Nieuws uit de Godelievegemeenschap (Kerk-in-Roeselare), december 2021
-

INFO in verband met de CORONAMAATREGELEN
Het mondneusmasker is sinds vrijdag 29 oktober 2021 verplicht voor erediensten.
Bij het binnenkomen van de kerk worden de handen ontsmet.
We vragen ook om voldoende afstand te houden.
Zo zorgen we voor een coronaveilige situatie.
-

Advent
start op zondag 28 november 2021
De advent is traditioneel een periode van uitkijken naar Kerstmis. Tijdens deze advent is er
speciaal aandacht voor de actie van Welzijnszorg rond de thematiek van betaalbaar wonen.
Vanaf het eerste weekend van de advent zijn er adventskalenders te koop voor 2 euro.
Verder in de nieuwsbrief vind je ook een duidelijk overzicht van de kerstvieringen.
-

Sobermaal in zaal Ter Beke
vrijdag 3 december 2021
Wij nodigen je graag uit om deel te nemen aan het sobermaal ten voordele van de Roeselaarse
missionarissen. Op vrijdag 3 december 2021 kan je tussen 12 en 13 uur terecht voor een
broodmaaltijd in zaal Ter Beke.
De werkgroep zorgt ervoor dat het middagmaal coronaveilig plaatsvindt. Breng ook zeker je covid
safe ticket mee, digitaal of op papier.
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Taizéviering
zaterdag 4 december 2021 om 17.30 uur
Elke eerste zaterdag van de maand is er een Taizéviering in de Heilige Godelievekerk. De
Taizéband verzorgt de muziek tijdens deze sfeervolle eucharistieviering.
-

Actie Welzijnszorg: soep op de stoep
zaterdag 11 en zondag 12 december 2021 na de viering
Met deze hartverwarmende actie steunen we het goede doel op een coronaveilige manier. Na de
viering kan er een pakket soep worden aangekocht.
-

Forum synodale kerk:
communio, participatie en missie
woensdag 15 december 2021, 19 uur
Op woensdagavond 15 december 2021 nodigen we jou uit om samen het experiment te wagen en
in gesprek te gaan volgens het synodaal model. Het wordt een avond om na te denken hoe wij in
de toekomst samen kerk kunnen vormen en hoe wij de vreugde van het evangelie bij de mensen
kunnen brengen.
Om de avond vlot en coronaproof te laten verlopen, vragen wij om in te schrijven via
godelievemensen@gmail.com.
-

Vredeslicht in de Godelievekerk
actie van vrijdag 24 december tot en met vrijdag 31 december
Elke namiddag tussen 15 en 17 uur kan het Vredeslicht in de Godelievekerk worden opgehaald en
dit vanaf vrijdag 24 december tot en met vrijdag 31 december.
Je kan ook even bidden bij de prachtige kerststal.
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-

Kerstavond
vrijdag 24 december 2021, Heilige Godelievekerk, 17.30 uur

Kerstmis
zaterdag 25 december 2021, Heilige Godelievekerk, 10 uur

Tweede kerstdag
zondag 26 december 2021, Heilige Godelievekerk, 10 uur
-

Overzicht gestreamde vieringen
zondag 12 december 2021 om 10 uur
vrijdag 24 december 2021 om 17.30 uur
Dit is de streaminglink: http://ervine.be/h-godelieve-kerk-roeselare/.
De link kan je eveneens vinden op de website van de Godelieveparochie onder de rubriek
streaming.
-

Nieuwjaarsviering in Sint-Michielskerk
zaterdag 1 januari 2021, 10.30 uur
Wij nodigen iedereen van harte uit om het begin van het nieuwe jaar te vieren in de SintMichielskerk, er is op zaterdag 1 januari geen viering om 17.30 uur in de Godelievekerk.
-

Kerstbloemetjes voor de ouderen en zieken
actie van zorgpastoraal
Met Kerstmis worden opnieuw kerstbloemetjes gebracht bij de +80-jarigen en bij de zieken van
onze parochie.
-
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't Huis-werk in de kijker
‘t Huis-werk is een welzijnsschakel en meer dan 20 jaar geleden gegroeid vanuit de
Godelieveparochie. De vzw heeft 3 woningen in eigendom die verhuurd worden aan gezinnen of
alleenstaanden die op de private huurmarkt moeilijk aan de bak komen. Een belangrijk
aandachtspunt is de zorg om erover te waken dat de woningen comfortabel en energiezuinig
blijven.
De directe contacten met de bewoners maken ons daarenboven bewust van wat het betekent in
een complexe situatie of in armoede te leven. Simpele etiketten of vooroordelen zijn dan niet aan
de orde. We leren waardering te hebben voor de stappen vooruit die de mensen proberen te
zetten.
Begin volgend jaar staat ‘t Huis-werk voor de vraag om één van de woningen grondig te renoveren
of om een meer recente woning aan te kopen? Zin om ons daarbij te steunen?
Neem alvast een kijkje op www.vzwthuis-werk.be.
-

't Grachtje is elke voormiddag open van maandag tot vrijdag van 9 tot 11 uur en in de namiddag
van 15 tot 17 uur.
Tijdens de kerstvakantie is 't Grachtje enkel open in de voormiddag.

-

Om over na te denken
Ik eer kerst in mijn hart en
tracht dat het hele jaar vol te houden.
Charles Dickens
't Grachtje, 051 20 77 48, godelievemensen@gmail.com
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