
Sint – Vincentius 
 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Vrijdag 24 juni 
18.30 u. Sint-Vincentius  
Eucharistieviering 
Zaterdag 25 juni 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 26 juni 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
uit dank 
Maandag 27 juni 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Gezongen eucharistieviering 
voor een gevraagde intentie 
Dinsdag 28 juni 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 29 juni 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
 
DE KALENDER 
 
Donderdag 23  juni 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
13.30 u. Inhuldiging Koen Blieckplein 
 
 
WERKEN AAN DE KERK VAN SINT-VINCENTIUS 
 
Deze week is de bol verwijderd die zich vlak boven de spits bevindt. Na verguld te zijn zal hij 
samen met het kruis worden teruggeplaatst. Een interessant weetje is dat in vele van 
dergelijke bollen berichten worden gestoken voor later, een soort tijdsdocument. Ook deze 
keer zullen we bij het herplaatsen van de bol er een document bijsteken. Als iemand een goed 
of origineel idee heeft, laat het dan weten aan de pastoor. 
 
 
 
 
 
 



VOORBIJ: OPENKERKENDAG OP SINT-JOZEF 
 
Op zondag 12 juni hielden we een Openkerkendag op Sint-Jozef. Het thema van de dag was: 
geluid en stilte. Op het programma stonden de verschillende geluiden die in een kerk te horen 
zijn. Er zijn de instrumenten met hun typische geluiden: klokken, bellen, ratels, gong, 
wierookvat. Van op de preekstoel werd een gedicht voorgelezen. We luisterden naar het 
geluid van buiten. Natuurlijk hadden we ook momenten van stilte. Verder mochten we ook 
genieten van het heerlijke orgelspel van onze organist en nog wat piano en blokfluit. 
Spijtig genoeg waren er niet zoveel mensen die afkwamen op dit gebeuren. Maar zij die er 
waren hebben zich geamuseerd. 
 
DE BLOEMEKENSWIJKFEESTEN KOMEN ER AAN 
 
Vanaf vrijdag 1 juli zijn er weer de jaarlijkse Bloemekenswijkfeesten. Op zaterdag 2 juli 
worden tijdens de eucharistieviering op 18 u. in de kerk van Sint-Vincentius de gesneuvelden 
van de beide wereldoorlogen herdacht, samen met alle overledenen van de Dekenij.  
Praktisch gezien betekent dit dat in het eerste weekend van juli er géén eucharistieviering zal 
zijn in de kerk van Sint-Jozef. 
 
KIND VAN GOD GENOEMD 
 
Op zaterdag 11 juni werden in onze kerk Demy Van Damme, zooon van Aniick en Michael 
uit de Louis Cloquetstraat en Imke Van Rietvelde gedoopt. Imke is de dochter van Wouter en 
Marieke Van Rietvelde, een familie die welbekend is op onze parochie. Wij wensen de 
dopelingen en de gezinnen waarin ze opgroeien Gods zegen en veel geluk toe. 
 
 
DE VAKANTIEREGELING OP SINT-JOZEF, MARIA-GORETTI EN SINT-
VINCENTIUS 
 
In het weekend van 2-3 juli is op zaterdag de mis op Maria-Goretti om 17 u., op Sint-
Vincentius om 18 u. (feest Bloemekenswijk) en zondag om 10 u. op Sint-Vincentius. Dat 
weekend is er dus geen mis op Sint-Jozef 
In het weekend van 9-10 juli is alles als naar gewoonte 
In het weekend van 16-17 juli en van 23-24 juli zijn er gebedsvieringen op Maria-Goretti en 
op Sint-Vincentius. Voor Sint-Jozef wordt nog gekeken naar de mogelijkheden. 
De andere weekends van de vakantie zijn de eucharistievieringen zoals door het jaar. 
Enige uitzondering: het feest van O.L.Vrouw Hemelvaart, dat op een maandag valt, wordt 
gevierd op Sint-Vincentius om 10 u.. 
 
DE WERKEN VAN BARMHARTIGHEID 4 
 
 
DE ZONDAARS VERMANEN 
 
In de oude catechismus van het Bisdom Gent (1894) staat dit als eerste werk vermeld en dan 
heet het “De zondaars straffen”. Op de vraag “Wien staat het meest toe de zondaars te straffen 
en te onderwijzen?” luidt het antwoord “Alle ouders, meesters en oversten, en degenen die 
den last der zielen dragen”. Daarmee is een richting ingeslagen die we vandaag de dag met 
argwaan bekijken. Het woordje ‘straffen’ is er te veel aan. Het gaat toch immers om een werk 



van barmhartigheid. Liever horen we de uitnodiging om zondaars te ‘vermanen’ of te 
‘verbeteren’. Thomas gebruikt het Latijnse ‘corrigere peccantem’ . Augustinus spreekt over 
de ‘correctio fraterna’, de broederlijke vermaning. 
 
