderen 
te kunnen helpen. 
Dank u, Geest, 
want ik heb uw kennis nodig. 
Al was het maar om te weten 
wat goed is en wat kwaad. 
Dank u, Geest, 
want ik heb uw eerbied nodig. 
Al was het maar 
om mijn medemensen 
te kunnen respecteren. 
Dank u, Geest, 
want ik heb uw geloof nodig. 
Al was het maar 
om oprecht 
christen te blijven. 
 
Dank u voor uw gaven, 
voor uw inspiratie. 
Dank u, dat u gekomen bent, 
en blijft komen. 
Al was het maar 
om mens te blijven. 
 
Uit “Mensen onderweg” 
 
 
 
 
 
 



KINDERZEGEN EN DOOPHANDJES 
 
Op zondag 29 mei danken we de Heer om 10.00 u. in de eucharistie om de kinderen die in het 
voorbije jaar gedoopt zijn. Tijdens de mis is er een speciale zegen voor de kinderen. Na die 
viering geven we graag aan de onlangs gedoopten een mooi doophandje (met de naam van het 
kind en doopdatum erop geschreven ) mee naar huis.  
 
AAN DE HEER TOEVERTROUWD 
 
Op zaterdag 7 mei hebben wij tijdens de rouwplechtigheid in Sint-Jozef om 11.00 u. biddend 
de heer Adriaan Meekers aan Gods liefde toevertrouwd. Hij werd geboren in 1918 in 
Borgloon, weduwnaar van mevrouw Frida De Raeve. Velen kennen nog zijn zaak Luxor in de 
Wondelgemstraat. Hij woonde naast de kerk van Sint-Jozef. 
Wij bieden de familie en vrienden in rouw onze oprechte christelijke deelneming aan. 
 
 
 

 
 
 



 
 
DE VRIJWILLIGERS VAN ZIEKENZORG SINT-VINCENTIUS OP UITSTAP 
 
In het weekend van 22 tot 24 april gingen de vrijwilligers van Ziekenzorg voor een weekend 
naar zee. We verbleven in het hotel Cosmopoliet in De Panne. Ondanks het weer dat niet 
altijd zo schitterend was heeft iedereen er heel erg van genoten.  
We bezochten het Delvauxmuseum en het Westfrontmuseum. Op zaterdagavond was er een 
muziekquiz.  
Het was een nieuw initiatief van onze Ziekenzorg, dat zeker voor herhaling vatbaar is. 
 
MEILIEDJE 
 
Maria van de lente en van mei 
van zomersproeten en een wei 
vol madeliefjes en van mij 
de moeder in het jonge groen; 
 
Maria van de morgenzoen 
en van de stille avondzegen 
van appelbloesem, goudenregen 
en van al wat pril leven is; 
 
Maria in venster en nis 
aan boom en muur getuigenis 
van wat een mens het liefste is: 
moeder naar Gods gelijkenis. 
 
Fasafas 
 
 



 


