Nieuwsbrief
Vrijdag 26 oktober 2018

Nieuws uit het team

 Dinsdag 30 oktober om 14.30 u. is er een eucharistieviering met
ziekenzalving in de kapel van de zusters Maricolen, Oude Zak 34.
 Vrijdag 2 november, Allerzielen, zijn er 2 gedachtenisvieringen waarin
we bidden voor onze dierbare overledenen: om 18.00 u. in de SintGilliskerk en om 19.00 u. in de kerk van Christus Koning. Tijdens de
viering zal een gedachtenisprentje worden uitgedeeld met alle namen
van de overledenen uit onze parochie van het voorbije jaar.
 Zondag 4 november ben je opnieuw welkom op de ‘1ste dag’: Onthaal
vanaf 9.00 u. in het bisschopshuis, om 9.30 u. geloofsverdieping met
aansluitend om 10.30 u. eucharistie in de Sint-Salvatorskathedraal.
 Zondagnamiddag 4 november 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.
 We kijken al vooruit naar 2019 en vragen u tijdig uw abonnement op
Kerk & leven, het parochieblad, te vernieuwen. Kerk & Leven blijft het
beste kanaal om op de hoogte te blijven van wat er beweegt in onze
Kerk, wereldwijd maar ook en vooral heel dichtbij, met onder meer
elke week vier pagina’s uit onze pastorale eenheid.
Een jaarabonnement kost 40 euro, een steunabonnement kan vanaf 45
euro. Wacht niet met betalen, zodat u geen enkele editie hoeft te
missen. Abonnees ontvangen volgende week hiervoor een brief met
een overschrijvingsformulier. Wie nog niet geabonneerd is, kan voor
meer info terecht bij de onthaalpunten of op onze website
www.sintdonatianusbrugge.be.


Nieuws uit de werkgroepen

 Jongeren die volgend jaar willen gevormd worden, kunnen contact
opnemen met leen.hosten@hotmail.be.

Nieuws uit het decanaat
Nieuws uit het bisdom

Activiteiten volgende week

Verder op de agenda

 De Kerkfabriek van Sint-Michiel is op zoek naar een koster (18u).
Meer info op www.emmausparochie.be.
 In Kerk en Leven lees je getuigenissen uit Assebroek en uit Knokke over
een andere manier van kerkfhofbezoek.
 Op 1 november (18u.00-20u.00) is er op de begraafplaats van VerAssebroek leven en dood anders
 Di 30.10: Ziekenzalving in de kapel zrs. Maricolen
 Vrij 2.11: Vieringen voor de overleden van het voorbije jaar in de SintGilliskerk (18u) en de kerk van Christus Koning (19u)
 Zo 4.11: ‘De 1ste dag’ in het bisschopshuis/Sint-Salvatorskathedraal
 Zo 4.11: Ontmoetingsnamiddag in PaCe7, Violierstraat 7
 Ma 5.11: Het Babelatelier In de Nieuwe Pastorie, Stalijzerstraat
 Vrij 9.11: Parochiale infobeurs in PC De Koepel, Gerard Davidstraat
 Di 13.11: Bijbelvrienden in de kapel zrs. Sint-Jan
 Zo 25.11: Zondagsontbijt in de Agapezaal, J. Boninstraat
 Zo 25.11: ‘Rond het Woord’ in de Sint-Salvatorskathedraal
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