Over de broederlijke (en zusterlijke) vermaning is veel geschreven. Dikwijls verwijst men 
naar het  evangelie van Mattheus. Daar lezen we: “Als uw broeder gezondigd heeft, wijst hem 
dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt ge uw broeder gewonnen. Luistert hij 
niet naar u, haal er dan nog een of twee personen bij, opdat alles beruste op de verklaring van 
twee of drie personen. Luistert hij naar hen niet wil luisteren, legt het dan voor aan de kerk. 
Wil hij ook naar de kerk niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden of tollenaar.” (Mt. 
18, 15-17). Een aantal exegeten verduidelijken dat het hier gaat om publieke zonden. Wie zo 
misdoet en volhardt in de boosheid kan niet langer tot de gemeenschap behoren. Het oordeel 
erover komt dan ook de gemeenschap toe.  Maar zelfs voor wie uitgesloten is blijft er hoop 
bestaan. We merken op dat ‘heiden of tollenaar’ niet helemaal negatief klinkt: Mattheus was 
zelf een tollenaar en het evangelie is er ook voor de heidenen.  De zondaar blijft een geliefde 
mens. 
 
Het gaat er zeker niet om geestelijke politieman te spelen! In de brief aan de Galaten lezen 
we: “Als iemand op een misstap betrapt wordt, moet gij, geestelijke mensen, zo iemand in een 
geest van zachtmoedigheid oprichten; let tegelijk op jezelf, jij kunt ook in verzoeking komen”  
(Gal. 6, 1). Anselm Grün spreekt in dit verband over een ‘wegwijzer’ zijn. Wie de verkeerde 
weg opgaat kan de wegwijzer zien en een keuze maken: verder gaan of terugkeren. De 
wegwijzer is dienstbaar, nodigt uit, maakt duidelijk maar dwingt uiteindelijk niet. De 
uitdrukking  “de zondaar terechtwijzen” is hier op zijn plaats.  
 
Je mag je afkeuring laten blijken over wat echt niet evangelisch is. Ook in het Oude 
Testament was dit de opdracht van de profeten, maar zij deden het steeds uit liefde voor het 
Godsvolk én gedreven door Gods Geest. Eigenlijk mag je maar iets zeggen als je ‘gedreven 
bent door de Geest’. Jakobus beschrijft die geest van wijsheid als volgt: “De wijsheid van 
omhoog is vóór alles rein, maar ook vredelievend, vriendelijk, altijd voor rede vatbaar, rijk 
aan barmhartigheid en vruchten van goede daden, onpartijdig en oprecht “(Jak. 17). 
 
Het is wellicht niet toevallig  dat Thomas spreekt over ‘corrigere peccantem’, de zondigende 
vermanen en niet over  ‘corrigere peccatorem’, de zondaar vermanen. In gewone mensentaal: 
als je iemand bezig ziet iets verkeerd te doen (peccantem), help hem dan door daar op te 
wijzen. Dat is niet hetzelfde als (achteraf) de zondaar (peccatorem) op het matje roepen en 
hem (ver-)oordelen. Wie zijn wij dat wij over onze medemens oordelen (Rom. 14a)? 
 
Niet alleen op persoonlijk vlak kan dit werk van barmhartigheid gedaan worden. In onze 
maatschappij is er onrecht en kwaad dat als vanzelfsprekend wordt aanvaard. “Wees zand in 
het drijfwerk van de wereld”, zo noemt Anselm Grün dit werk. Een korreltje zand, dat knarst 
om wat scheef gaat duidelijk te maken, het is een klein gebaar dat veel kan duidelijk maken. 
 
Tot slot nog dit. We hebben de verschillende uitdrukkingen reeds bekeken: straffen, 
vermanen, terechtwijzen. Er is nog een mogelijkheid.  ‘Corrigere’, het Latijnse woord, wordt 
in onderwijstermen vertaald als ‘verbeteren’: wijzen op fouten om er van te leren hoe ze te 
vermijden.  Het werk van barmhartigheid is slechts geslaagd als de mens, die verbeterd wordt, 
zijn fouten inziet, er uit leert, en zo beter en gelukkiger wordt. 


