
Sint-Vincentius 
 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Vrijdag 20 mei 
18.30 u. Sint-Vincentius  
Eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan overleden familie 
Zaterdag 21 mei 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 22 mei 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan Ignace en Cécile Mulert en Georges Van Craeynest 
Maandag 23 mei 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Gezongen eucharistieviering 
Dinsdag 24 mei 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 25 mei 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
voor het welslagen van de examens 
 
 
DE KALENDER 
 
Zondag 22 mei 
10.00 u. Stilstaan op zondag 
Donderdag 26 mei 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
 
 
 
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.  
 
 
 



WERKEN AAN DE KERK VAN SINT-VINCENTIUS 
 
Als u dit parochieblad hebt aangekregen zal u hopelijk gezien hebben dat er stellingen staan 
rond de toren van de kerk. De werken moesten normaal gesproken beginnen op 9 mei, maar 
door een tekort aan materiaal kon de stellingbouwer eerst deze week beginnen. 
Het kruis en de torenhaan zijn reeds klaar gemaakt om terug geplaatst te worden. Maar wel 
moet men nog klimhaken vastmaken, het dak herstellen en de bliksemafleider in orde maken. 
Misschien zullen de werken iets sneller verlopen dan oorspronkelijk gepland aangezien voor 
het plaatsen van het kruis geen grote mobiele kraan nodig is. We houden u in ieder geval op 
de hoogte. 
 
DE EERSTE COMMUNIE OP SINT-VINCENTIUS 
 
Ze waren heel goed voorbereid, onze eerste communicanten. Met veel ijver hadden ze reeds 
twee maal samen geoefend en nu was de grote dag daar. Een beetje gespannen zaten we te 
wachten op hun komst: er waren er achttien geteld. Op het einde bleek er een niet te komen, 
maar - een beetje onverwacht - was daar ineens nog een ander kind. De telling was dus in 
ieder geval juist. 
 
Het was een mooie viering. Geholpen door het zondagskoor zongen de kinderen met heel veel 
overgave. Zoals afgesproken bij de voorbereiding maakten ze de aangeleerde gebaren, gingen 
mooi in processie, hielden eerbiedig hun handen open om de communie te ontvangen. 
 
De aanwezigen in de kerk deelden in de vreugde. Even was er nog een ‘kippenvelmoment’ 
toen heel de kerk op het einde stil werd, om nog even in die stilte tot God te bidden. En toen 
kon de feestvreugde ten volle uitgezongen worden: ‘Een duim voor jou, een duim voor mij 
…’ 
 
Het enige spijtige is dat we over geen foto beschikken om u in het parochieblad de hele groep 
kinderen voor te stellen, die zich - hoe kan het anders - op zijn mooist gekleed hadden. 
 
Nog een heel hartelijke proficiat aan alle eerste communicanten, hun ouders, de leerkrachten, 
het zondagskoor en allen die zich voor deze viering hebben ingezet. 
 
28 MEI: QUIZ VAN ZIEKENZORG SINT-VINCENTIUS 
 
Wil je gezellig samen zijn met anderen? Kom dan naar de quiz van Ziekenzorg in onze 
parochiezaal (Maisstraat 20). Iedereen kan meespelen, want wat jij niet weet weet je 
tafelgenoot wellicht wel. 
We starten zaterdag 28 mei om 14.30 u. met een kopje koffie. Daarna gaan we quizzen. We 
sluiten de namiddag af met een lekkere koude schotel. Rond 17:00u gaan we terug naar huis. 
Voor dit alles vragen we 3€ te betalen bij inschrijving (drank bij de koude schotel is echter 
niet inbegrepen). 
Inschrijven kan bij je huisbezoeker of bij Rita Jasmijnstraat 46 09 226 31 58 ten laatste op 23 
mei. 
 
 
 
 
 



IK ONDERGETEKENDE,  MARIA… 
 
Ik wist niet 
Dat ik ben gemaakt 
Uit zachtheid van rozenblaadjes 
En dat de reinheid van de lelies in mij wortelt 
En dat de frisheid van de crocus aan mij ontspringt. 
Hij, die het deed, weet en ziet. 
                                  
Ik wist niet 
Dat mijn leven als een hoge toon is 
Als langgerekte volheid van hoorngeschal 
En als de warmte van violen 
En als het getintel van de fluit. 
Hij, die het deed, weet en hoort. 
         
Ik wist niet 
Dat ik stond te stralen in zijn zon, 
Spijts onweer, groeiend tot orkanen van geweld en haat 
En spijts de grote en de kleine lasten. 
Hij, die het weet, Hij steunde. 
 
Ik wist alleen  
Dat Hij er is onwankelbaar 
Hij, die mij standvastig maakt 
Die mij sterkt 
Die mij verwarmt 
Die mij maakt wie ik ben 
 
Ik, ondergetekende, 
Maria van Nazareth. 
              
Hulst, 26 maart 2009 
Fasafas.     
 
 
 


