Kalender
Welkom
vrijdag 1 november:
zaterdag 2 november:
zondag 3 november:
vrijdag 8 november:

10 u Viering Allerheiligen
17.30 u Viering Allerzielen
10 u Instapviering eerste communie
12 u Sober maal,
15.15 u Kinderkoor
zaterdag 9 november:
17.30 u Instapviering eerste communie
dinsdag 12 november:
14 u film ziekenpastoraal
zondag 17 november:
10 u Ceciliaviering
vrijdag 22 november:
12 u Herfstfeest Okra
zondag 24 november:
10 u Christus Koning viering Chiro Jomego
25-26-27 november:
maken Adventskransen
vrijdag 29 november:
15.15 u Kinderkoor
vrijdag 6 december:
12 u Sober maal
zaterdag 7 december:
17.30 u Taizéviering
zondag 8 december:
10.30-17 u Goesting in Kerst
dinsdag 10 december:
14 u Vergadering ziekenpastoraal
vrijdag 13 december:
15.15 u Kinderkoor
zondag 15 december:
9-11 u Zalige zondag
Woensdag 18 december: 14 u Kerstfeest Okra
zondag 22 december:
14-17 u Kerk-in-Roeselare op de kerstmarkt
dinsdag 24 december:
17.30 u Kerstavondviering met vormelingen
woensdag 25 december: 10 u Kerstviering met kersttoneeltje

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 ’t Grachtje !
Welkom !

H.-Godelieveparochie
Schakel 5-2019
Actie warmste week !
SOEPVERKOOP door de oudkokjes van chiro Jomego
voor Molenreke Dominiek Savio.
De opbrengst gaat naar de aankoop van tablets
met aangepaste apps voor mensen met een beperking.
1 liter pompoensoep voor € 5
Breng je je eigen pot mee : 1 liter voor € 4.

Bestellen kan via mail : dewarmstekokjes@gmail.com
Afhalen enkel op zaterdag 23 november
tussen 9 en 17 u in zaal Pagode.
Dankjewel !

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

ALLERHEILIGEN-ALLERZIELEN
1 november om 10 uur

KERK-in-ROESELARE is ook op de kerstmarkt te vinden…

We vieren alle heiligen van vroeger en van nu.

2 november om 17.30 uur
We gedenken alle overledenen van het voorbije jaar . De families worden
uitgenodigd en worden omringd door de geloofsgemeenschap. Nadien is
er ruimte voor ontmoeting bij een glaasje.

Op zondag 22 december op de kerstmarkt in Roeselare vind je ook een
stand van Kerk-in-Roeselare. We nodigen iedereen uit om stil te staan bij
het Kerstgebeuren zelf en binnen te lopen in de Augustijnenkerk (kerk
Klein Seminarie). Symbolisch kun je ook een kaarsje aansteken met het
vredeslicht van Betlehem.

SECRETARIAAT en ZOETEN INVAL in ‘t GRACHTJE
OKRA HERFSTFEEST-vrijdag 22 november.
Het middagmaal start om 12 u. , aperitief vanaf 11 u. Om 14 u. optreden van
‘Allons Chanter’; Leen Langenbick en Johan Vandecaveye brengen een zeer
gevarieerd en sfeervol programma met zang, accordeon en gitaar.
OKRA KERSTFEEST - woensdag 18 december.
Het kerstfeest start om 14 u.
Op het programma staat een kerstbezinning en optreden van Arnold Sercu
en Bart Verhelle. Meer informatie volgt nog.

Adventskransen maken
tvv Welzijnsschakel.
Ook in onze eigen buurt zijn er
mensen die het financieel
moeilijk hebben. Met het potje van de
welzijnsschakel willen we hen helpen.
Daarvoor worden ieder jaar adventskransen gemaakt, ze worden verkocht in het
eerste weekend van de Advent. De opbrengst gaat integraal naar de Welzijnsschakel.
Heb je wat vrije tijd over op maandag 25,
dinsdag 26 of woensdag 27 november,
dan ben je heel welkom in de KiLi (lokaal
Godelievekerk).

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 10 november en 8 december. Middagmaal op dinsdag 19 november
en 17 december. Inschrijven bij Marie-Louise Berteloot.

Goesting in Kerst organisatie PZG
Naast de vele standjes
voor het goede doel, is er
ook de actie ‘soep op de
stoep’.
zondag 8 december
van 10.30 tot 17 uur
gezelligheid troef !

Chiro jomego
viert Christus Koning
op zondag 24 november om 10 u.

De tweede zalige zondag van dit werkjaar komt er aan …
Zondag 15 december—derde zondag van de Advent.
We starten om 9 uur, tussendoor samen ontbijt, we leggen de lezing van
die zondag op ons leven waarna we samen eucharistie vieren.
Inschrijven is noodzakelijk. Ook jij bent heel welkom !

