
Sint – Vincentius 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Vrijdag 3 juni 
18.30 u. Sint-Vincentius  
Eucharistieviering 
Zaterdag 4 juni 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 5 juni 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
uit dank 
Maandag 6 juni 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Gezongen eucharistieviering 
Dinsdag 7 juni 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 8 juni 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
voor een bijzondere intentie 
 
DE KALENDER 
 
Donderdag 2 juni 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
Voedselbedeling (Maisstraat 20) 
Zondag 12 juni 
Vaderdag 
Maandag 13 juni 
13.30 u.  Hobbyclub Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
19.45 u. Parochieteam Sint-Vincentius (Maisstraat 14) 
 
WERKEN AAN DE KERK VAN SINT-VINCENTIUS 
 
Als u dit parochieblad hebt aangekregen zal u 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 maandag 23 mei is er een 
stukje stelling opgebouwd. De dagen erna was er geen beweging. Wanneer men verder 
doet??? Wordt vervolgd 
 
 
 
 



SOLIDARITEITSACTIE ZIEKENZORG CM 2016 
 
Op 13 mei vond de trekking van de nationale tombola van Ziekenzorg ten voordele van 
Chronisch zieken plaats. Ben jij bij de gelukkigen? Kom het te weten. 
Gewonnen? Stuur je lot onder gesloten omslag op aan Ziekenzorg CM, dienst Tombola, 
Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel, met vermelding van de volledige naam en adres (zoals 
voorzien op de rugzijde van de tombolaloten). Op de briefomslag met winnend lot dient 
eveneens naam en adres vermeld te worden. De prijzen worden na controle aan de 
prijswinnaars verzonden. 
Ziekenzorg CM is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten. Bij betwisting wordt te 
rade gegaan bij gerechtsdeurwaarder Mevrouw Daryll Vaganée. 
 
Prijzen voor gewone loten (rood-bruine kleur): Sodexo aankoopcheque (1250 €) 
A  195109 
B  199062  
C  147973  
D  133360 
E  209462 
F  124929 
G  218473 
H  177470 
j   186947 
K  173026 
L  122114 
M  116431 
N  118657 
P  229382 
Q  105513 
R  130488 
 
Sodexo aankoopcheque (250 €) 
In alle series de nummers: 124461, 154679, 197419, 213919  
 
Sodexo aankoopcheque (125 €) 
In alle series de nummers eindigend op: 3118, 7961 
 
Sodexo aankoopcheque ( 50 €) 
In alle series de nummers  eindigend op: 183 
 
Sodexo aankoopcheque (25 €) 
In alle series de nummers  eindigend op: 177, 302, 575, 926 
 
Prijzen voor gratis omslaglot (Kaki-groene kleur); De Audi A4 
Serie Q nr. 016933 
 
Sodexo aankoopcheque (25 €) 
In alle series de nummers eindigend op: 244 
 
 
 



 
 
 
 
Eens keren we terug 
 
Lieve Moeder Maria, 
jij hebt ook moeten geloven. 
Voor jou was het niet altijd duidelijk 
vanaf de komst van de engel 
tot aan de voet van het kruis. 
En ook later, toen je Jezus moest zien 
in die jonge, zoekende Kerk, 
in haar soms kibbelende leiders. 
Zalig ben jij omdat je geloofd hebt, 
Moeder van God, 
tot jou zei Jezus op het kruis: 
'Ziedaar je kind.' 
En Hij bedoelde heel de Kerk. 
Voor heel die Kerk zei Jezus 
tot Johannes, die het alleen kon horen, 
- de anderen waren gevlucht - 
'Ziedaar je Moeder.' 
 
Moeder Maria, we hebben de laatste tijd 
beweerd dat we je niet nodig hadden. 
We noemden je een overbodige tussenpersoon. 
De cerebrale Kerk kon je missen: 
Mariadevotie is niet voor intellectuelen. 
Vergeef het ons, Moeder, 
en bid voor ons, je moeilijke kinderen. 
Laat het voorbeeld van je geloof 
ons inspireren en steunen. 
Blijf onze Moeder, 
en bid voor de Kerk van uw Zoon. 
Eens keren we terug: 
een kind blijft zijn moeder niet vergeten. 
Eens komt er wel opnieuw een bruiloftsfeest 
en als de wijn op is 
luisteren we naar uw raad: 
'doe al wat Hij je zegt.' 
 
