Nieuwsbrief
Vrijdag 30 november 2018

Mededelingen
weekendvieringen

Nieuws uit het team

 Maandag 3 december van 20 tot 22 uur is er het 3de tastgesprek van
het Babelatelier In de Nieuwe Pastorie, Stalijzerstraat 19. Het thema is
‘Politiek en geloof in het Oude Testament’. Didier Vanderslycke en
Koen Dekorte gaan met elkaar in gesprek.
 De adventsbezinning met prof. dr. Dirk De Wachter op donderdag 6
december is bijna volzet. Nog enkele kaarten te verkrijgen via het
Secretariaat St-Donatianus in de St-Salvatorskoorstraat 8, 050 33 68 41,
sint-donatianus@decanaatbrugge.be.
 In de adventsperiode is er iedere vrijdag tijdens de eucharistieviering
van 18.00 u. in de Sint-Salvatorskathedraal, muzikale ondersteuning en
een bezinningstekst rond de Advent of Welzijnszorg.
 Vrijdag 7 december is de 2de beurt van het uitwisselingsgroepje van de
digitale adventsretraite van de jezuïeten. Om 19.00 u. is er avondgebed
in de Sint-Jakobskerk en aansluitend om 19.30 u. uitwisseling in het
Sint-Michielshuis, Moerstraat 26.
 Nogal wat mensen hebben hun jaarabonnement op Kerk & Leven nog
niet vernieuwd. Indien het niet vóór 10 december gebeurt, loop je het
risico in januari enkele edities te moeten missen.
 Woe 5.12: bijeenkomst van het pastoraal team.

Nieuws uit de werkgroepen

 Op zaterdag 8 december om 13.45 u. organiseert Compaz een
namiddag 'Met Augustinus op weg naar Kerstmis' in de
Woensdagmarkt 6 in Brugge.

Nieuws uit het decanaat

 Di 11.12: Jaarlijkse Adventsbezinning van de Emmaüsparochie in de
Sint-Godelievekerk.

Nieuws uit het bisdom

 Priesters en pastores zijn gewoon om voor mensen te zorgen, maar
soms hebben ze zelf zorg nodig. Daartoe dienen de diocesane
zorgteams. Meer in een artikel uit Kerk&Leven .

Activiteiten volgende week

 Ma 3.12: Het Babelatelier In de Nieuwe Pastorie, Stalijzerstraat
 Do 6.12: Adventsbezinning met Dirk De Wachter
 Vrij 7.12: 2de beurt uitwisselingsgroepje digitale adventsretraite.

Verder op de agenda

 Vrij 14.12: Soep op de Stoep in het bisschopshuis
 Za 15.12: Kerstontmoeting in de Sint-Salvatorskathedraal
 Woe 19.12: Ontvangstmoment vredeslicht in de H.Magdalenakerk
 Zo 23.12: ‘Rond het Woord’ in de Sint-Salvatorskathedraal
 Zo 30.12: Zondagsontbijt in de Agapezaal, J. Boninstraat
 Zo 6.1: ‘De 1ste dag’ in het bisschopshuis/Sint-Salvatorskathedraal
 Zo 6.1: Ontmoetingsnamiddag in PaCe7, Violierstraat 7
 Di 8.1: Bijbelvrienden in de kapel van de Hospitaalzusters van Sint-Jan
 Zo 20.1: Start voorbereiding Doopsel Op Schoolleeftijd

Sint-Donatianus Brugge • Sint-Salvatorskoorstraat 8 • 8000 Brugge • www.sintdonatianusbrugge.be • sint-donatianus@decanaatbrugge.be

