Kalender
Welkom
zaterdag 24 maart:
zondag 25 maart:
donderdag 29 maart:
vrijdag 30 maart:
zaterdag 31 maart:
zondag 1 april:
zaterdag 7 april:
woensdag 18 april:

17.30 u Eucharistieviering met palmwijding
10 u Eucharistieviering met palmwijding
19 u Witte Donderdagviering
12 u Sober maal
15 u Kruisweg, 19 u Goede Vrijdagdienst met kruishulde
12 u Gebed op de stedelijke begraafplaats
20 u Paaswake
9 u Feestelijk paasontbijt tvv Broederlijk Delen
10 u Feestelijke Paasviering
17.30 u Taizéviering
20 u Tanya; toneel voor het goede doel org.PzG

H.-Godelieveparochie
Schakel 2-2018

De kleine vlam op de paaskaars zegt:
voor velen is de wereld een hel

woensdag 25 april: 19.30 u Open forum
vrijdag 27 april:
zaterdag 28 april:
zondag 29 april:
woensdag 2 mei:
vrijdag 4 mei:
zaterdag 5 mei:
donderdag 10 mei:
zaterdag 26 mei:
zaterdag 2 juni:

en zelf sta jij misschien tegen een muur.

20 u Concert ’zingen van liefde’, inleiding om 19 u
17.30 u Taizéviering
16 u Beethoven 8ste symfonie & Chopin pianoconcerto 1
14.30 u ziekennamiddag met kans tot ziekenzalving Okra
12 u Sober maal
13.30 u en 15.30 u H. Vormsel;
geen avondviering om 17.30 u
10 u Viering Onze Lieve Heer Hemelvaart
17 u We vieren eucharistie in het Rosarium Dadizele
17.30 u Taizéviering

Weekend 30 juni en 1 juli : GODELIEVEFEESTEN !

Elke zondagnamiddag tussen 14 en 16 uur
is er ’Zoeten Inval’ in ‘t Grachtje.
Kom gerust proeven
van een heerlijke kop koffie !

Vertrouw dat God er is
met liefde, sterk genoeg
om doorheen alle dood te gaan
Samen met jou. Samen met ons.
Zalig Paasfeest!
Secretariaat ‘t Grachtje
Honzebroekstraat 19
8800 Roeselare
Openingsuren :
ma – vr : 9-11 15-17 u
Tijdens schoolvakantie
enkel voormiddag

Telefoon:
051 20 77 48
E-mail :
welkom@godelieveroeselare.be

www.godelieveroeselare.be
V.U. Parochiaal coördinator : Olga Vanoverschelde 0477 94 84 29

VIERINGEN GOEDE WEEK
Weekend van Palmzondag zaterdag 24 en zondag 25 maart : eucharistievieringen met wijding van palmtakken op zaterdag 17.30 en zondag 10 uur.
Witte Donderdagavond viering 29 maart om 19 uur
Goede Vrijdag 30 maart: kruisweg om 15 uur, Goede Vrijdagdienst met
kruishulde om 19 uur, op de middag is er sober maal.
Op Stille Zaterdag 31 maart bidden we om 12 uur op de stedelijke begraafplaats. De Paaswake gaat door op de vooravond van Pasen (zaterdag) om
20 uur. Op Pasen 1 april is iedereen welkom om 9 uur voor het feestelijke paasontbijt. Om 10 uur vieren we dan samen het Paasfeest.
Heel welkom!

EERSTE COMMUNIE
90 eerste communicanten en hun gezin hebben zich goed voorbereid op
dit sacrament. Op de zondagen 22 en 29 april, 6 en 13 mei verwelkomen
we hen graag binnen onze geloofsgemeenschap.
VORMSEL
104 vormelingen zijn welkom op zaterdag 5 mei.
De eerste groep wordt gevormd om 13.30 u, de tweede groep is om
15.30 u aan de beurt. Kanunnik Philippe Hallein is de vormheer.
Op die zaterdag is er geen avondviering om 17.30 u.

