Kalender
Welkom
zondag 15 oktober:
zondag 22 oktober:
zaterdag 28 oktober:
woensdag 1 november:
donderdag 2 november:
vrijdag 3 november:
zaterdag 4 november:
zondag 5 november:
zaterdag 11 november:
zondag 19 november:
vrijdag 24 november:
zondag 26 november:
27,28,29,30 november:
dinsdag 28 november:
vrijdag 1 december:
zaterdag 2 december:
zondag 3 december:
zondag 10 december:
donderdag 14 december:
woensdag 20 december:

10 u Engagement vormelingen
10 u Missiezondag
20 u voorstelling ‘Eenzame uitvaart’
10 u Allerheiligenviering
19 u Allerzielenviering
12 u Sober maal
17.30 u Taizéviering
10 u 1ste instapviering eerste communie
17.30 u 1ste instapviering eerste communie
10 u Ceciliaviering Godelievekoor
Herfstfeest ism Okra
10 u Christus Koning viering
maken van Adventskransen
19.30 u Bestuursvergadering Pzg
12 u Sober maal
17.30 u Taizéviering
10 u Dag van het woord
11 u-17 u Goesting in Kerst met actie ‘soep op de stoep’
14 u Wintervergadering senioren– en ziekenpastoraal
14 u Kerstfeest Okra

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

H.-Godelieveparochie
Schakel 5-2017

DE EENZAME UITVAART
Indringend getuigenis, in woord en beeld, door Antwerps
stadsdichter Maarten Inghels.
Een literair en sociaal project waarbij dichters eenzaam
gestorvenen begeleiden naar hun laatste rustplaats.
Welkom in de Godelievekerk te Roeselare
op zaterdag 28 oktober om 20 uur. Inkom : vrije bijdrage.
Na afloop kan, bij een glaasje, nog nagepraat worden.
Organisatie : Godelieveparochie Roeselare en
Dienst diaconie bisdom Brugge

Secretariaat ‘t Grachtje
Honzebroekstraat 19
8800 Roeselare
Openingsuren :
ma – vr : 9-11 15-17 u
Tijdens schoolvakantie
enkel voormiddag

Elke zondagnamiddag tussen 14 en 16 uur
is er ’Zoeten Inval’ in ‘t Grachtje.

Kom gerust proeven
van een heerlijke kop koffie !

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

www.godelieveroeselare.be

LITURGIE

VERKONDIGING EN CATECHESE

MISSIEZONDAG op 22 oktober met als thema :
TEGEN DE STROOM IN MET OPEN BLIK!
Zuid-Korea zet ons een spiegel voor, maar ook de beelden en gezichten uit Ethiopië inspireren ons om met open blik tegen de stroom in te varen.
De viering wordt muzikaal opgeluisterd door de Taizéband.

Geloofskennis is belangrijk.

1 november ALLERHEILIGEN
We vieren alle heiligen in een feestelijke viering om 10 uur.
2 november ALLERZIELEN gedenken we de overledenen van het voorbije jaar.
Misschien heb jij dit jaar ook een dierbare verloren maar vond het afscheid niet plaats in
de kerk. Op Allerzielen is de kapel open van 8.30 u tot 19 uur en kan je, indien je dat wil,
een kaarsje branden.

Om 19 uur zijn de families en allen die hen nabij waren heel welkom.

Die kennis proberen we via verschillende wegen door te geven.

De gezinnen met een eerste communicant kunnen instappen in
de liturgie via de verschillende instapvieringen. Op die manier maken ze kennis met en
worden ze gastvrij onthaald door onze geloofsgemeenschap.
Op 10 maart is er een communietocht voor de gezinnen waarbij in zeven haltes telkens
een aspect van de geloofsgroei wordt belicht.
Met de +100 vormelingen gaan we op weg in kleine en grote groep. Samen met hun
ouders en/of tochtgenoot proberen we de essentie van het geloof te ontdekken.

‘Maar jullie, wie zeggen jullie dat ik ben’ het Marcus evangelie
In oktober starten we onder begeleiding van Geert Vervaecke met het Marcus evangelie.
We verdiepen ons in de achtergrond en uiteindelijke bedoeling van dit evangelie. Eerste
bijeenkomsten vinden plaats op 18 en 25 oktober telkens om 19.30 u .

Op zaterdag 4 november en 2 december hebben we onze Taizévieringen.

DAG VAN HET WOORD - zondag 3 december vanaf 9.15 uur
Iedereen kent het Kerstverhaal ... Maar kennen we het eigenlijk wel, zo oud
als het is? Misschien, als we het stof van de routine eraf blazen, dat het weer schittert als
nieuw. Ideaal voor de donkere dagen. Hou zondagvoormiddag 3 december vrij ! (meer
info volgt)

FACES OF ETHIOPIA
fototentoonstelling Geert Meuwes.
In ‘t Grachtje weekend van 20-22 oktober,
in de kerk vanaf 23 oktober tot 30 november. In hetzelfde weekend KUNSTGREEP
in zaal Ter Beke (zie flyer)

Kom op tegen kanker
Ook die actie is opnieuw gestart
met wijn– en koekenverkoop.
Wil je graag rechtstreeks storten ?
Rekening BE14 7331 9999 9983
met vermelding 170-111-769 GDLV
Roeselare (vanaf 40euro fiscaal attest)

ADVENTSKRANSEN op 27,28,29 en 30 november maken we Adventskransen in
de Kili tvv de welzijnsschakel. Veel handen maken licht werk !
Dus alle hulp, hoe miniem ook, is heel welkom.

GOESTING IN KERST
Zondag 10 december van 11 tot 17 uur doorlopend welkom in zaal Driehove.
Je vindt er mooie wenskaarten, zinvolle geschenkjes, kerst– en bloemstukjes
en allerlei lekkers om ter plaatse te nuttigen of te drinken.
Ook de stand met tweedehandse boeken is weer present.
En de actie ‘soep op de stoep’ gaat ook door op die zondag. Welkom !

COMMUNICATIE is belangrijk ! KERK EN LEVEN !
Website en facebook zijn inmiddels de kanalen om nieuws te verspreiden, dus ook daar
zijn we te vinden. Www.godelieveroeselare.be of welkom@godelieveroeselare.be
Maar (nog) niet iedereen is vertrouwd met de digitale wereld. Daarom blijven we het
belangrijk vinden om via de schakel nieuws en agendapunten door te geven.
En het weekblad ‘Kerk en Leven’ blijft een belangrijke nieuwsbron van en voor heel de
federatie. Bij de schakel kun je het overschrijvingsformulier vinden, stel het niet uit maar
vernieuw je abonnement zodat je geen nummers mist begin januari 2018.
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 telefonisch tijdens de openingsuren bereiken : 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

Uitnodiging Okra ism parochie voor het herfstfeest
Op vrijdag 24 november nodigt Okra alle senioren uit op hun herfstfeest in zaal Ter Beke.
Aperitief mogelijk vanaf 11u, middagmaal om 12 uur, tijdens de pauze koffie met gebak.
Om 14 uur optreden van "De lachende muzikanten"
Dit vrolijke trio brengt ons een muzikale namiddag met accordeon,
drum, key-bord, sax en de nodige animatie.
Deelname prijs:
Middagmaal met muzikaal optreden: 18€ (met vrijetijdspass 9€ )
Namiddagprogramma: 6€, VTP 3€ - Dranken niet inbegrepen.
Inschrijven tot uiterlijk 20 november bij Marie-Louise of in 't Grachtje.

