Nieuwsbrief
Vrijdag 13 september 2019

Mededelingen
weekendvieringen

Nieuws uit het team

Nieuws uit de werkgroepen
Nieuws uit het decanaat

 Zondag 22 september komen we opnieuw samen ‘Rond het Woord’.
Onthaal vanaf 9.15 u. in de Sint-Salvatorskathedraal en om 9.30 u.
start de uitwisseling rond de zondagslezingen. We laten ons uitdagen
door de woorden van Lucas ‘Geen knecht kan twee heren dienen’
(Lc 16,13). Ook kinderen en jongeren zijn welkom op dit gemoedelijk
moment van verdieping.
 Vrijdag 27 september vanaf 18 tot 21 uur bent u van harte welkom in
het Meersenhuis, Oostmeers 5 voor een heerlijke spaghetti ten voordele
van de Welzijnsschakel ‘Open balie’. Volwassen betalen 15 euro en
kinderen 10 euro. Kaarten zijn te verkrijgen na de viering,
of via het secretariaat in de Sint-Salvatorskoorstraat 8 en bij Herlinde
Van Hecke (0476 26 73 98) en Antoon Vandeputte (0477 26 62 30).
 Zaterdag 14 oktober vieren we het feest van Sint-Donatianus.
Om 17.30 u. is er in de O.-L.-Vrouwekerk een feestelijke
eucharistieviering. Die zaterdagavond zijn er geen andere vieringen in
Sint-Donatianus.
 Di 24.09: 1ste Cappuccinoavond met als thema: ‘Franciscus en de Sultan,
een verlangen naar universeel broederschap’. Inleider: Barbara
Mertens. Van 19.30 u. tot 21.15 u. in de Franciscuszaal bij de
Minderbroeders Kapucijnen. Info via Tau-west.

 ‘Blij dat jij er bent!’ is de nieuwe grondtoon van het nieuwe werkjaar.

Nieuws uit het bisdom of de  Een verslag van deze avond en een filmpje met getuigenissen van wat
media
mensen blij maakt, vind je op www.kerknet.be/ccv-brugge.
Activiteiten volgende week

Verder op de agenda

 Zo 22.09: Rond het Woord in de Sint-Salvatorskathedraal
 Vr 27.09: Spaghettimaaltijd t.v.v. Open Balie in het Meersenhuis
 Za 28.09: Herdenkingsviering overledenen in de St.-Salvatorskathedraal
 Zo 29.09: Zondagsontbijt in de Agapezaal, J. Boninstraat
 Zo 6.10: ‘De 1ste dag’ in het bisschopshuis/Sint-Salvatorskathedraal
 Zo 6.10: Ontmoetingsnamiddag in PaCe7, Violierstraat 7
 Di 8.10: Bijbelgroep in de kapel zrs. Sint-Jan, Oude Oostendse Steenweg
 Za 12.10: Missiedriedaagse in de Romerozaal, Venkelstraat 6
 Za 26.10: Missieweekend in het Meersenhuis, Oostmeers 5
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