SECRETARIAAT en ZOETEN INVAL in ‘t GRACHTJE
Parochie zonder Grenzen. Woensdag 18 april om 20 uur in zaal Pagode.
Kaarten 8 euro te bekomen in ‘t Grachtje of bij de leden van Pzg.

Heb je een vraag of heb je nood aan een babbel of een gesprek : je bent elke
werkdag welkom in ‘t Grachtje, van 9-11 u of van 15-17 u.
Je wordt er graag geholpen door een van onze medewerkers. Je kunt ons ook
tijdens de openingsuren telefonisch bereiken : 051 20 77 48.

Als een zegel op je hart Het Hooglied en andere liefdesliederen

Wil je graag een van onze lokalen huren, dan kun je bij ons terecht op woensdag
en vrijdag tussen 9-11 uur of via lokalen@godelieveroeselare.be

Tanya theater Speranza brengt dit toneel voor het goede doel. Organisatie :

H. Godelievekerk vrijdag 27 april 2018 om 20 uur.
Rond het Hooglied, een parel van liefdespoëzie in de Bijbel, brengt het koor Collegium de Dunis een wondermooi concert met Engelse liefdesliederen.
Voor het concert, om 19 u, verzorgt pater Benoît Standaert een inleiding over het
Hooglied. Kaarten kosten 15 euro. te bekomen in ‘t Grachtje. 18 euro ADD

Uitnodiging voor zondag 29 april 2018, 16 u H. Godelievekerk

Beethoven 8ste symfonie - Chopin Pianoconcerto nr 1
symfonisch orkest Nuove Musiche o.l.v. Eric Lederhandler (45 musici) met pianist
Timur SERGEYENIA.
Organisatie: vzw Collectief 'De LINK' i.s.m. paroch. werking H. Godelieve.
Ticket incl. evaluatiereceptie: €20 mits reservatie - €25 ADD €10 jonger dan 25j. (in het kader van 'Niet alleen Elvis blijft bestaan') & vrijetijdspas. Info & boe-

Bedevaart naar Dadizele
Op zaterdag 26 mei 2018 gaan we weer richting Dadizele.
Te voet wordt er gestart aan de Roularta om 13 uur, met de fiets verzamelen we
om 14.30 u aan de kerk en wie mee wil rijden met de wagen geeft ons een seintje.
We worden verwacht voor de koffie vanaf 15.30 u in ‘het Boothuis’ (ingang via
Rosarium). Om 17 uur vieren we samen eucharistie in het Rosarium.

Er is een ontbijt op zondag 8 april en zondag 13 mei 2018 en een gezellig middagmaal op dinsdag 17 april en 15 mei 2018. Elke zondag ben je welkom tussen 14 en
16 uur voor een babbel bij een kopje koffie/thee.
Op woensdag 18 april gaat een vormingsnamiddag door in zaal Driehove
om 14 uur. Onze gastspreker is Geert Vantournhout.
"Wat is geluk, kan je dit leren?
Welke 7 sporen leiden ons naar het geluk?
Vele situaties, anekdotes en tips zijn heel herkenbaar in het leven
met de goede en minder goede kanten"
Tijdens de pauze is er koffie met versnaperingen.
Deelnameprijs : leden 4€, vrijetijdspassers 2€, niet-leden 8€
Inschrijven kan bij Marie-Louise tot uiterlijk 14 april.
Op woensdag 2 mei gaat er een ziekennamiddag door ism Okra en de parochie.
Om 14.30 u is er een eucharistieviering met kans tot ziekenzalving. Nadien is er
een gezellig samenzijn met koffie en taart voorzien in zaal Ter Beke.
Inschrijven kan bij Marie-Louise of in ‘t Grachtje of bij een van de mensen van de
ziekenpastoraal.
Deelnameprijs : 6€, vrijetijdspassers 3€.

