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LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Vrijdag 10 juni 
18.30 u. Sint-Vincentius  
Eucharistieviering 
Zaterdag 11 juni 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 12 juni 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan de heer Raf Van Speybrouck en ter nagedachtenis aan overleden 
echtgenoot 
Maandag 13 juni 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Gezongen eucharistieviering 
Dinsdag 14 juni 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 15 juni 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
voor een bijzondere intentie 
 
 
DE KALENDER 
 
Zondag 12 juni 
Vaderdag 
Maandag 13 juni 
13.30 u.  Hobbyclub Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
19.45 u. Parochieteam Sint-Vincentius (Maisstraat 14) 
 
 



 
 

 
 



 
 
 
QUIZNAMIDDAG VAN ZIEKENZORG 
 
Op zaterdag 28 mei hield Ziekenzorg Sint-Vincentius een quiznamiddag. U vindt hierbij 
enkele impressies van dit geslaagd gebeuren. 



 
 
WERKEN AAN DE KERK VAN SINT-VINCENTIUS 
 
Zoals op de foto duidelijk te zien is zijn de stellingen verleden week geplaatst rond de toren 
van de kerk. Er moet nu bovenaan in de toren nog gewerkt worden zodat het kruis en de haan 
terug op hun plaats kunnen komen. 
 
PASAR MARIAKERKE HOUDT DAGFIETSTOCHT 
 
Op zaterdag 11 juni houdt Pa  sar Mariakerke een dagfietstocht: Het Gentse Ommeland 
Tijdens onze tocht van +/-50 km, gaan we de groene longen van de stad opzoeken en een 
aantal pittoreske plaatsjes langs de Leie. We fietsen aan een rustig tempo, door een prachtig 
landschap, langs veilige goed berijdbare landelijke wegen en veldwegen. We sluiten af met 
een gezellig etentje in een plaatselijk restaurant 
 
 
 
 
 
 
 



DE GEESTELIJKE WERKEN VAN BARMHARTIGHEID 2 
 
In het eerste artikel van deze reeks bespraken we de geestelijke werken van barmhartigheid in 
het algemeen. We gaan daar toch nog even mee door. 
 
In een Nederlands commentaar voor predikanten vonden we het volgende over de achtergrond 
van waaruit deze werken gebeuren: 
 
“In deze katholieke visie op de continuïteit tussen natuur en genade (je kunt “met de genade 
meewerken”) zal de nadruk in de verkondiging minder gauw liggen op hoe slecht de mensen  
zijn. We moeten dus ook voorkomen dat we als voorgangers gaan moraliseren: preken met 
een belerend vingertje (ik weet hoe slecht jullie zijn en ik zal jullie dat eens goed inpeperen). 
 
De juiste houding als voorganger is: we verlangen er allemaal naar om het goede te doen, 
maar we weten ook dat wij maar beperkte mensen zijn en dat we dikwijls tekortschieten of 
andere keuzes maken. We hebben echt Gods liefde en genade nodig om iets goeds tot stand te 
brengen. Maar die liefde en genade komen naar ons toe in de sacramenten. En ook in de 
schoonheid van de schepping, en op elk moment van inspiratie. Als we ons laten vervullen 
met die liefde, dan helpt ons dat om het goede ook echt te doen. 
 
Bij een katholieke spiritualiteit hoort dus dat je het goede doet vanuit vreugde (en niet zozeer 
vanuit een gevoel van schuld of overspannen verantwoordelijkheid). Omdat je door de band 
met God vervuld wordt van vreugde en dankbaarheid heb je gewoon meer verlangen om lief 
te hebben en het goede ook daadwerkelijk te doen en vol te houden. 
 
Er is niet alleen continuïteit tussen natuur en genade; God breekt ook in in onze gewone 
manier van doen. In de traditie noemen we dat bekering. Je kunt hier denken aan de volgende 
twee momenten: de contrastervaring en het overwinnen van je innerlijke weerstand. Je kunt 
door een concrete ervaring van onbarmhartigheid zo geraakt zijn dat je in beweging móet 
komen. Het voelt als een heilige plicht: je wilt en je moet iets doen en je aanvaardt dat je  
dagelijks leven daardoor een andere wending krijgt. Ook dat is genade, want God spreekt ons 
aan op onze talenten. Juist die mensen voelen zich geraakt die ook iets kúnnen doen. Maar ze  
hebben een zetje nodig.  
Als je je inzet voor anderen kom je echter ook jezelf tegen; oude patronen, gebrek aan geduld, 
onzekerheid, etc. zitten je in de weg. Je kunt voor die confrontatie weglopen en afhaken. Je 
kunt ook, met Gods hulp (waar je om kunt vragen) uitstijgen boven bepaalde beperkingen en 
als mens een groei doormaken. In veel psalmen zie je dat groeiproces verwoord, en ook wij 
kunnen het doormaken. Ook deze groei is een bron van vreugde en dankbaarheid, zeker als je 
erkent dat je op eigen kracht niet zover gekomen zou zijn.” 
(H. Oldenhof, aartsbisdom Utrecht) 
 
Na deze algemene opmerkingen heeft u recht op de lijst met de zeven werken. Zoals gezegd 
kunnen de volgorde en benaming erg verschillen naargelang de bron.  
* de twijfelenden raad geven  
* de onwetenden onderrichten  
* de zondaars vermanen  
* de bedroefden troosten  
* beledigingen vergeven  
* lastige personen geduldig verdragen  
* tot God bidden voor de levenden en de doden 


