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

Regeling weekendvieringen
Vanaf september is er op de eerste en de derde zaterdag een avondviering.
Op de eerste zaterdag van de maand is er om 17.30 uur een Taizéviering (eucharistieviering).
De derde zaterdag van de maand is er een themaviering,
bijvoorbeeld voor eerstecommunicanten, vormelingen, ...
Op zondag is er om 10 uur eucharistieviering in de H. Godelievekerk.
-

De tent: ochtend- en avondgebed
Vanaf september is er op maandag om 17.30 uur een avondgebed en
op donderdag een ochtendgebed om 8 uur.
Hartelijk welkom als je een halfuurtje wil bidden, meezingen en bezinnen.
-

Sobermaal in zaal Ter Beke
vrijdag 2 september 2022 over de middag
We nodigen je graag uit om deel te nemen aan de broodmaaltijd ten voordele van de
Roeselaarse missionarissen. In oktober zal er uitzonderlijk geen sobermaal plaatsvinden.
Het eerstvolgende sobermaal is dan op vrijdag 4 november 2022.
-

Taizéviering
zaterdag 3 september 2022 om 17.30 uur
De Taizéband speelt muziek tijdens deze eucharistieviering.

-

Vrijwilligersfeest
zaterdag 3 september 2022 om 18.30 uur
Na de Taizéviering is er het vrijwilligersfeest. We danken hierbij alle vrijwilligers van de
Godelieveparochie die zich inzetten om van de parochie een mooie en warme plek maken.
-

Boekentaszegening
zondag 4 september 2022 om 10 uur
Om het schooljaar goed in te zetten willen we alle kinderen (met hun boekentas), jongeren en
leerkrachten uitnodigen om deel te nemen aan de eucharistieviering op zondag 4 september
2022. We vragen dan Gods zegen over het nieuwe schooljaar.
-

Zondagsviering met streaming
zondag 11 september 2022 om 10 uur
Speciaal voor de woon- en zorgcentra in Roeselare wordt de viering op zondag 11 september
2022 vanuit de Godelievekerk gestreamd. Dit initiatief van Kerk-in-Roeselare is eveneens bedoeld
voor alle mensen die van thuis uit de viering willen bijwonen.
Hierbij de streaminglink: http://ervine.be/h-godelieve-kerk-roeselare/.
Ongeveer vijf minuten voor de viering starten we via stream 1 (zonder paswoord).
De link vind je ook op de website van de Godelieveparochie.
-

Geestige Zaterdag
zaterdag 17 september 2022 om 17.30 uur
Deze Geestige Zaterdagviering is een themaviering. Iedereen is welkom.
-

Mispraat (nieuw initiatief)
zondag 18 september 2022 om 11 uur
In september 2022 starten we met een nieuw initiatief: 'Mispraat'. Na de zondagsviering op
zondag 18 september 2022 zal er om 11 uur een gesprek mogelijk zijn over een actueel
maatschappelijk thema. Om 11.45 uur wordt de dialoog afgerond.
Voor de eerste keer van 'mispraat' zal Koen Develter een gesprek over ecologie begeleiden.
-

Kippenfestijn (Maaltijd-zonder-Grenzen)
zondag 25 september 2022 vanaf 11.30 uur
In zaal Ter Beke en Driehove vindt op zondag 25 september 2022 het kippenfestijn van Parochie
zonder Grenzen plaats. Kaarten zijn te koop in het secretariaat van 't Grachtje of bij de
medewerkers of via pzg@telenet.be.
De opbrengst gaat naar allerlei ontwikkelingsprojecten en sociale projecten in eigen
streek.
-

Infoavond en inschrijvingen vormsel 2023
maandag 26 september 2022 om 19.30 uur (infoavond)
vrijdag 30 september 2022 van 8 uur tot 18 uur (inschrijvingen)
Op maandagavond nodigen we alle toekomstige vormelingen en hun familie uit voor een
infoavond in de Godelievekerk. Nadien volgt het inschrijfmoment op vrijdag 30 september
2022 in het secretariaat van 't Grachtje (doorlopend van 8 uur tot 18 uur).
Op zaterdag 6 mei 2023 vindt het vormsel plaats.
-

'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.
-

Vooruitblik oktober
zaterdag 1 oktober 2022 om 17.30 uur: Taizéviering
zondag 2 oktober 2022 om 10 uur: Zalige Zondag
zondag 9 oktober 2022 om 10.30 uur:
gemeenschappelijk viering van Kerk-in-Roeselare in de Sint-Michielskerk
(geen eucharistieviering in de Godelievekerk)
maandag 17 oktober 2022 om 19.30 uur:
infoavond eerste communie in de H. Godelievekerk
vrijdag 21 oktober 2022: inschrijvingen eerste communie
in secretariaat 't Grachtje
-

Tip voor Open Monumentendag
zondag 11 september 2022 (De Bremstruik)
‘duurzaam tegen armoede – armoede is nooit poëtisch’
17.30 – 18.30 uur: rondleiding in De Bremstruik / De Kerit
19 uur: start poëzieavond in de kerk van De Bremstruik (1.5 uur)
met Charles Ducal, Daniel Billiet, Delphine Lecomte en Sara Eelen
De Bremstruik, Arme Klarenstraat 36, Roeselare
-

'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

