ZOMERSCHAKEL
Nieuws uit de Godelievegemeenschap (Kerk-in-Roeselare), juli - augustus 2022
Taizéviering
zaterdag 2 juli 2022 om 17.30 uur
De Taizéband verzorgt de muziek tijdens deze eucharistieviering.
In augustus is er geen Taizéviering.
Nieuwe regeling zaterdagvieringen
Na de Taizéviering op zaterdag 2 juli 2022 onderbreken we de vieringen op zaterdagavond en we
zijn er weer op zaterdag 3 september om 17.30 uur met opnieuw een Taizéviering.
Vanaf september zal er enkel op de eerste en derde zaterdag een avondviering zijn.
We hopen op het begrip van de mensen die gewoonlijk op zaterdag meevieren en we heten hen
heel welkom, om samen met de hele gemeenschap, te vieren op zondag om 10 uur.
In de vakantie is er ook geen ochtend- en avondgebed tijdens de weekdagen.
Welkom op de Godelievefeesten
zondag 3 juli 2022
Info over de activiteiten vind je op de volgende
website: https://www.godelievefeesten.be/activiteiten/.
Inschrijvingen kunnen via de website.
Voor de grote lotentombola en de maaltijd zijn er kaarten te verkrijgen
in 't Grachtje of na de vieringen.
Permanentie 't Grachtje
juli en augustus
Tijdens de zomermaanden is het parochiehuis 't Grachtje elke voormiddag open
van maandag tot vrijdag van 9 tot 11 uur, dus niet in de namiddag.
-

Chiro JOMEGO gaat op kamp
van 31 juli 2022 tot en met 10 augustus
We wensen Chiro JOMEGO een zomers vakantiekamp toe in Malle.
Zomeruitstap naar het klooster van de Grauwzusters (Grote Markt) en
bezoek aan R & B met geschiedenis van het Barnumkwartier
donderdag 25 augustus 2022 van 17 tot 20 uur
Inschrijven voor de zomeruitstap kan via mail of in 't Grachtje of na de vieringen.
Hartelijk welkom. Het wordt beslist een interessante uitstap.
Schrijf graag tijdig in, tot 25 mensen kunnen deelnemen.
‘Zoete inval' in 't Grachtje
elke zondag tussen 14 en 16 uur
Heb je 'goesting in een klapke'? Dan ben je op zondag tussen 14 en 16 uur welkom in 't Grachtje.
Er is iemand die tijd heeft en die je graag een kopje koffie of thee aanbiedt.
Sobermaal
vrijdag 2 september 2022
Ten voordele van de Roeselaarse missionarissen is er in september opnieuw
een sobermaal in zaal Ter Beke.
Opgepast: in oktober zal er uitzonderlijk geen sobermaal zijn in de Godelieveparochie,
maar als je wil, kan je dan aansluiten in De Kiem (Onze-Lieve-Vrouw).
Vrijwilligersfeest
zaterdag 3 september 2022 na de Taizéviering
Noteer alvast deze datum in je agenda. De uitnodiging volgt later.
Boekentaszegening
zondag 4 september 2022 om 10 uur
Om het schooljaar goed in te zetten willen we alle kinderen (met hun boekentas),
jongeren en leerkrachten uitnodigen op de eerste zondag van september.
We vragen Gods zegen over het nieuwe schooljaar.
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