
Sint - Vincentius 
 
LITURGISCHE DIENSTEN 
 
Woensdag 25 augustus 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
Vrijdag 26 augustus 
18.30 u. Sint-Vincentius  
Eucharistieviering 
Zaterdag 27 augustus 
17.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
18.00 u. Sint-Jozef 
Gezongen eucharistieviering 
Zondag 28 augustus 
10.00 u. Sint-Vincentius 
Gezongen eucharistieviering 
uit dank 
Maandag 29 augustus 
19.00 u. Mimosastraat 44 
Eucharistieviering 
Dinsdag 30 augustus 
19.00 u. Maria-Goretti 
Gezongen eucharistieviering 
Woensdag 31 augustus 
19.00 u. Sint-Vincentius 
Eucharistieviering 
 
 
DE KALENDER 
 
Dinsdag 30 augustus 
14.00 u. Bijeenkomst met de vrijwilligers van Sint-Vincentius (Kleine Zaal Maisstraat 20) 
 
 
 
 
 
 
 
ZIEKENZORG SINT-VINCENTIUS DEELT MEE 
 
Met het oog op de viering van ons 50 jarig bestaan nodigen we alle vrijwilligers uit op de 
vergadering van 30 augustus 2016 om 14.00 u. in de kleine zaal van de Nieuwe Welvaert 
Op de agenda: 
Laatste afspraken bedevaart 
Valpreventie: verdelen promo materiaal en praktische afspraken 



Viering 50 jaar ziekenzorg: opstellen definitief programma en praktische afspraken 
Gezien het belang van de vergadering hopen we jullie allen te mogen begroeten. 
Om praktische redenen willen we graag tegen 26 augustus weten of je er al dan niet zal zijn. 
Wie wil deelnemen verwittigt Rita,  Jasmijnstraat 46 of 09 226 31 58 of 
rita.hoekman@belgacom.be. 
 
We nodigen jullie ook graag uit om naar Oostakker-Lourdes te gaan op  
zondag 6 september. We verzamelen aan de Nieuwe Welvaert om 14u30. Aan de grot komen 
we samen voor een gezamenlijk gebed en de ommegang. Daarna is er gelegenheid om een 
kaars te laten branden, elk voor zijn intenties. Na dit alles gaan we naar het Boerenhof waar 
we rustig kunnen bijpraten over de voorbije maanden bij een kop koffie al dan niet vergezeld 
van een pannenkoek. Het verbruik in het Boerenhof is voor eigen rekening. 
Hiervoor hebben we uiteraard voldoende auto’s nodig. Wie niet over eigen vervoer beschikt 
kan dit vermelden bij de inschrijving, we zorgen dan ook voor jou voor een plaatsje in een 
auto. Breng je inschrijvingen tijdig binnen (uiterlijk 30 augustus) bij Rita Jasmijnstraat 46 (09 
226 31 58) zodat we de praktische organisatie comfortabel kunnen regelen. 
 
 
 


