Nieuwsbrief
Vrijdag 5 januari 2018

Mededelingen
weekendvieringen

Nieuws uit het team
Nieuws uit de werkgroepen

Nieuws uit het decanaat

Nieuws uit het bisdom

Activiteiten volgende week

 Vanaf 2 januari organiseert De Sint-Michielsbeweging opnieuw
'Blok@SintMichiel'. Van maandag tot zaterdag van 9 tot 19 uur kan
men in het Sint-Michielshuis studeren.
Wie zin heeft om mee te helpen bij het toezicht, als aanspreekpunt
of als luisterend oor voor de studenten, kan contact opnemen met
Lode Vandeputte of Inge Neyens.
 Dinsdag 9 januari om 19.30 u. is er een bijbelavond in de kapel van
de Hospitaalzusters van Sint-Jan, Oude Oostendse Steenweg 45.
Prof. Henk Laridon komt spreken over “Als ik zwak ben, ben ik sterk”
uit de 2de brief aan de Korintiërs. De bijdrage voor 1 avond is
3 euro. 10 euro voor de volledige reeks van 6 avonden.
 Donderdag 11 januari om 20 uur is de 1ste bijeenkomst van ‘De
Vrienden van Sint-Donatianus’ in het Meersenhuis. Iedereen die wil
meehelpen om feestelijke gelegenheden in een christelijke
vriendschap vorm te geven, is er van harte welkom.
 Zondag 14 januari om 9.30 uur is er in de schatkamer van de SintSalvatorskathedraal ‘Rond het Woord’. De lezingen van de zondag
‘U hebt mij toch geroepen? (1 Sam. 3) vormen de leidraad voor een
boeiend gesprek - om 10.30 uur is er eucharistieviering en na de
viering een klein aperitief als afsluiter.
 Woe 10.01: Bijeenkomst van het pastoraal team.
 Zondag 21 januari start de doopvoorbereiding op schoolleeftijd.
3 bijeenkomsten op zondagvoormiddag en de doopviering. Zin om
hieraan mee te werken? Laat het weten via leen.hosten@hotmail.be.
 Daniël Vlaemycnk overleed op 28 december te Brugge. Hij was
medepastoor van Sint-Jozef (1952-1961), medepastoor van de
H. Magdalenaparochie (1961-1979) en rector van de zusters
Augustinessen en aalmoezenier RVT “Ter Potterie” (1979-2013).
 Op 31 december overleed priester Valeer Vanderbeken. Hij was
medepastoor in de Sint-Jakobsparochie (1963-1985). De uitvaart
vindt plaats op zaterdag 6 januari om 10.30 uur in de kerk van SintKatarina in Assebroek.
 Vanaf 1 januari zijn er een aantal belangrijke wijzigingen.
 Vanaf di 2.01: Blok@Sint-Michiel in het Sint-Michielshuis
 Di 9.01: Bijbelavond met prof. Henk Laridon in de kapel van de
Hospitaalzusters van St.-Jan.
 Do 11.01: Bijeenkomst van de ‘Vrienden van Sint-Donatianus’ in het
Meersenhuis.
 Zo 14.01: ‘Rond het Woord’ in de Sint-Salvatorskathedraal

Verder op de agenda

 Do 18.01: Vormingsavond voor lectoren en Bijbellezers
 Zo 21.01: Start doopvoorbereiding op schoolleeftijd
 Do 25.01: Viering voor de overledenen van Sint-Donatianus
 Zo 28.01: Zondagsontbijt in de Agapezaal, J. Boninstraat
 Zo 4.02: De 1ste dag in het bisschopshuis
 Zo 4.02: Ontmoetingsnamiddag in PaCe7, Violierstraat 7
 Do 8.02: Gebedsuur bij de Zrs. van Pittem in de Carmersstraat
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