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

Info in verband met de NIEUWE CORONAMAATREGELEN
Vanaf vrijdag 29 oktober 2021 is het mondneusmasker opnieuw verplicht voor erediensten.
Door de minder gunstige coronacijfers vindt de zalige zondag op 31 oktober 2021 niet plaats,
er is wel een gewone eucharistieviering om 10 uur. We proberen overigens om alles coronaproof
te laten verlopen.
-

NIEUWS in verband met de WEGENWERKEN
Vanaf de herfstvakantie en dus ook na de herfstvakantie zal er een doorgang voor voetgangers
zijn tussen de Beekstraat ('t Grachtje) en de parking voor de kerk. Fietsers stappen best af.
In de week van 22 november 2021 schuiven de werken in de Gitsestraat op naar het gedeelte
tussen de Getouwstraat en de Spoelstraat. Zo wordt de parking voor de kerk en de lokalen
opnieuw beter bereikbaar.
-

Allerheiligen
maandag 1 november 2021, Heilige Godelievekerk, 10.00 uur

Allerzielen (gedachtenisviering)
dinsdag 2 november 2021, Heilige Godelievekerk, 19 uur
Tijdens de gedachtenisviering herinneren we de overledenen van het voorbije jaar. Er wordt ook
een gedachteniskaartje meegegeven aan de familieleden die in de viering aanwezig zijn.
De viering op Allerzielen wordt gestreamd.
Hierbij 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.
-

Sobermaal in zaal Ter Beke
vrijdag 5 november 2021
Wij nodigen je graag uit om deel te nemen aan het sobermaal ten voordele van de Roeselaarse
missionarissen in zaal Ter Beke. Op vrijdag 5 november 2021 kan je tussen 12 en 13 uur terecht
voor een broodmaaltijd.
Het volgende sobermaal vindt plaats op vrijdag 3 december 2021, telkens op de eerste vrijdag van
de maand.
-

Taizéviering
zaterdag 6 november 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.
-

Rachmaninoff-driedaagse in de Heilige Godelievekerk
van 17 tot 19 november 2021
Voor liefhebbers van klassieke muziek is er een Rachmaninoff-driedaagse in de H. Godelievekerk met
onder andere Vitaly Samoshko, winnaar van de Koningin Elisabethwedstrijd voor piano.
Op woensdag 17 november 2021 is er vanaf 14 uur een open repetitie waarbij deze pianist, samen met
een symfonisch orkest, het derde pianoconcerto speelt. Normaal is de prijs 10 euro, maar voor de mensen
van de parochie is het 8 euro.
Op donderdag 18 november 2021 is er om 20 uur een pianoconcert met Timur Sergeyenia. Hiervoor
betaal je normaal 15 euro, voor Godelievemensen is het 13 euro.
Op vrijdag 19 november 2021 is er om 19.30 uur een panelgesprek met Michel Wuyts en Fred Brouwers.
Om 20 uur start het voorprogramma met een ouverture van Beethoven. Om 20.20 uur speelt pianist Vitaly
Samoshko het derde Rachmaninoffconcert. Het normale bedrag is 29 euro, voor mensen van de
Godelieveparochie wordt dat 25 euro.

Praktisch:
Het correcte bedrag schrijf je over op het rekeningnummer van vzw Collectief 'De LINK' + daarna
geef je je naam door aan de parochie (godelievemensen@gmail.com).
Overschrijven kan t.e.m. 4 dagen voor de concertdatum, op de valreep kan een berichtje naar
0475 23 98 01. Tickets worden klaargelegd aan de inkom.
Rekeningnummer van vzw Collectief 'De LINK': BE72 7310 3026 8116, vermeld: ’datum + aantal
personen + uw mailadres’.
-

Christus Koning
zondag 21 november 2021 om 10 uur
Tijdens deze viering wordt het engagement van de Chiroleiding hernieuwd.
-

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.
Er zijn opnieuw adventskransen te koop voor 10 euro vanaf het eerste weekend van de advent.
-

'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 herfstvakantie is 't Grachtje enkel open in de voormiddag.
Op Allerheiligen en Allerzielen is 't Grachtje gesloten.
-

Fijne herfstvakantie voor alle leerlingen en leerkrachten.
-

Om over na te denken
Advent is oefentijd
om te leren
ongeziene mensen zien.
Je laten raken
door het zwijgen
dat over hun bestaan hangt,
en het je aantrekken.
(...)
Carlos Desoete
't Grachtje, 051 20 77 48, godelievemensen@gmail.com

