
Sint - Vincentius 
 
 
LITURGISCHE VIERINGEN 
 
Vrijdag 1 juli 
18.30 u. Sint-Vincentius  
Eucharistieviering 
Zaterdag 2 juli 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
voor de gesneuvelden en de overleden van de dekenij 
Zondag 3 juli 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan de heer Raoul Droesbeke 
Maandag 4 juli 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering 
Dinsdag 5 juli 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 6 juli 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
om God te danken voor het leven van familie en vrienden van ons heengegaan dat we 
eenmaal in het licht van Gods liefde mogen verbonden zijn 
Vrijdag 8 juli 
18.30 u. Sint-Vincentius  
Eucharistieviering 
Zaterdag 9 juli 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 10 juli 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan dhr Marcel Dekens en mevr. Clara Vandercruyce 
Zaterdag 16 juli 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gebedsviering 
Zondag 17 juli 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gebedsviering 
 



DE KALENDER 
 
Donderdag 23  juni 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
13.30 u. Inhuldiging Koen Blieckplein 
 
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. 
 
AAN DE HEER TOEVERTROUWD 
 
Op dinsdag 28 juni hebben wij tijdens de rouwliturgie om 10.00 u. in de kerk van Sint-
Vincentius biddend de heer Franky Mallé aan de Heer toevertrouwd. Hij werd geboren in 
1970 als zoon van Albert (+) en Marguerite Mallé uit de Cornelis Sneyssonestraat 38. De 
laatste jaren verbleef hij in Vurste. 
Wij bieden de familie en vrienden in rouw onze oprechte christelijke deelneming aan. 
 
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.  
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. 
 
Voor begrafenissen kan men zich wenden tot het parochiesecretariaat van Kolegem en pater 
Gilbert, telefoon 09/226.13.51. 
 
DE GEESTELIJKE WERKEN VAN BARMHARTIGHEID 5 
 
HET ONRECHT VERDULDIG LIJDEN? OF … 
 
Moet onrecht geduldig verdragen worden? Moet men onrecht lijden - en dan, uit 
barmhartigheid - dat geduldig doen? We hebben er wellicht onze vragen bij. Terecht!  Bij de 
hernieuwing van onze doopbeloften beloven wij immers ons te verzetten tegen onrecht. 
Onrecht moet niet verdragen maar aangeklaagd worden. Recht en gerechtigheid zijn bijbels, 
onrecht dient vermeden, verfoeid en zelfs gehaat te worden. Van Jezus staat er 
“rechtvaardigheid hebt Gij liefgehad en onrecht gehaat” (ps. 45,8 geciteerd in Hebr. 1, 9).   



Er is in de bijbel één zinnetje te vinden : “waarom lijdt u niet liever onrecht” (1 Kor. 6,7). Het 
is voldoende om het gehele stuk te lezen om te weten dat het gaat over christenen die willen 
procederen tegenover medechristenen. Evident dat Paulus dat liever niet ziet gebeuren. 
 
Waar komt het zinnetje dan wel vandaan? In de Navolging van Christus heeft Thomas a 
Kempis het over “Van het verdragen van onrecht en van de ware lijdzaamheid” (Boek 3 
hoofdstuk 19). De aandacht is daarbij niet gericht op het barmhartig omgaan met de andere.  
Het gaat Thomas om de deugd van lijdzaamheid. Men moet vermijden om zichzelf te gaan 
beklagen of allerlei redeneringen op te bouwen. Beter is het te beseffen dat ook Jezus heeft 
geleden en in zijn navolging dit lijden te aanvaarden.  
 
Blijkbaar zag ook de oude catechismus van het bisdom Gent (1894) een probleem. Op de 
vraag  “Wat ongelijk moeten wij uit barmhartigheid vergeven?” krijgen we als antwoord 
“Alle ongelijk, hoe groot het ook moge wezen en  hoe dikwijls het zoude mogen geschied 
zijn”.  In plaats van ‘onrecht’ lezen we ‘ongelijk’, ‘verdragen’ wordt ‘vergeven’ (uit een ander 
werk van barmhartigheid: beledigingen vergeven), “hoeveel en hoe dikwijls ” citeert Thomas 
a Kempis (ib. vers 12).  
 
Wij keren liever terug naar Thomas van Aquino. Hij spreekt over ‘portare onerosos et graves’. 
Dat is toch iets anders, en een veel betere vertaling is: 
 
LASTIGE PERSONEN GEDULDIG VERDRAGEN 
 
Wellicht hebben we heel wat minder last om dit als een werk van barmhartigheid te zien. We 
kennen allen wel mensen die gemakkelijk gemeden worden, die niet helemaal passen bij de 
rest. In elke gemeenschap immers zijn er mensen die op de zenuwen werken. Geduld hebben 
met medemensen die niet helemaal mee kunnen, die uit de toon vallen, het kan echt een werk 
van barmhartigheid zijn. Anselm Grün geeft als  suggestieve titel voor dit werk: ‘Lastige 
broeders, op de zenuwwerkende zusters’.  
Soms moet je daarbij ingaan tegen de negatieve houding van de gemeenschap, soms tegen je 
eigen tegenzin om toch met deze mensen om te gaan en hen in het gezelschap te verdragen. 
Het doet denken aan wat Paulus schrijft: met de zwakken ben ik zwak geworden” (1 Kor. 9, 
22); “wij die bij de sterken horen hebben de plicht de gevoeligheden van de zwakken te 
ontzien” (Rom. 15,1). 
 
 
BELEDIGINGEN VERGEVEN 
 
Hoe ga je om met beledigingen? Normaal gesproken voel je je gekwetst en oneerlijk 
behandeld. De neiging is groot om in discussie te gaan, om iets terug te zeggen en zelf 
verwijten te maken. Je zou de ander willen terug betalen met zijn eigen munt.  
Vraag is of je daar veel mee bereikt. Wellicht wordt de andere er niet beter van. Veel beter is 
het de kringloop van woord en wederwoord te doorbreken. Wie er in slaagt om zich niet te 
laten opslokken door de beledigingen maar ze kan ‘doorslikken’ heeft al een eerste stap gezet. 
Wie dan van toon kan veranderen zet een volgende stap: in plaats van woedend te reageren 
wordt een gesprek mogelijk. Een verdere stap is op zoek gaan naar heling in plaats van verder 
kwetsuren aan te brengen.  
 



Het zou ons te ver voeren om hier heel het thema van ‘vergeven’ aan te raken, maar het is 
duidelijk dat dit de uiteindelijke stap is. Anselm Grün zegt over dit werk “In de vergeving 
wordt de wonde tot parel”. 
 
We bekijken nog even de varianten. Zo lezen we in de oude catechismus van Gent “Hetgeen 
tegen ons misdaan is vergeven”. Soms vindt men ook, geïnspireerd door het evangelie:  
“Vijanden vergeven”. Dit lijken ons verdere uitbreidingen te zijn. 
Thomas van Aquino heeft het over “remittere offendenti” wat men kan vertalen als “de 
beledigende kwijtschelden”. ‘Schelden’ heeft oorspronkelijk als betekenis ‘luidop bekend 
maken’, ‘kwijt’ betekent ‘vrij van’. Nog een andere mogelijkheid is ‘het de beledigende niet 
aanrekenen’. 
 


