Nieuws uit de Godelievegemeenschap (Kerk-in-Roeselare), september 2021
Beste Godelieve-mensen,
September wordt een drukke, maar ook een inspiratievolle en geestrijke maand. Er zijn onder andere de
eerstecommunie- en vormselvieringen, een open forum en een startviering.
Hieronder volgen stapsgewijs enkele data die de kalender verduidelijken.

-

Overzicht eerste communievieringen
zaterdag 18 en 25 september 2021 om 17.30 uur
zondag 19 en 26 september 2021 om 10 uur
De eerstecommunievieringen vinden dus plaats tijdens de normale eucharistievieringen.

Overzicht vormselvieringen
zaterdag 11 september 2021 om 10.30 uur, 13.30 uur en 15.30 uur
Op zaterdag 11 september 2021 is er dan geen eucharistieviering om 17.30 uur.
Alle eestecommunie- en vormselvieringen worden gestreamd. Via de volgende link:
http://ervine.be/h-godelieve-kerk-roeselare/ kan je de viering bijwonen. Er is geen paswoord nodig
(stream 1).
Nadien kan je op de website van de Godelieveparochie de viering nog
herbekijken: https://godelieveparochie.weebly.com/streaming.html. Ook de link naar de streaming
vind je op de website terug.

-

Infoavond nieuwe vormelingen
maandag 4 oktober 2021 om 19.30 uur in de kerk
Hierbij nodigen we alle vormelingen en hun familie uit die hun vormsel willen ontvangen op 7 mei
2022. Nadien volgt een inschrijfmoment op vrijdag 8 oktober 2021 in het secretariaat van 't
Grachtje.

Infoavond nieuwe eerstecommunicanten
maandag 18 oktober 2021 om 19.30 uur in de kerk
Deze infoavond is bedoeld voor de eerstecommunicanten die op 15, 22 en 29 mei 2022 hun
eerste communie willen doen. Nadien volgt ook nog een inschrijfmoment in 't Grachtje op vrijdag
22 oktober 2021.
-

Taizéviering
zaterdag 4 september 2021, 17.30 uur
Elke eerste zaterdag van de maand kon je rekenen op de Taizéviering. Na de vakantieperiode
nemen we deze traditie terug op. Hartelijk welkom.
-

Startviering
zondag 5 september 2021 om 10 uur
Liturgisch beginnen we in september eveneens met een nieuw jaar. Dit vieren we in de startviering
met de grondtoon 'De vreugde van het evangelie'.
-

Open forum
dinsdag 21 september 2021 om 19.30 uur
In dit open forum bespreken we verschillende elementen die belangrijk zijn voor de toekomst van
de Godelievekerk en ook die van de Godelieveparochie, zo is er de oprichting van de pastorale
eenheid, de zaterdagavondvieringen, de werken in 't Grachtje en een voorstel tot vergroening van
de parking. Er is ook nieuws vanuit de verschillende werkgroepen en verenigingen.
-

Franciscuswake
zaterdag 2 oktober 2021, 17.30 uur
Naar aanleiding van de oprichting van de pastorale eenheid worden de figuren van de Heilige
Franciscus en Clara toegelicht in een gebedsmoment met Taizéliederen. Deze wake vindt in de
Heilige Godelievekerk plaats.
-

Oprichting van de pastorale eenheid
zondag 3 oktober 2021
Op zondag vindt de aanstelling plaats van de nieuwe Pastorale Eenheid Heilige Clara en
Franciscus. Deze nieuwe structuur is beter bekend als Kerk-in-Roeselare. Het is een
samenvoegen van de bestaande parochiegemeenschappen in de binnenstad van Roeselare: de
vroeger PE Sint-Franciscus (O.-L.-Vrouw, Sint-Amand, Sint-Jozef, Sint-Michiel), Heilige
Godelieve, Heilig Hart en De Bremstruik.
-

Vanaf september is 't Grachtje elke voormiddag open van maandag tot vrijdag van 9 tot 11 uur en in de
namiddag van 15 tot 17 uur.

-

Om over na te denken
Open je hart voor alle verschillen
Leef in harmonie in die mensengemeenschap
Wees een geschenk voor je buren en je buurt.
Roger Schütz
Prior van Taizé
-Aan alle leerlingen en leerkrachten een goede start toegewenst
voor het nieuwe schooljaar.

't Grachtje, 051 20 77 48, godelievemensen@gmail.com

