Nieuwsbrief H. Godelieve, juni 2021
-

Liturgie
Hieronder vind je een overzicht van de vieringen die na 1 juni wekelijks zullen plaatsvinden:
elke dinsdag: avondgebed om 17.30 uur
elke donderdag: ochtendgebed om 7.30 uur,
elke zaterdag: eucharistieviering om 17.30 uur en
elke zondag: eucharistieviering om 10 uur.
Vanaf het weekend van 12-13 juni kan je opnieuw vieringen in de Heilige Godelievekerk
bijwonen tot minstens 70 mensen. Vooraf inschrijven zal dan niet meer nodig zijn. De weekkapel is
elke dag vanaf 8.30 uur open voor stil gebed of voor het aansteken van een kaarsje.
Enkele vieringen worden nog gestreamd, zoals de taizéviering op zaterdag 5 juni en de
eucharistieviering met het kinderkoor op zondag 27 juni.
Volg graag mee door op de volgende link te klikken. Voor de streaming is geen wachtwoord nodig
(stream 1): http://ervine.be/h-godelieve-kerk-roeselare/
Op de website van de Heilige Godelieveparochie vind je ook de link. Een paar uren na de viering
kan je de volledige viering nog bekijken op de website:
https://godelieveparochie.weebly.com/streaming.html

-

De medewerkers van ziekenpastoraal organiseren in juni de jaarlijkse koffieverkoop.
Voor 250 g gewone koffie (met cafëine) betaal je 5 euro, voor een halve kg 10 euro en voor 1 kg 18 euro. Dit
geldt eveneens voor de aankoop van decakoffie. Er is zowel koffie in bonen als gemalen koffie beschikbaar.
Spreek gerust een medewerker van ziekenpastoraal aan of spring eens in de voormiddag binnen in 't
Grachtje als je koffie wil kopen ten voordele van de werking van ziekenpastoraal in de Godelieveparochie.

-

Terugblik op bedevaart naar Dadizele
Met een voldaan gevoel kunnen we terugblikken op een geslaagde bedevaart naar Dadizele.
Coronaveilig en met veel enthousiasme vertrokken zowel eerstecommunicanten, vormelingen als
bedevaartgangers richting basiliek. Om 17 uur was er een zonovergoten viering in het Rosarium.
Hartelijk dank aan alle medewerkers die hieraan hun steentje hebben bijgedragen.
Meerdere sfeerbeelden kan je terugvinden op de website van de Godelieveparochie:
https://godelieveparochie.weebly.com/bedevaart.html.
Op zondag 4 juli 2021 vindt de 16de editie van de Godelieve-rommelmarkt plaats, dit onder
klein voorbehoud. Voor inschrijvingen kan je contact opnemen met Luc Handschoewerker via
luc.handschoewerker@gmail.com.
-

Op zondag 13 juni 2021 vieren we vaderdag. Proficiat aan alle vaders.
Hieronder vind je een passend gedicht van Jef Soenens.
-

Om over na te denken
VADERS VAN VANDAAG
vaders van vandaag
halen het linnen graag naar binnen
zetten de wereld waterpas
tussen de lakens van weleer
mogen zij weer
iets nieuws verzinnen
weldra kronen zij hun zonen
worden meisjes koninginnen
vaders van vandaag
treed maar aan
voor vaders
valt er veel te (over)winnen.
Jef Soenens

