Kalender
Welkom
zaterdag 25 augustus:

17.30 u Dankviering
18.30 u Vrijwilligersfeest
zondag 26 augustus:
10 u Eucharistie met boekentaszegening
zaterdag 1 september: 17.30 u Taizéviering
vrijdag 6 september:
12 u Sober maal
maandag 17 september: 19.30 u Informatieavond ouders kandidaat vormelingen
19.30 u Bestuursvergadering PzG
woensdag 19 september: 12 u Mosselfeest Okra
vrijdag 21 september:
8 tot 18 u Inschrijving vormelingen
zondag 23 september: 10 u start nieuw werkjaar
11.30 u Kippenfestijn PzG
maandag 1 oktober:
19.30 u Informatieavond ouders eerste communicanten
woensdag 3 oktober:
19 u. Broeder Franciscus; avondwake in de Bremstruik
vrijdag 5 oktober:
8 tot 18 u inschrijving eerste communie
12 u Sober maal
20 u Concert Timur
zaterdag 6 oktober:
19.30 u Taizéviering
dinsdag 9 oktober:
19.30 u Leerhuis ‘op stap met Abraham’
vrijdag 12 oktober:
20 u Dia avond chiro
woensdag 17 oktober:
14 u Evocatie ‘Mien ziele, mien zeer, mien verzet’ Okra
zaterdag 20 oktober:
16.30 u Start vormselwerking met aansluitend om
17.30 u Engagement vormelingen
zondag 21 oktober:
10 u Missiezondag (PzG)
donderdag 1 november: 10 u Allerheiligen
vrijdag 2 november:
19 u Allerzielenviering
zaterdag 3 november
17.30 u Taizéviering

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 4-2018

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

VRIJWILLIGERSFEEST

SECRETARIAAT en ZOETEN INVAL in ‘t GRACHTJE

In het laatste weekend van de vakantie, op zaterdag 25 augustus vieren
we eerst samen eucharistie om 17.30 u en danken God voor alle vrijwillige
inzet in deze parochiegemeenschap.
Nadien zijn alle vrijwilligers uitgenodigd naar zaal Ter Beke.
Zet je je mee in voor de parochie en je hebt geen uitnodiging ontvangen ?
Geef ons dan een seintje, we zijn volop bezig met ons adressenbestand up
to date te zetten.

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.

Wet op de privacy
Ook wij als parochie moeten in orde zijn met de wet op de privacy. Wil je
niet dat je adres verder wordt bijgehouden door de parochie, geef ons dan
een seintje zodat we alle gegevens kunnen verwijderen uit ons bestand.
Kippenfestijn ! Dit jaar op de 4de zondag, dus 23 september.
Kaarten te verkrijgen bij de medewerkers van PzG of in ‘t Grachtje.
Zondag 21 oktober : missiezondag; deze viering wordt uitgewerkt
en voorbereid door de groep PzG.

Pianorecital-Beethoven, vrijdag 5 oktober 2019 om 20 uur met
Klaviervirtuoos Timur SERGEYENIA. (zie uitnodiging in bijlage)
Op het programma dè grote pianosonates van Beethoven !
Tickets : incl receptie met de pianist 15 euro mits reservatie- 18 euro add
10 euro voor jongeren –25 j. Betalen via overschrijving kan tot 1 okt. 2018:
vzw Collectief ‘De LINK’ BE72 7310 3026 8116, vermeld ‘concert 5/10’.
Na 1 okt. kan men nog reserveren via olivier-joris@hotmail.com,
op de valreep een berichtje naar: 0475 23 98 01. Tickets worden klaargelegd aan de inkom (ongenummerde plaatsen). Info www.oekeneNV.be .
Initiatief: H. Godelieveparochie i.s.m. vzw Collectief ‘De LINK’.
Boekentaszegening
Op zondag 26 augustus zijn alle gezinnen uitgenodigd om Gods
zegen te vragen over het nieuwe schooljaar.
Breng je boekentas mee naar de viering om 10 uur.

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
Er is een ontbijt op zondag 9 september en een gezellig middagmaal op dinsdag
18 september 2018. Elke zondag ben je welkom tussen 14 en 16 uur voor een babbel bij een kopje koffie/thee.
Inschrijven bij Marie-Louise Berteloot.

Ben je ziek en je wordt opgenomen in het ziekenhuis en je wenst bezoek
(thuis of in het ziekenhuis) geef ons een seintje op 051 20 77 48 of stuur een mail
naar welkom@godelieveroeselare.be.
Je vindt ook blaadjes om in te vullen in de inkom van de kerk.

VORMSEL EN EERSTE COMMUNIE
De datum voor het H. Vormsel in 2019 is zaterdag 11 mei.
De informatieavond voor de ouders vindt plaats op maandag 17 september om
19.30u. Inschrijven kan op vrijdag 21 september tussen 8-18 uur.
Voor de Eerste Communie in 2019 is er de keuze uit 3 zondagen :
19 en 26 mei, 2 juni 2019.
De informatieavond voor de ouders vindt plaats op maandag 1 oktober om
19.30 u. Inschrijven kan op vrijdag 5 oktober tussen 8-18 uur.
Heel welkom.

Leerhuis : op stap met Abraham. In september start het nieuwe leerhuis.
Wil je meer info of aansluiten geef dan een seintje aan Olga 0477 948429.
Het kinderkoor en de misdienaars zijn op zoek naar nieuwe leden !
Zing je graag ? Dan ben je heel welkom in ons kinderkoor, de repetities in functie
van het zingen in de viering gaan door op vrijdag na schooltijd .
Wil je ons helpen in de viering dan ben je heel welkom als acoliet.
Je mag het gerust eens proberen of dat iets voor jou is: zaterdag 17.30 u, zondag
10 uur. Geef je naam door aan Olga (0477 948429).

