Kalender
Welkom
vrijdag 1 september:
12 u Sober maal
zaterdag 2 september: 17.30 u Taizéviering
zondag 3 september:
10 u Boekentasviering m.m.v .het kinderkoor
zaterdag 9 september: 17 u Mini-orgelconcert
donderdag 14 september:14 u Werkgroep ziekenpastoraal
donderdag 14 september:19.30 u Werkgroep Pzg
zondag 17 september:
10 u Start werkjaar met oplegging kruisjes misdienaars
zondag 24 september: 11.30 u Kippenfestijn organisatie Pzg
maandag 25 september: 19.30 u Informatieavond ouders Vormsel 2018
vrijdag 29 september:
8.30-18 u Inschrijving Vormsel 2018
zaterdag 30 september: 17.30 u Gedachtenisviering overledenen voorbije periode
zondag 1 oktober:
10 u Gedachtenisviering overledenen voorbije periode
maandag 2 oktober:
20 u Informatie avond ouders eerste communie 2018
dinsdag 3 oktober:
19.30 u Open forum
vrijdag 5 oktober:
12 u Sober maal
vrijdag 6 oktober:
8.30-18 u Inschrijving eerste communie 2018
zaterdag 7 oktober:
17.30 u Taizéviering
woensdag 11 oktober:
19.30 u Clara (Bremstruik)
zondag 15 oktober:
10 u Engagement vormelingen
zondag 22 oktober:
10 u Missiezondag
zaterdag 28 oktober:
20 u Eenzame uitvaart
woensdag 1 november: 10 u Allerheiligenviering
donderdag 2 november: 19 u Allerzielenviering
vrijdag 3 november:
12 u Sober maal

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

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

H.-Godelieveparochie
Schakel 4-2017

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

START JEUGDBEWEGINGEN

VERKONDIGING EN CATECHESE

Chiro Jomego start op zondag 10 september.
Inschrijven is nog mogelijk vanaf 14 u tot 18 uur.

H. Vormsel

De KAJ-jongeren houden hun eerste activiteit dit werkjaar
op vrijdag 29 september.
We wensen hen allen een mooie start toe
en danken nu al de leiding voor hun inzet.

NIET TE MISSEN
DE EENZAME UITVAART

zaterdag 28 oktober 2017, 20 u H. Godelievekerk.
Schrijver en coördinator Maarten Inghels blikt terug op de vijf jaar waarin hij de
onfortuinlijken van de samenleving mee naar het graf droeg.
Bij elke overledene schreef hij een verhaal. Op zaterdag 28 oktober aanstaande komt
hij over dit merkwaardig project in woord en beeld getuigenis afleggen.

LITURGIE
Op zondag 3 september boekentasviering: alle kinderen zijn heel welkom met hun boekentas. Het kinderkoor zingt en nieuwe zangertjes zijn heel welkom.
Op zondag 17 september om 10 uur start van het werkjaar met oplegging van de kruisjes voor de misdienaars die hun stage hebben gedaan. Ook hier zijn nieuwe misdienaars
heel welkom.
In de vieringen van het laatste weekend van september gedenken we de overledenen
van de laatste periode.
Op zondag 22 oktober vieren we missiezondag.

Alle ouders worden verwacht op maandag 25 september waar ze alle
informatie krijgen over de vormselwerking, op vrijdag 29 september
kan dan definitief ingeschreven worden in ‘t Grachtje tussen 8.30-18 uur.

Eerste communie :
Alle ouders van de kinderen die hun eerste communie wensen te doen in 2018 zijn welkom op de ouderavond op maandag 1 oktober. Daar wordt alle informatie gegeven rond
de voorbereiding op de eerste communie. Er kan dan definitief ingeschreven worden op
vrijdag 6 oktober tussen 8.30-18 uur.
Meer informatie : www.godelieveroeselare.be of welkom@godelieveroeselare.be

Volwassenencatechese rond Marcus :
3x 2 woensdagen doorheen het jaar verdiepen we ons in het evangelie volgens Marcus .
Begeleiding: Geert Vervaecke, meer info en inschrijven kan bij Olga of via de website.

COMMUNICATIE—FACEBOOK—WEBSITE (nieuw) !!!
Website en facebook zijn inmiddels de kanalen om nieuws te verspreiden, dus ook die
wegen willen we graag bewandelen.
De website van de Godelieveparochie zit in een gloednieuw jasje … eens gaan zien ?
www.godelieveroeselare.be.
Zie je nog iets wat niet correct is ? Of vind je iets niet direct terug ? Wil ons dat melden,
we willen graag de site zo gebruiksvriendelijk mogelijk: welkom@godelieveroeselare.be

Zit je nog niet online en heb je een vraag ? Ook dan zijn we er voor jou.
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. Of bel tijdens de openingsuren naar 051 20 77 48.
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

OPEN FORUM 3 oktober 2017 : alle geïnteresseerden zijn welkom, we houden jullie
graag op de hoogte van wat reilt en zeilt op de parochie.

Op zaterdag 2 september en 7 oktober hebben we onze Taizévieringen

KIPPENFESTIJN
Gebed ‘Tent’
Vanaf 5 september nemen we de draad weer op. Op dinsdag en donderdag om 7.30 u
bidden we een halfuurtje samen in de weekkapel.
Een lied, een psalm, de lezing van de dag, wat stilte … Een goed moment om je dag te
beginnen. Iedereen is dan ook heel welkom.
Op de andere dagen is de weekkapel open vanaf 8.30 u voor stil gebed en het aansteken van een kaarsje voor een persoonlijke intentie.

Jaarlijks kippenfestijn op zondag 24 september vanaf 11u30 in Zaal Ter Beke.
Kaarten kosten € 12 voor volwassenen, € 7 voor kinderen. Ook vegetarische
schotel mogelijk. Organisatie : Parochie-zonder-Grenzen, opbrengst voor
projecten in binnen- en buitenland.
Kaarten o.a. verkrijgbaar in 't Grachtje, via pzg@telenet.be of tel 051/200533

MOSSELFEEST
Woensdag 13 september in zaal Ter Beke. Aperitief vanaf 11 u, maaltijd vanaf 12 u.
Inschrijven noodzakelijk bij Marie-Louise of in ‘t Grachtje.

