Kalender
Welkom
zaterdag 31 augustus:

17.30 u Viering 10de verjaardag orgel, bedanking
vrijwillige medewerkers
zondag 1 september :
10.00 u Viering met zegening van de boekentassen
vrijdag 6 september :
12.00 u Sober maal
zaterdag 7 september: 17.30 u Taizéviering
zondag 8 september:
10.00 u Viering voorgegaan door pater Jan Couvreur
woensdag 11 september : 19.30 u Open forum
zondag 22 september: 11.30 u Kippenfestijn (PzG)
maandag 23 september: 19.30 u Info avond voor ouders- en kandidaat vormelingen
vrijdag 27 september:
8.30-18 u Inschrijving vormsel
zaterdag 28 september: 17.30 u Gedachtenisviering overledenen voorbije periode
zondag 29 september: 10.00 u Gedachtenisviering overledenen voorbije periode
maandag 30 september: 19.30 u Info avond ouders eerste communicanten
donderdag 3 oktober:
19.00 u Avondwake Franciscus in de Bremstruik
Vrijdag 4 oktober:
12.00 u Sober maal
vrijdag 4 oktober:
13.45 u luiden van vredesklokken-800 jaar ontmoeting
Franciscus en Sultan
zaterdag 5 oktober:
17.30 u Taizéviering
zondag 6 oktober:
10.00 u Engagementsviering vormelingen
dinsdag 8 oktober:
19.30 u Informatieavond rond migratie mmv Orbit
zondag 13 oktober:
10.00 u Missiezondag mmv koor Amigrande en Els Delie
zondag 19 oktober:
18.00 u Concert Rachmaninoff
zondag 26 oktober:
9.00-11.00 u Zalige zondag

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

Opnieuw elke zondag ‘zoeten inval’
Je bent welkom om tussen 14-16 uur wat bij te
praten bij een kopje koffie en een koekje.
Dit gaat door in ’ Grachtje !
Welkom !

H.-Godelieveparochie
Schakel 4-2019

Er is weer van alles te doen …
Open forum, een zalige zondag, een prachtig concert,
het kippenfestijn, missiezondag, Taizé vieringen, sober
maal, informatieavonden voor vormelingen en ouders
van eerste communicanten, een boeiende informatieavond rond vluchtelingen … KOM EN ZIE
Ook jij bent welkom !
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

Open Forum - BELANGRIJKE WIJZIGINGEN OP TIL !
woensdag 11 september om 19.30 uur . HEEL WELKOM
Wil je graag meer weten over de recente wijzigingen op de parochie, of
wil je graag meedenken over de toekomst van onze
parochie ? We vertellen èn horen het graag !
Afspraak om 19.30 u in de KiLi (vergaderzaal kerk)

NOTEER IN JE AGENDA : zondag 20 oktober om 18 uur !
RACHMANINOFF Symfonisch orkest Nuove Musiche onder leiding van
Eric Nederhandler, pianist Timur Sergeyenia.
Meer informatie op de flyer binnenin.
Zondag 22 september 2019 : jaarlijks kippenfestijn. (organisatie
PzG)
Vanaf 11.30 u in zaal Ter Beke bent u welkom voor een aperitief.
Kaarten te bekomen in ‘t Grachtje of bij de medewerkers van PzG.

Dinsdag 8 oktober om 19.30 uur in de kerk vindt een informatieavond
plaats onder de titel : ‘Vluchtelingen en migranten in ons midden: naar
een verbindend samenleven’ . De spreker is Didier Vanderslycke, nationaal
secretaris van ORBIT vzw.
Op deze avond willen we ons afvragen hoe we elk met onze eigen mogelijkheden
mensen kunnen verbinden in plaats van te verdelen en tegen mekaar op te zetten.
Al was het maar omdat dit behoort tot de kern van de roeping van elke christen.
Wanneer je geconfronteerd wordt met anti-migrant/vluchteling-uitlatingen (en/of
gedachten/gevoelens bij jezelf), hoe reageer je daar dan best op, hoe ga je daar op
een goede manier mee om?

We hopen heel veel mensen welkom te mogen heten.
Organisatie : PzG en Kerk-in-Roeselare ism CCV in het bisdom Brugge.

Zondag 13 oktober om 10 uur : missiezondag. We verwelkomen het koor Amigrande en Els Delie verzorgt de homilie rond haar project in India. welkom

EERSTE COMMUNIE en VORMSELVIERINGEN
De data voor 2020 :
H. Vormsel op zaterdag 9 mei 2020 (in de namiddag)
Eerste communie op zondag 10, 17 en 24 mei 2020 (om 10 uur)
Er is op maandag 23 september om 19.30 u een informatie avond niet alleen voor
de ouders maar ook voor de vormelingen.
Inschrijven kan op vrijdag 27 september tussen 8.30-18 u.
Op maandag 30 september worden enkel de ouders van de kandidaat eerste
communicanten verwacht om 19.30 u in de kerk.
Zij kunnen inschrijven op vrijdag 4 oktober tussen 8.30-18 u.

SECRETARIAAT en ZOETEN INVAL in ‘t GRACHTJE
Vanaf september is het secretariaat open in de voormiddag tussen 9 en 11 u én in
de namiddag tussen 15 en 17 u. Je kunt er terecht voor alle mogelijke vragen of
gewoon voor een babbel. Een van de vrijwillige medewerkers staat voor je klaar.
Je kunt ons ook tijdens de openingsuren telefonisch bereiken : 051 20 77 48 of
welkom@godelieveroeselare.be
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
Voor de mensen die geregeld aansluiten bij het ontbijt en/of middagmaal : ontbijt
op zondag 8 september en 13 oktober. Middagmaal op dinsdag 17 september en
15 oktober.
Inschrijven bij Marie-Louise Berteloot.

OPNIEUW ZALIGE ZONDAGEN …
De formule van de laatste zalige zondag in mei werd heel positief ervaren.
Dus hebben we beslist om in het volgende werkjaar 4 zalige zondagen aan
te bieden. Het verloop is heel eenvoudig, we starten de viering om 9 uur
met tussenin een ontbijt. We verdiepen ons in de lezing en leggen die op
ons leven, waarna we samenkomen rond brood en wijn.
Voor de praktische organisatie moet er worden ingeschreven.
Doelgroep : iedere Christengelovige van deze gemeenschap, dus ook jij !

