Nieuwsbrief
Vrijdag 7 februari 2018


Mededelingen
weekendvieringen

Nieuws uit het team
Nieuws uit de werkgroepen

Nieuws uit het decanaat

Nieuws uit het bisdom

Activiteiten volgende week

Dinsdag 13 februari om 19.30 u. is er een bijbelavond in de
kapel van de Hospitaalzusters van Sint-Jan, Oude Oostendse
Steenweg 45. Het onderwerp is ‘We zijn allemaal pelgrims
onderweg…’ en zuster Anne-Marie Van Schoor leidt de avond in.
De bijdrage voor 1 avond is 3 euro of 10 euro voor de volledige
reeks.
 Woensdag 14 februari is het Aswoensdag, een dag van gebed
en soberheid. Het damesschola Cum Jubilo uit Watou met
Ignace Thevelein, verzorgt de getijden op diverse locaties: om
10.00 u. in de kerk van de Godelieveabdij, om 12.00 u. in de
OLV-kerk met asviering, om 15.00 u. in de H. Bloedbasiliek en
om 17.15 u. in de Sint-Salvatorskathedraal. ’s Avonds is er om
18.00 u. een asviering in de Sint-Salvatorskathedraal, de SintAnnakerk en de kerk van Christus Koning en om 19.00 u. in de
Sint-Pieterskerk en de Sint-Jakobskerk.
’s Middags van 11.30 u. tot 13.00 u. kan u op 2 locaties
aansluiten voor een sobere maaltijd, ofwel in het PC De Toren in
de Blankenbergse Steenweg 217 en in PC PaCe7 in de
Violierstraat 7.
 Een overzicht van de activiteiten en vieringen tijdens de
40-dagentijd vindt u in de folder en op de website.
 De omhaling in de viering is bestemd voor de actie Kerkopbouw.
Deze actie van het bisdom blijft het mogelijk maken om decanaal
secretarissen in te zetten en parochieassistenten een goede
vorming te bieden.
 Tijdens de 40-dagentijd organiseren we tal van activiteiten. Een
overzicht vindt u in onze folder.

 Za 17.02: ‘Zingen en vieren in de geest van Taizé’ om 18.00 u. in de
kapel van de Maria-Assumptakerk, K.Elisabethsquare, Assebroek
Inzingen vanaf 17.45 u. - ontmoeting na de viering.
 Zo 18.02 Kerkelijke avondgebed (vespers) gezongen om 21.00 u. in de
kapel van het Grootseminarie te Brugge.
 Op zoek naar verdieping in de vasten of paastijd? Op tal van plaatsen
in het bisdom worden de komende maanden sterke geloofsavonden
georganiseerd.
 Ma 12.02: Het Babelatelier In de Nieuwe Pastorie, Stalijzerstraat
 Di 13.02: Bijbelavond met zuster Anne-Marie Vanschoor in de kapel
van de Hospitaalzusters van St.-Jan.
 Woe 14.02: Sober maal in de Toren, Blankenbergse Steenweg 217 en
PaCe7, Violierstraat 7

Verder op de agenda

 Vrij 23.02: Koffiestop in het bisschopshuis
 Vrij 23.02: Seniorennamiddag in het Meersenhuis, Oostmeers 5
 Vrij 23.02: Infoavond Broederlijk Delen in de kerk van Christus Koning
 Zo 25.02: Zondagsontbijt in de Agapezaal, J. Boninstraat
 Di 27.02: Panelgesprek ‘Wat met mijn parochiekerk?’ in het
Grootseminarie.
 Zo 4.03: De 1ste dag in het bisschopshuis
 Zo 4.03: Ontmoetingsnamiddag in PaCe7, Violierstraat 7
 Vrij 9.03: Ontmoetingsavond toekomstige trouwers in Huize
Wellecome, Koude Keukenstraat Sint-Andries.
 Zo 11.03: ‘Rond het Woord’ in de Sint-Salvatorskathedraal.
 Zo 18.03: Solidariteitsmaaltijd in De Koepel, G.Davidstraat 10.
 Zo 18.03: Gemeenschappelijke doopviering in de Sint-Annakerk.
 Zo 18.03: The Journey, bezinning met lezingen en muziek in de SintSalvatorskathedraal
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