Nieuwsbrief
Vrijdag 8 juni 2018

Mededelingen
weekendvieringen

 Zondagavond 10 en 17 juni om 21 uur wordt in de kapel van het
Grootseminarie te Brugge het kerkelijke avondgebed (vespers)
gezongen. Er wordt telkens gebeden om roepingen in de kerk. Wie wil
aansluiten bij de seminariegemeenschap is van harte welkom.
 Maandag 11 juni van 20 tot 22 uur is er het 7de tastgesprek van het
Babelatelier In de Nieuwe Pastorie, Stalijzerstraat 19. ‘Waarom het
tijd wordt om Maria Magdalena in ere te herstellen’ met duiding door
Sabine Vanquathem en Jean Bastiaens - Bijdrage: 8 euro.
 Nog tot 22 juni is er in de Sint-Jakobskerk 'Blok@kerk'. Van maandag
tot zaterdag van 9 tot 19 uur kunnen de studenten komen.
 Tot 30 september is er een meditatieve tentoonstelling in de OnzeLieve-Vrouwekerk rond het boekje ‘Bezinning bij de Weesgegroet’
van zuster Caritas Van Houdt.

Nieuws uit het team

 De aanstellingsviering van deken-pastoor Philippe Hallein is op
zondag 16 september om 15.00 u. in de Sint-Salvatorskathedraal.

Nieuws uit de werkgroepen

 Ook dit jaar is er opnieuw een Leerhuisgroep in Sint-Donatianus. Dit
jaar laten we ons inspireren door de geloofstocht van Abraham. De
bijeenkomsten zijn op donderdagavond in het Meersenhuis.
Meer info volgt nog.

Nieuws uit het decanaat

 Het decanaat Brugge zoekt een voltijdse decanaal secretaris om het
decanaal secretariaat te sturen. Indiensttreding: 1 augustus.

Nieuws uit het bisdom

 Zo 24.06: Dank- en afscheidsviering Koen Vanhoutte in DC Groenhove
in Torhout - om 16.00 u. avondgebed en nadien receptie.
Iedereen is van harte welkom!

Activiteiten volgende week

Verder op de agenda

Ma 11.06: Het Babelatelier In de Nieuwe Pastorie, Stalijzerstraat.
 Tot 30 september: Meditatieve tentoonstelling in de Onze-LieveVrouwekerk rond het boekje ‘Bezinning bij de Weesgegroet’ van
zuster Caritas Van Houdt.
 Za 23.06: Dankviering Jan Tilleman in de Sint-Salvatorskathedraal
 Zo 24.06: Zondagsontbijt in de Agapezaal, J. Boninstraat
 Do 28.06: Viering in de Sint-Salvatorskathedraal voor de overledenen
van Sint-Donatianus van de voorbije maanden.
 Zo 1.07: Parochiaal missievriendendiner in het Meersenhuis.
 Zo 1.07: Ontmoetingsnamiddag in PaCe7, Violierstraat 7.
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