Nieuws uit de Godelievegemeenschap (Kerk-in-Roeselare), juni 2022
-

Sobermaal in zaal Ter Beke
vrijdag 3 juni 2022 tussen 12 en 13 uur
Wij nodigen je graag uit om deel te nemen aan de broodmaaltijd
ten voordele van de Roeselaarse missionarissen.
-

Taizéviering
zaterdag 4 juni 2022 om 17.30 uur
Elke eerste zaterdag van de maand is er een Taizéviering.
De Taizéband verzorgt de muziek tijdens deze eucharistieviering.
-

Pinksteren
zondag 5 juni 2022 om 10 uur
Op Pinksteren daalde de Heilige Geest neer op de apostelen.
Pinksteren wordt ook gezien als het begin van de kerk.
-

Geestige zaterdag
zaterdag 18 juni 2022 om 17.30 uur
Samen met de geloofsgemeenschap houden we een dank- en doorstapviering
voor onze kersverse eerstecommunicanten.
-

Ligconcert in de H. Godelievekerk
zaterdag 18 juni 2022 om 20 uur
Zin om je even helemaal te laten onderdompelen in een heerlijk bad van warme muziek? Tijdens
een ligconcert laat Seraphine Stragier je wegdromen met cello- en harpmuziek en nog veel
meer. Ze brengt pareltjes uit de klassieke muziek, de film, de Scandinavische muziekwereld, enz.
Je beleeft het concert liggend of zittend, maar bij voorkeur met gesloten ogen
om de trillingen van de muziek intens te beleven.
Breng voor het optimale comfort een matje, een kussen en een deken mee.
Er is een vrije bijdrage.
-

Koffieverkoop ten voordele van zorgpastoraal
vrijdag 3 juni 2022 tijdens het sobermaal
zaterdag 4 juni 2022 na de Taizéviering
zondag 5 juni 2022 na de viering (Pinksteren)
zondag 12 juni 2022 na de viering
Voor 1 pakje (250 g) gemalen koffie betaal je 5 euro, voor een halve kilogram 10 euro en bij
aankoop van 1 kg betaal je 18 euro. Er zijn ook koffiepads te koop voor 5 euro per pakje.
-

Welkom op de Godelievefeesten
zondag 3 juli 2022
Info over de activiteiten vind je de op de volgende overzichtelijke
website: https://www.godelievefeesten.be/activiteiten/.
Er is onder andere de Godelieverit voor wielertoeristen, een rommelmarkt, een familiequiz en nog
veel meer. Inschrijven via de website. Voor de grote lotentombola en voor de maaltijd zijn
kaarten te verkrijgen in 't Grachtje of na de vieringen.
-

't Grachtje is elke voormiddag open van maandag tot vrijdag van 9 tot 11 uur en
in de namiddag van 15 tot 17 uur.
't Grachtje, 051 20 77 48, godelievemensen@gmail.com

