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

Info wegenwerken
Van 17 oktober 2022 tot aan de kerstvakantie is het kruispunt van de Gitsestraat met de
Honzebroekstraat afgesloten.
De parking voor de lokalen aan de Gitsestraat is bereikbaar via de Brugsesteenweg en de
Rolariusweg. De parking voor de kerk is dan bereikbaar via de Hoogleedsesteenweg, de
Biezenstraat en de Honzebroekstraat. Je kan de parking aan de Honzebroekstraat
niet met de auto oprijden via de Beekstraat.
-

Allerheiligen
dinsdag 1 november 2022 om 10 uur
De eucharistieviering op Allerheiligen wordt gestreamd.
De link vind je op de website van Kerk-in-Roeselare en van de H. Godelieveparochie.
-

Allerzielen
woensdag 2 november 2022 om 19 uur
Op Allerzielen is er een gedachtenisviering voor de overledenen van het voorbije jaar. Er
wordt een kaartje, een kruisje en een verhalenboekje meegegeven aan de familie van de
overledenen. Nadien is er nog wat tijd om na te praten.
-

Sobermaal in zaal Ter Beke
vrijdag 4 november 2022 om 12 uur
We nodigen je graag uit om deel te nemen aan het sobermaal
ten voordele van de Roeselaarse missionarissen.
-

Taizéviering
zaterdag 5 november 2022 om 17.30 uur
Elke eerste zaterdag van de maand is er een Taizéviering in de Heilige Godelievekerk. De
Taizéband ondersteunt muzikaal deze eucharistieviering.
-

Mispraat
zondag 6 november 2022 van 11 tot max. 12 uur
Na de eucharistieviering denken we, met een drankje, verder na hoe we met het klimaat en de
energieproblematiek kunnen omgaan. Op het einde formuleren we enkele adviezen.
-

Eucharistieviering met streaming
zondag 13 november 2022 om 10 uur
Deze eucharistieviering met en voor senioren wordt vanuit de Godelievekerk gestreamd voor de
woon- en zorgcentra in Roeselare, maar ook voor alle mensen die van thuis uit de viering willen
bijwonen.
Ongeveer vijf minuten voor de viering starten we via stream 1 (zonder paswoord). Dit is de
streaminglink: http://ervine.be/h-godelieve-kerk-roeselare/. De link vind je ook op de website van
Kerk-in-Roeselare en de Godelieveparochie.
Deze viering wordt opgeluisterd door het Godelievekoor ter gelegenheid van Sint Cecilia.
-

Geestige Zaterdagviering
zaterdag 19 november 2022 om 17.30 uur
Voor deze viering worden de gezinnen met een eerstecommunicant speciaal uitgenodigd.
Daarnaast is iedereen van harte welkom.
-

Christus Koning
zondag 20 november 2022 om 10 uur
Tijdens deze viering wordt het engagement van de Chiroleiding hernieuwd.
-

The Sprig of Thyme
zaterdag 19 november 2022 om 20 uur

-

Advent
start op zondag 27 november 2022
De advent is een periode van uitkijken naar Kerstmis. Tijdens de advent is er speciaal aandacht
voor de acties van Welzijnszorg.
Van maandag 21 tot donderdagmiddag 24 november worden in de KILI-ruimte adventskransen
gemaakt. Handige creatievelingen zijn heel welkom.
Meer info bij Marleen Casier: 0473 65 15 78.
De adventskransen zijn dan te koop voor 10 euro vanaf het eerste weekend van de advent.
-

'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.
Elke tweede zondag is er een ontbijt mogelijk voor 8 euro.
-

De tent: ochtend- en avondgebed
Elke maandag is er om 17.30 uur een avondgebed en
elke donderdag is er een ochtendgebed om 8 uur, behalve in de schoolvakanties.
-

Avondwake in De Bremstruik (Kerk-in-Roeselare)
woensdag 30 november 2022 om 18.30 uur
Tijdens de advent is er op woensdag een speciale avondwake in het teken van 4 Bijbelse figuren,
Maria, Jozef, Johannes De Doper en de profeet Jesaja.
De data van de andere woensdagen zijn 7,14 en 21 december.
-

Vooruitblik december
vrijdag 2 december 2022 om 12 uur: sobermaal zaal Ter Beke
zaterdag 3 december 2022 om 17.30 uur: Taizéviering
zondag 11 december 2022 om 10 uur: viering met streaming
zondag 11 december 2022: Goesting in kerst (zaal Driehove)
zaterdag 17 december 2022 om 17.30 uur:
Geestige Zaterdag (adventswake)
zaterdag 24 december 2022 om 17.30 uur: kerstviering
zondag 25 december 2022 om 10 uur: Kerstmis (streaming)
zondag 1 januari 2022 om 10 uur: eucharistieviering met aperitief
't Grachtje is elke voormiddag van maandag tot vrijdag open van 9 tot 11 uur en
in de namiddag van 15 tot 17 uur, tijdens de schoolvakanties enkel in de voormiddag.
't Grachtje, 051 20 77 48, godelievemensen@gmail.com

