Nieuwsbrief
Vrijdag 21 december 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

 Een overzicht van alle kerstvieringen in onze Pastorale Eenheid vindt u
op de kerstkaart van Bradi Barth, in Kerk & Leven en via onze website.
 Nog t.e.m. 24 december kan je in de H. Magdalenakerk terecht voor
het Vredeslicht uit Bethlehem. Daarna wordt het Vredeslicht
overgebracht naar de Sint-Walburgakerk waar er op woensdag 26
december om 16.00 u. de kerstsamenzang ‘U zijt Wellecome’ is,
georganiseerd door de Davidsfondsafdelingen van Brugge. De vrije
bijdrage is ten voordele van ‘Open Balie’. Na de samenzang wordt het
Vredeslicht gedoofd.
 Zaterdag 29 december van 9.30 u. tot 12.00 u. is men in ‘Open Balie’ in
de Baliestraat 5 welkom voor soep, brood met toespijs.
 Op zondag 30 december van 8.30 tot 10.00 u. kan je opnieuw genieten
van een heerlijk ontbijt in de Agapezaal in de Jan Boninstraat 20. Voor
elk die niet alleen wil zijn - vrije bijdrage.
 Nog tot 6 januari kunnen er kerstpakketten meegebracht worden voor
Mensa, Sint-Vincentius de Potpourri en Open Balie: vb. droge voeding,
wasgerief, poetsmateriaal, speelgoed, enz. Daarna worden ze verdeeld.



 Bij gelovigen hoort een kerststal tot de traditie en symboliek van
Kerstmis. We vroegen enkele medewerkers in het bisdom naar hun
favoriete figuur. Benieuwd naar de favoriet van onze toekomstige
pastoor-deken Lieven Soetaert? Lees het hier.
 Zo 30.12: Zondagsontbijt in de Agapezaal, J. Boninstraat
 Woe 2.01 van 14.00 tot 18.00 u.: Pannenkoekenfestijn met de
vrienden van Open Balie in het Meersenhuis
 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
 Di 15.1: Vormingsavond voor lectoren en Bijbellezers in het Meersenhuis
 Zo 20.1: Start voorbereiding Doopsel Op Schoolleeftijd
 Zo 27.01: ‘Rond het Woord’ in de Sint-Salvatorskathedraal
 Zo 3.02: Aanstellingsviering (15.00 u.) pastoor-deken Lieven Soetaert
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