E.J. De Smedt 
 
 
 
 
 
 
 



DE GEESTELIJKE WERKEN VAN BARMHARTIGHEID 1 
 
Ze waren reeds lang verdwenen uit het collectieve katholieke geheugen. Iedereen met een 
beetje bijbelse achtergrond kent nog wel de zeven werken van barmhartigheid, maar de 
geestelijke werken? Slechts enkele ouderen, die nog hun catechismus kennen, wisten nog van 
hun bestaan. 
Met de viering van het jaar van barmhartigheid is daar een grote verandering in gekomen: de 
geestelijke werken van barmhartigheid zijn terug van weggeweest. 
 
Vooreerst kunnen we dit opmerken. Het gaat om ‘barmhartigheid’.  De oproep in het 
evangelie is duidelijk: “Wees barmhartig zoals uw Vader in de hemel barmhartig is” (Lk.6, 
36).  
 
In de volgende weken gaan wij , na de reeks over de zeven lichamelijke werken, verder met 
een reeks over de zeven geestelijke werken van barmhartigheid. 
 
Om te beginnen bij het begin stellen we ons de vraag: waar komen die geestelijke werken dan 
wel vandaan? 
De lijst waarnaar gewoonlijk verwezen wordt is afkomstig van een grote theoloog uit de 
Middeleeuwen, namelijk Thomas van Aquino (1225-1274). In zijn Summa Theologiae ( II II 
q32a2) noemt hij ze alle zeven op. Na hem wordt deze lijst gewoon overgenomen zonder 
verdere wijzigingen of toevoegingen. Kijken we naar nog vroeger dan komen wij uit bij de 
kerkvaders.  
 
Barmhartigheid uit zich niet alleen in het lichamelijke, maar ook in het geestelijke. Dikwijls 
wordt hierbij verwezen naar Sint-Augustinus (354-430) : “Barmhartigheid is het meeleven 
van ons hart wanneer we de ellende van een ander beschouwen”.  Bij Johannes (zijn naam 
betekent: God is barmhartig) Chrysostomos (345-407) vinden we het volgende citaat: “In de 
kerk zijn er niet alleen de lichamelijk armen, waarvan het lichaam hongert of dakloos is. Er 
zijn ook diegenen die geestelijk arm zijn, beroofd van het voedsel van de gerechtigheid, van 
de drank van de Godskennis, van het kleed van Christus … Er zijn de vreemdelingen met het 
hart zonder schuilplaats, anderen met wankelende moed, de geestelijk blinden, de doven die 
opgesloten zitten in hun ongehoorzaamheid, zij die lijden aan allerlei soorten geestelijke 
ziekten en die zo ziek zijn dat zij schrik hebben om geestelijk voedsel te ontvangen”. 
 
Bij woestijnvaders en kerkvaders vindt men eveneens verwijzingen naar de afzonderlijke 
geestelijke werken van barmhartigheid. Zo behoren deze werken niet alleen tot het erfgoed 
van de Westerse maar ook van de Oosterse kerken. 
 
In de bijbel tenslotte zijn, zowel in Oud als Nieuw Testament, voor elk van de zeven werken 
aansporingen te vinden. We kunnen dus regelmatig uit de bijbel citeren als we de 
afzonderlijke werken bespreken. 
 
Bij een nadere studie van de lijst van de zeven zien we dat de volgorde niet vast ligt. Bij 
Thomas begint deze met het onderwijzen. De vroegere catechismus van het bisdom Gent 
begint met het berispen van de zondaars (bij sint Thomas op de vierde plaats). Elders staat dan 
weer het troosten van de bedroefden het eerst. Blijkbaar is er geen echte rangorde in het 
zevental. Ook de korte samenvatting van het betreffende werk kan nogal verschillen. Zo staat 
in de catechismus van het bisdom Gent uit 1894: “de zondaars bestraffen”, in de Mechelse 
catechismus is dit “de zondaars berispen” en in Wikipedia “de zondaars vermanen”. 



Aan wie wordt gevraagd om deze geestelijke werken te verrichten? Volgens sommigen zijn 
deze geestelijke werken op de eerste plaats een opdracht voor de clerus en de religieuzen. 
Anderen maken een onderscheid tussen de verschillende werken (bijvoorbeeld de onwetenden 
leren is dan gericht op hen die in het onderwijs staan). 
 
De oproep van het evangelie is echter zonder uitzonderingen. Dit jaar van de barmhartigheid 
is een kans en een uitnodiging voor ons allen om ze te beleven. In de besprekingen van de 
afzonderlijke werken zullen we dan ook aandacht hebben voor de eigen mogelijkheden om ze 
in praktijk te brengen. 
 
Volgende week bespreken we een eerste geestelijk werk: “de onwetenden leren”. 
 
 


