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LITURGISCHE DIENSTEN 
 
Zaterdag 23 juli 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gebedsviering 
Zondag 24 juli 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gebedsviering 
Woensdag 27 juli 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Vrijdag 29 juli 
18.30 u. Sint-Vincentius  
Eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan overleden familie 
Zaterdag 30 juli 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 31 juli 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
uit dank 
Maandag 1 augustus 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering 
Dinsdag 2 augustus 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 3 augustus 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Vrijdag 5 augustus 
18.30 u. Sint-Vincentius  
Eucharistieviering 
Zaterdag 6 augustus 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 7 augustus 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
ter nagedachtenis aan overleden echtgenoot 



Maandag 8 augustus 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering 
Dinsdag 2 augustus 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 10 augustus 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
 
DE KALENDER 
 
Zondag 24 juli 
10.00 u Gebedsdienst  Sint-Vincentius 
Maandag 1 augustus 
19.45 u. Parochieteam Sint-Vincentius (Maisstraat 14) 
13.30 u.  Hobbyclub Sint-Vincentius (Maisstraat 20) 
Donderdag 4 augustus 
13.30 u. COVDA Sint-Vincentius (Kring Maisstraat) 
Voedselbedeling (Maisstraat 20) 
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
INHULDIGING KOEN BLIECK PLEIN 
 
Om 13u00 kwamen de eerste belangstellenden aan druppelen, waar ze verwelkomd werden 
door rustige accordeon muziek. Tegen 13u20 waren alle belangstellenden aanwezig en 
opende wijk regisseur Josefien de ceremonie. Zij gaf als eerste het woord aan burgemeester 
Daniël Termont, gevolgd door een vijftal korte speeches door intimi. Vervolgens legde de 
Amsterdamse Petra Stavast, die betrokken is bij Pilootproject Tondelier uit hoe de 
naamswijziging tot stand is gekomen. De straatnamen voor Tondelier lagen als vast en waren 
reeds door de gemeenteraad goedgekeurd. Voor Koen heeft het stadsbestuur het dossier 
heropend. 
Daarna werd het naambord officieel door de burgemeester samen met Lieven,  Koen zijn 
vaste misdienaar onthuld. De ceremonie werd vervolgd door een reeks korte toespraken van 
aanwezigen, die Koen persoonlijk hebben gekend. Er waren vertegenwoordigers van andere 
geloofsovertuigingen, protestants, rehobôth, Dominicus… de Kerkfabriek, schepen Kris 
Peeters, de moeder van Lieven, Dimitri van Samenlevingsopbouw, Telekleding, wijkregisseur 
Stefaan, Dirk van Buurtwerk Rabot-Blaisantvest, Dienst Vreemdelingenhulp, Tine van de 
Kopergietery, schepen Tom Balthazar, Jeanne van Mandala, Speel-o-theek Pipo, een 
vertegenwoordigster van Tondelier, familie en nog vele anderen. Ze legden allemaal bloemen 
onder het straatbord en spraken een paar persoonlijke woorden. De toespraken  waren 
uiteenlopend. Sommigen kenden Koen al meer dan 40 jaar, hadden zoals kunstenaar Michel 
Bracke, bij zijn vader in de klas gezeten, hadden contacten via de kerk. Weer anderen kenden 
hem via buurtwerk, armenzorg, de aktie ‘Wij willen Proper Rabot’, Grote Kuis, 
Netheidscharter.  



 
Het woord dat het meest genoemd werd was ‘bruggenbouwer’. Koen was een bruggenbouwer 
met grote B. Tot slot legden mensen, die liever niet het woord namen, anoniem nog bloemen 
neer. Wijk regisseur Josephien legde tot slot uit, dat in samenspraak met de familie, besloten 
is de bloemen in Mariakerke op zijn graf te leggen. 
Na afloop bood de Kerkfabriek de aanwezigen een receptie aan in Toreke. Die werd 
uiteindelijk echt op z,n Gentsch afgesloten met het zingen van liedjes van Walter De Buck. 
 
(uit de weblog van de Vrienden van ’t Rabot-Blaisantvest) 
 
 
 
DE WERKEN VAN BARMHARTIGHEID 6 
 
VOOR DE LEVENDEN EN DE OVERLEDENEN BIDDEN 
 
Hiermee zijn we aan het laatste geestelijk werk van barmhartigheid gekomen. We beginnen 
eerst met het bidden voor de levenden. 
Eigenlijk klinkt de oproep om te bidden voor levenden helemaal niet vreemd. We bidden voor 
medemensen tijdens de eucharistie, bij breviergebeden, bedevaarten, gebedswaken … 
Bijeenkomsten die beginnen of afgesloten worden met een gebed bieden regelmatig de 
gelegenheid om er zelf nog intenties aan toe te voegen. Op persoonlijk vlak zijn er vele 
mensen die hun dag besluiten met gebeden voor hun dierbaren en bekenden. Vriendschap, 
meeleven, verbondenheid zijn daarbij wellicht het voornaamste motief. Zeker als een ander in 
nood is voelt ons hart mee.     
 
