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LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Vrijdag 27 mei 
18.30 u. Sint-Vincentius  
Eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan overleden familie 
Zaterdag 28 mei 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 29 mei 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 
Maandag 30 mei 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Gezongen eucharistieviering 
Dinsdag 31 mei 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 1 juni 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
voor het welslagen van de examens 
en ter nagedachtenis aan overleden familie 
 
DE KALENDER 
 
Donderdag 26 mei 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
Zaterdag 28 mei 
Ziekenzorg: ontmoetingsnamiddag 
Maandag 30 mei 
13.30 u.  Hobbyclub Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
Donderdag 2 juni 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
Voedselbedeling (Maisstraat 20) 
 
 
 
 
 
 



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 misschien 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 nog niet beginnen. Op donderdag 19 mei 
was er nog altijd niets van stellingen te zien … Wordt vervolgd 
 
KIND VAN GOD GENOEMD 
 
Op zondag 8 mei werd in onze kerk Adriana De Veirman gedoopt. Zij woont met haar ouders 
in de Geraniumstraat 33. Op zondag 15 mei werd in onze kerk Juliette Bouwens gedoopt, met 
haar ouders en zus woont zij in Letterhoutem. Van ganser harte proficiat! 
Wij wensen de dopelingen en de gezinnen waarin zij opgroeien Gods zegen toe. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
MOEDER VAN GOD 
 
Moeder tussen anjers en rozen 
Gij hebt van ons bestaan het broze 
begin gekend en elk moment 
van goede en kwade dagen; 
de vreugden, angsten en de vele vragen 
de stilte ook en het weerbarstig leed 
het hangt al in de plooien van uw kleed. 
 
Moeder van de stille tranen 
van het veel te diepe leed 
van de uitgestoten mensen 
die in onrecht waarheid wensen: 
Gij die alles hebt gekend 
wat uit liefde is geleden 
wat kortzichtig werd gehaat, 
red ons, midden in het kwaad 
 
Moeder tussen anjers en rozen 
die van stilte staat te blozen 
in de weelderige bloemen: 
veel te veel om op te noemen 
wordt er om uw gunst gesmeekt 
tot intriges en gekonkel 
en het praalzieke geflonker 
bij uw innigheid verbleekt. 
 
Fasafas 
 
 
 


