Kalender
Welkom
zondag 15 december:
woensdag 18 december:
zondag 22 december:
dinsdag 24 december:
woensdag 25 december:

9-11 u Zalige zondag
14 u Kerstfeest Okra
14-18 u Kerk-in-Roeselare op de kerstmarkt
17.30 u Kerstavondviering met vormelingen
10 u Kerstviering met kersttoneeltje
en m.m.v. Godelievekoor en kinderkoor
weekend 28-29 december:Gedachtenisviering overledenen vorige periode
woensdag 1 januari:
10 u Nieuwjaarsviering met nadien receptie
vrijdag 3 januari:
12 u Sober maal
zaterdag 4 januari:
17.30 u Taizéviering
Zondag 5 januari:
14.30 u Priesterwijding Birger St Michielskerk
zondag 12 januari:
10 u Tweede instapviering eerste communie
zaterdag 18 januari:
17.30 u Tweede instapviering eerste communie
zondag 19 januari:
10 u Zondagsviering samen met de Roemeense
Geloofsgemeenschap
woensdag 22 januari:
19.30 u Oecumenische viering in de Bremstruik
zondag 26 januari:
9-11 u Zalige zondag
zaterdag 1 februari:
17.30 u Taizéviering
zondag 2 februari:
10 u Lichtmisviering
vrijdag 7 februari:
12 u Sober maal
zondag 9 februari:
10 u Eucharistieviering met nadien receptie voor
25ste kerkverjaardag
woensdag 26 februari: 11.15 u en 19 u Viering met aswijding
donderdag 27 februari: Abdijdag in Loppem (Bethanië)
weekend 29 februari-1 maart: Gedachtenisviering overledenen vorige periode
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 6-2019
We heffen het glas …
Op het nieuwe jaar, dankbaar voor al wat is geweest
en hoopvol op de toekomst.
1 januari na de viering van 10 uur.
Op de 25ste verjaardag van de wijding van onze kerk,
de tent van samenkomst waar zoveel vreugde
maar ook het verdriet kan worden gedeeld.
9 februari na de viering van 10 uur.

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

LITURGIE
KERSTVIERINGEN

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

24 december om 17.30 u kerstviering m.m.v. de vormelingen.
25 december om 10 u kerstviering met kersttoneel met en voor kinderen,
m.m.v. het Godelievekoor en het kinderkoor.

NIEUWJAAR
1 januari 2020 om 10 uur danken we God voor het voorbije jaar en na de
viering klinken we op het nieuwe jaar.

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 Bethlehem.

SECRETARIAAT en ZOETEN INVAL in ‘t GRACHTJE
OKRA
Het kerstfeest vindt plaats op woensdag 18 december
om 14 uur met een optreden van Arnold Sercu en Bart Verhelle.
Na de kerstbezinning is er koffie met taart en er wordt afgesloten met een
broodjesmaaltijd.
Okra start het nieuwe jaar met de traditionele bingo op woensdag 15 januari
om 14 uur in zaal Ter Beke.
Het nieuwjaarsfeest voor alle Okraleden gaat door op vrijdag 24 januari om
14 uur in zaal Ter Beke. Meer informatie in het Okrakrantje van januari.

Zondag 19 januari 2020.
De week van de oecumene.
We vieren samen eucharistie
met de Roemeense gemeenschap.
Woensdag 22 januari 2020
om 19.30 u in de Bremstuik :
Oecumenische gebedsviering.
Iedereen
heel
welkom.

Het secretariaat is iedere weekdag open in de voormiddag tussen 9 en 11 u én in
de namiddag tussen 15 en 17 u (behalve schoolvakanties). 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 12 januari 2020 en 9 februari 2020. Middagmaal op dinsdag 21 januari
2020 en 18 februari 2020. Inschrijven bij Marie-Louise Berteloot.

Vrijdag 7 februari - 19 uur - Ter Beke

VACATURE

Vorig jaar reisde Roos Aguinaldo voor twee maanden naar haar thuisland de Filippijnen. Ze wil
graag haar ervaringen delen. Iedereen is bijzonder
welkom . Meer info volgt.

De Godelieveparochie zoekt een dynamische man /vrouw, die de Godelievegemeenschap op sleeptouw wil nemen – na het pensioen van Olga
(augustus 2020) - samen met Kerk-in-Roeselare.
Voel je je uitgedaagd om voor de Kerk te werken, voel je je geroepen om
mensen (jong en oud) nabij te zijn op belangrijke momenten in hun leven,
dan is dit iets voor jou. Neem contact op met Olga of lees de vacature op de
website www.godelieveroeselare.be. Je mag werken met heel veel vrijwilligers en je wordt gedragen door een warme gemeenschap.

Zondag 8 maart - 18 uur - Ter Beke
toneel Speranza : De Droomexpress.
Twee goede doelen worden gesteund met de
opbrengst : Telex en Belgian Homeless cup.
Iedereen heel welkom.
Kaarten te bekomen bij de medewerkers PzG of in het secretariaat
‘t Grachtje .

Nog eens zalige zondag ...
Zondag 26 januari. Het verloop is intussen gekend. We starten opnieuw om
9 uur, tussendoor ontbijt, en sluiten af rond 11 uur.
Een zalig moment om de zondag te starten.
Inschrijven is noodzakelijk. Ook jij bent heel welkom !