Daarmee ligt nu heel het veld open van een uiteenzetting over het nut van het bidden, over 
geloof in een liefdevolle God die naar mensen hoort en gebeden verhoort, over de invloed van 
het bidden op ons eigen leven en zelfs over wonderen. We laten het over aan anderen om dit 
uitvoerig te behandelen. 
 
De oproep in het evangelie “Bid voor wie u vervolgen” (Mt. 5, 44) zet een stap verder in de 
barmhartigheid. Hier bidden we niet meer voor hen die ons goedgezind zijn, maar voor de 
mensen die het ons het leven lastig maken. . Het gebed van Jezus op het kruis “Vader, vergeef 
het hen want ze weten niet wat ze doen” (Lk. 23,34) is daar de uiterste consequentie van. Wie 
oprecht kan bidden voor de medemens die ruzie zoekt, onrecht veroorzaakt of zelfs lijden en 
dood,  ervaart dat dit deugd doet en bevrijdt. De medemens is geen vijand maar iemand aan 
wie barmhartigheid moet betoond worden. 
 
Ook voor de overledenen bidden wij dikwijls. Thomas van Aquino behandelt dit zelfs een 
stukje uitvoeriger. Het begraven van de doden, een ‘lichamelijk’ werk van barmhartigheid 
gebeurt natuurlijk uit respect en eerbied voor de mens. Maar heeft de dode zelf daar iets aan? 
Voor wie gelooft in een leven na de dood heeft het nog meer zin om een ‘geestelijke aalmoes’ 
te schenken aan de overledene, vooral aan hen die het nodig hebben. 
Dikwijls wordt voor het bidden voor overledenen verwezen naar één passage in de schrift, 
waar Judas zoenoffers laat opdragen over de gesneuvelden (2 Makk. 12, 39-45). Men vertelt 
echter dikwijls slechts de helft van het verhaal: enkel diegenen die amuletten van afgoden 
dragen zijn gesneuveld. Juist uit barmhartigheid worden voor hen zondeoffers opgedragen.  
 



Juist uit barmhartigheid worden wij uitgenodigd te bidden ‘voor de zondaars’, levenden en 
overledenen. 
 
 
SLOTBESCHOUWING 
 
In deze artikelenreeks bespraken wij de zeven geestelijke werken van barmhartigheid. Daarbij 
hebben we getracht deze zo realistisch mogelijk te benaderen. Het zijn zeven concrete 
mogelijkheden om met mensen om te gaan vanuit de barmhartigheid. We hebben ook 
gewezen op de - volgens ons - soms al te verregaande interpretaties. 
 
Het is goed om weten dat deze werken gemeenschappelijk erfgoed zijn van christenen over 
heel de wereld, ongeacht of zij behoren tot de Rooms-Katholieke of Orthodoxe kerk. Ook in 
het protestantisme zijn deze geestelijke werken gekend. Hus en Luther spraken er over, zij het 
dan met een heel grote maar: je kan met deze werken de hemel niet ‘verdienen’. Gods genade 
kan niet verdiend of afgekocht worden. Wie deze goede werken doet met als eerste bedoeling 
er zelf er zelf profijt van te hebben (de eeuwige beloning te verdienen) is eigenlijk al verkeerd 
bezig: “ze hebben hun loon al ontvangen  … “ zegt Jezus (Mt. 6,4).  
 
Misverstanden rond de geestelijke werken bestaan er inderdaad. Sommigen zien de 
geestelijke werken van barmhartigheid als goede werken, die te maken hadden met vroomheid 
en geestelijk leven, en daartegenover de gewone “aardse” goede werken. Daarover is er veel 
literatuur te vinden. Spijtig is dat het woordje ‘barmhartigheid’ dan dikwijls niet meer centraal 
staat: het gaat steeds om de mens die beroep doet op onze barmhartigheid, geheel volgens het 
verhaal van barmhartige Samaritaan (Lc. 10, 25-37). 
 
Deze reeks is dan ook niet geschreven om iets te verdienen. Maar hopelijk hebben wij, lezers 
en schrijver, er iets bij geleerd en vooral: wat meer barmhartigheid. 
 


