Kalender
Welkom

H.-Godelieveparochie
Schakel 3-2020

De kalender is dus kort deze keer.
Behalve de permanentie in ‘t Grachtje en de eucharistieviering
op zondag om 10 uur, is het nog wat afwachten.
We willen het veilig houden voor iedereen, maar dat betekent
niet dat we elkaar vergeten.
We zien dat de weekkapel druk wordt bezocht. Het is goed dat
we tijd maken om stil te vallen en te bidden.
Er zijn heel veel mooie dingen gebeurd de voorbije maanden.
Niet te geloven hoe creatief mensen zijn in het solidair zijn met
elkaar.
Er werd contact gehouden via de telefoon, mail of een babbel
op de stoep. Boodschappen werden gedaan voor mekaar,
mondmaskers gemaakt, kaartjes gestuurd …
Ook de bijdrage die we via Kerk-in-Roeselare digitaal hebben
bezorgd, kon op veel bijval rekenen.
Voor vele mensen was het ook een harde tijd; eenzaamheid,
rouw en verdriet bij het sterven van een geliefde, zorgen omtrent de toekomst …
Laten we elkaar verder dragen en nabij zijn …
En heb je behoefte aan een babbel of een bezoekje;
bel gerust 051 20 77 48…

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

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

VIERINGEN IN DE GODELIEVEKERK
Na een lange lock-down ( wie had op 13 maart durven denken dat
we voor 12 weken in ons kot zouden moeten blijven ?) mogen we
weer samenkomen om eucharistie te vieren.
Er zijn nog heel wat beperkingen en maatregelen waarmee we
rekening moeten houden. Veel mensen wachten liever nog een
beetje af tot het veiliger is, waarvoor alle begrip.
Daarom, en na rondvraag en advies van onze gemeenschap, hebben
we besloten om enkel te starten met de zondagsviering om 10 uur.
Dus voorlopig GEEN ZATERDAGAVONDVIERING in onze kerk.
Het zal niet direct zijn zoals we het gewoon zijn. Stewards zullen de
mensen begeleiden, er wordt gevraagd (niet verplicht) om een
mondmasker te dragen, handen te ontsmetten. Er mag voorlopig
geen vredeswens en we mogen ook niet zingen. Geen handdruk bij
het binnenkomen of een korte babbel in de ingang van de kerk…
Omdat we de afstand niet kunnen garanderen, zal er ook tot na de
vakantie geen ochtendgebed zijn in de weekkapel.
Laten we de richtlijnen opvolgen uit respect voor de veiligheid van
de ander en blij zijn om wat wel kan.
Het zal sowieso goed doen, om elkaar weer te zien.

Heel welkom !
SECRETARIAAT ‘t GRACHTJE
De rolluiken bleven dicht. Het huis lag er verlaten
bij, idem voor de parking. Alles bleef stil.
Maar ook hier komt er verandering.
We zouden ervoor opteren om vanaf 15 juni elke voormiddag weer
aanwezig te zijn (cfr vakantieregeling).
Wie langs komt, liefst met een mondmasker, en de veiligheidsvoorschriften in acht nemen. Heel welkom !

ZOETEN INVAL in ‘t GRACHTJE
We hopen in september weer te kunnen starten met de zoete inval,
het maandelijks ontbijt en het middagmaal. Maar niets is zeker!
Zodra het veilig is, wordt iedereen verwittigd.

GODELIEVEFEESTEN werden geschrapt.
Ook dat was een moeilijke beslissing om te nemen, maar het kon niet
anders. Op een feest van ontmoeting kun je moeilijk de afstand bewaren.
Maar daarmee zijn de tweedehandse boeken zich aan het opstapelen in
de garage … Dus wie het wenst kan op maandag– of donderdagvoormiddag komen rondneuzen in de garage en een boek meenemen aan de prijs
van max. 1 eur/boek. Kom dus gerust langs tussen 9-11 uur en wellicht
vind je leuke vakantielectuur.

OKRA ACTIVITEITEN en SENIOREN GODELIEVE
Zeker tot eind juni gaat er geen enkele activiteit door. We hopen in de
toekomst, voorzichtig en vooral veilig de activiteiten terug te kunnen
opnemen. Hiervoor wordt het advies van het Regiobestuur van Okra gevolgd. U wordt op de hoogte gehouden via het Okrantje.

Voor de parochiale activiteiten in de zalen wordt het nog afwachten tot
1 juli en dan wordt er beslist wat eventueel wel kan doorgaan.

EERSTE COMMUNIE
De eerste communie werd uitgesteld en zal normaal gezien plaats vinden
op zondag 20 en zondag 27 september.
Wie wil kan ook aansluiten in 2021 op zondag 2,9,en 16 mei 2021.
VORMSELVIERING
Ook de vormselviering kon niet doorgaan, en zal nu plaatsvinden op zaterdag 19 september 2020. Ook hier kan er gekozen worden om aan te sluiten
in 2021 en dan gaat de viering door op zaterdag 8 mei 2021.

