Nieuwsbrief
Vrijdag 3 en 10 augustus 2018

Mededelingen
weekendvieringen

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

Activiteiten volgende week

Verder op de agenda

 Woensdag 8 augustus blijft de kathedraal opnieuw open tot 22 uur.
Er is geen optreden van jong muzikaal talent. Het volgende optreden
is op woensdag 13 augustus om 21 uur van Louis De Backere met
accordeon.
 Nog tot en met zaterdag 11 augustus kan men terecht in het
Meersenhuis voor ‘Open Balie zomert’. Iedere werkdag van 12 tot 13
uur wordt er een middagmaal bereid door de vele vrijwilligers.
 Op maandag 13 en dinsdag 14 augustus is ‘Open Balie zomert’ in
Open Balie, Baliestraat 5. Van 11 tot 13 uur wordt er brood en soep
geserveerd.
 Woensdag 15 augustus, Onze-Lieve-Vrouw ten hemelopneming, trekt
de jaarlijkse Brugse Belofte door de Brugse straten. Op de vooravond,
dinsdag 14 augustus, is er om 18 uur eucharistieviering in de kapel van
O.-L.-V.- van-Blindekens. Maandag 15 augustus om 9 uur is er
eucharistieviering in de kathedraal met aansluitend de processie naar
de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Potterie waar er om 11 uur een
gebedsdienst is. Er zijn deze voormiddag geen vieringen in de OnzeLieve-Vrouwekerk (11 uur) en de Sint-Annakerk (10 uur).
 Zaterdag 18 augustus wordt het 10-jarige bestaan gevierd van de SintMichielsbeweging in Brugge. Om 19 uur is er in de Sint-Jakobskerk een
eucharistieviering en aansluitend feestelijke receptie en barbecue in
de Agapezaal, Jan Boninstraat 20.
 Nog tot 30 september is er in de Onze-Lieve-Vrouwekerk een zinvolle
meditatieve tentoonstelling rond het boekje ‘Bezinning bij het
Weesgegroet’ van zuster Caritas Van Houdt.



 200 mensen uit het bisdom Brugge trokken naar Lourdes: Jubilojongeren, verpleegkundigen, KiJoLo, brancardiers en bedevaarders.
Ze kwamen terug met elk een eigen verhaal.
 Tot 11.08: Open Balie zomert in het Meersenhuis
 Ma 13.08 en 14.08: Open Balie zomert in Open Balie, Baliestraat 5
 Woe 15.08: Brugse belofte
 Elke woensdag in juli en augustus: Nocturnes in de kathedraal
 Tot 30.09: Meditatieve tentoonstelling in de Onze-Lieve-Vrouwekerk
rond het boekje ‘Bezinning bij het Weesgegroet’ van zuster Caritas
Van Houdt.
 Zo 26.08: Zondagsontbijt in de Agapezaal, J. Boninstraat
 Zo 2.09: ‘De 1ste dag’ in het bisschopshuis/Sint-Salvatorskathedraal
 Zo 2.09: Ontmoetingsnamiddag in PaCe7, Violierstraat 7
 Zo 16.09: Aanstellingsviering deken-pastoor Philippe Hallein
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