Nieuwsbrief
Vrijdag 24 augustus 2018

Mededelingen
weekendvieringen

Nieuws uit het team

Nieuws uit de werkgroepen

 Woensdag 29 augustus blijft de kathedraal open tot 22 uur. Om 21 uur
is een optreden van jong muzikaal talent Robin Ide met gitaar.
 Vanaf volgend weekend geldt de nieuwe uurregeling voor de
weekendvieringen in onze pastorale eenheid Sint-Donatianus.
Hierbij de wijzigingen:
- in de Sint-Annakerk op zondagvoormiddag om 9.00 u. i.p.v. 10.00 u.
- in de kerk van Christus Koning op zondagvoormiddag om 10.30 u.
i.p.v. 11.15 u.
- in de Sint-Pieterskerk op zaterdagavond om 17.30 u. i.p.v. 17.00 u.
en er is geen viering meer op zondagvoormiddag.
 Ook in het komende werkjaar is er de eerste zondag van de maand
‘De 1ste dag’. In september is er geen ‘1ste dag’. Wel op zondag
7 oktober, 4 november en 2 december 2018.
 Zondagnamiddag 2 september van 14.30 u. tot 16.30 u. is er in het
Parochiaal Centrum Pace 7 in de Violierstraat de maandelijkse
ontmoetingsnamiddag. Kom gerust langs voor een gezellige babbel bij
een kopje koffie of om een gezelschapsspel te spelen.
 Nog tot 31 augustus kan u zich inschrijven voor het Leerhuis voor
geloof en pastoraal ‘Op stap met Abraham’.
 Woensdag 29 augustus om 19 uur komt de pastorale ploeg Christus
Koning/Sint-Pieters samen.
 Zaterdag 1 en zondag 2 september is er in de abdij Zevenkerke het
‘Oaseweekend’ met diverse sprekers en gebedsmomenten.
Thema is 'Mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u'. Ontdek het
programma van deze tweedaagse.

Nieuws uit het decanaat

 De federatie Damme is op zoek naar een voltijdse parochieassistent(e)

Nieuws uit het bisdom

 Zondag 2 september om 15.00 u. is de bisschopswijding van Koen
Vanhoutte in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen.

Activiteiten volgende week

 Elke woensdag in juli en augustus: Nocturnes in de kathedraal
 Zo 2.09: Ontmoetingsnamiddag in PaCe7, Violierstraat 7
 Tot 30.09: Meditatieve tentoonstelling in de Onze-Lieve-Vrouwekerk
rond het boekje ‘Bezinning bij het Weesgegroet’ van zuster Caritas.

Verder op de agenda

 Zo 16.09: Aanstellingsviering deken-pastoor Philippe Hallein
 Do 27.09: Viering voor de overledenen in de Sint-Salvatorskathedraal
 Zo 30.09: Zondagsontbijt in de Agapezaal, J. Boninstraat
 Zo 7.10: ‘De 1ste dag’ in het bisschopshuis/Sint-Salvatorskathedraal
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