Nieuwsbrief
Vrijdag 1 december 2017

Mededelingen
weekendvieringen

Nieuws uit het team
Nieuws uit de werkgroepen
Nieuws uit het decanaat

 Maandag 4 december van 20 tot 22 uur is er het 3de tastgesprek
van het Babelatelier In de Nieuwe Pastorie, Stalijzerstraat 19.
‘Waarom het niet zo duidelijk is wie we zijn’: filmfragment en
duiding door Koen Dekorte - Bijdrage: 8 euro.
 Donderdag 7 december om 9 uur gaat het maandelijks gebedsuur
rond het Evangelie van de volgende zondag door bij de Zusters van
Maria van Pittem, Carmerstraat 87a.
 Donderdag 7 december om 20 uur is er een adventsbezinning ‘Voor
de kleine arme’ in Poverello, Oostmeers 1. Van harte welkom om
zelf te komen luisteren naar het levensechte verhaal van deze
ontmoetingsplaats. Nadien is er nog tijd voor een gezellige babbel.
 Vrijdag 8 december om 20 uur is er in de Sint-Salvatorskathedraal
een benefietconcert ‘Amics’ t.v.v. de straatkinderen in Koduru
(India) - kaarten in voorverkoop aan 18 euro via het secretariaat
Sint-Donatianus, aan de deur 20 euro.
 Zondag 10 december om 9.30 uur is er in de schatkamer van de
Sint-Salvatorskathedraal ‘Rond het Woord’: een moment van
gedachten uitwisselen rond de zondagslezingen - om 10.30 uur is er
eucharistieviering en na de viering sluiten we af met een klein
aperitief.
 Woe 6.12: Bijeenkomst van het pastoraal team
 Van 20 tot 26 december is het Vredeslicht beschikbaar in de
H. Magdalenakerk. Op woensdag 20 december om 18.30 u. is er een
gemeenschappelijk startmoment en op vrijdagavond 22 december
een nocturne tot 21.00 u.
 Zo 10.12 om 16.00 u.: Kerstconcert in de Sint-Willibrordkerk, SintAndries t.v.v. Sjalom.

Nieuws uit het bisdom

 Bisschop Lode Aerts schreef, een jaar na zijn aanstelling tot
bisschop, de Pastorale beleidsbrief: ‘Verdiepen en verbinden’ met
een aantal prioriteiten, doelstellingen en acties voor de pastoraal in
het bisdom Brugge.

Activiteiten volgende week

 Ma 4.12: Het Babelatelier In de Nieuwe Pastorie, Stalijzerstraat
 Do 7.12: Gebedsuur bij de Zrs. van Pittem in de Carmerstraat
 Do 7.12: Adventsbezinning ‘Voor De Kleine Arme’ in Poverello,
Oostmeers 1.
 Vrij 8.12: Benefietconcert t.v.v. Koduru, Sint-Salvatorskathedraal
 Za 9.12: Inhuldiging bronzen beeld ‘The Homeless Jesus’ aan de
Magdalenakerk.
 Zo 10.12: ‘Rond het Woord’ in de Sint-Salvatorskathedraal

Verder op de agenda

 Vrij 15.12: Soep op de Stoep in het bisschopshuis
 Za 16.12: Kerstactie aan de Sint-Salvatorskathedraal
 Woe 20.12: Ontvangstmoment van het Vredeslicht in de
Magdalenakerk
 Vrij 22.12: Nocturne het Vredeslicht in de H.Magdalenakerk
 Zo 31.12 : Zondagsontbijt in de Agapezaal, J. Boninstraat
 Di 2.01: Pannenkoekenfestijn met de vrienden van Open Balie in de
Agapezaal
 Zo 7.01: De 1ste dag in het bisschopshuis
 Zo 7.01: Ontmoetingsnamiddag in PaCe7, Violierstraat 7
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