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6. VASTE ACTIVITEITEN

JONGERENWERKING 

 

“Jongeren Op Weg = JOW” voor jongeren 

tussen 12 en 18 jaar. Elke tweede vrijdag van 

de maand komen we samen. Op stap met de 

Bijbel als gids. 

 

 

MISDIENAARS 

 

Vanaf je eerste communie ben je welkom om 

misdienaar te zijn in de viering. 

We komen samen met de misdienaars voor 

ontmoeting en vorming op maandag 29 oktober 

2018, 15u-17u (herfstvakantie). 

 

 

MUZIKANTEN 

 

Je bent van harte welkom om met je 

instrument mee te spelen in de viering. 

 

 

DELEN MET MENSEN IN NOOD 

 

Je kunt elke zondag een product voor voeding 

of verzorging meebrengen voor mensen in 

nood. We bezorgen dit aan de sociale winkel 

Potpourri in Kortrijk. 

Programma najaar 2018

De vriendschap met Christus is ons hart, de 

vriendschap met jongeren en de vriendschap met 

mensen in nood zijn onze longen. 

 

Wekelijks komen we samen op zondag om 10.30u 

voor de eucharistieviering in de Sint-Jozefskerk, 

Bieststraat 79 in Waregem. 

 

Aansluitend is er kans tot ontmoeting.  



1.  FEEST

Aan het einde van de zomer vieren we telkens 

samen feest. Je bent welkom op zondag 2 

september 2018 om 10.30u in de 

eucharistieviering met aansluitend barbecue. 

 

Kostprijs: volwassenen € 15 – kinderen € 8 

Inschrijving: albert.dufaux@gmail.com  

2. VORMING

Geen kleurloos bestaan: 

geroepen tot “heiligheid”. 

 

Jezus wil dat we geen genoegen nemen met 

een kleurloos en middelmatig bestaan. Dat is 

de betekenis van heiligheid. We bespreken 

het recente document ‘Wees blij en juich’ 

(Gaudete et exsultate) van paus Franciscus. 

 

Daarin schrijft hij dat de heiligen niet alleen 

diegenen zijn die de Kerk heilig heeft verklaard, 

maar ook bijvoorbeeld “ouders die met grote 

liefde hun kinderen opvoeden, mannen en 

vrouwen die hard werken om hun familie te 

onderhouden, de zieken en oudere religieuzen 

die blijven glimlachen”.   

 

Data: donderdagen 29 november en 13 

december 2018 om 20u 

Plaats: Ontmoetingsruimte   

Begeleiding: Jan Christiaens 

Kostprijs: vrije bijdrage  

3. BIJZONDERE ZONDAGEN

Wekelijks komen we samen op zondag voor de 

eucharistieviering om 10.30u met aansluitend 

kans op een gezellige babbel in onze 

ontmoetingsruimte. 

 

Maandelijks is er een bijzonder programma: 

9.30u: welkomstkoffie 

9.45u: catechese per leeftijd     

                         (opvang voor de jongsten) 

10.15u: inzingen 

10.30u: eucharistieviering 

11.30u: ontmoeting – soep en broodjes 

 

23 september 2018:  De Sint- 

Michielsbeweging: waar staan we voor? (pr. 

Geert Goethals en Tine De Leeuw) - Viering met 

muziek door fam. Van Heghe en Godly Play 

 

21 oktober 2018: Don Bosco voor kinderen en 

jongeren (pr. Geert Goethals en Eddy Nuytten, 

directeur Don Boscoschool Biest) - Viering met 

muziek door Blind Faith en Kinderwoorddienst 

 

18 november 2018: Vriendschap met mensen 

in nood (Nele Vanhoutte en diaken Curd Fieux) - 

Viering met muziek door fam. Van Heghe  en 

Godly Play 

 

9 december 2018: Eenvoud in denken en doen 

(Jos en Greet Lavens – De Kesel) – Viering met 

muziek door band Xamen en Kinderwoorddienst  

4. BEZINNING MET KRIS GELAUDE

Vlak voor Allerheiligen en Allerzielen spreekt Kris 

Gelaude over afscheid, rouw en gedachtenis. Op een 

fijngevoelige manier brengt ze de verbondenheid met 

onze geliefden door de dood heen ter sprake. 

   

Datum: Dinsdag 23 oktober 2018 om 20u 

Plaats: Ontmoetingsruimte 

Begeleiding: Kris Gelaude 

Kostprijs: Vrije bijdrage  

 

i.s.m. Pastorale Eenheid Sint-Paulus Waregem 

5. KERST VANUIT DE BIEST

Solidariteit is geen eenrichtingsverkeer. In de 

vriendschap met een mens in nood geven en 

ontvangen we. We gaan op tweede kerstdag 

pannenkoeken bakken en kerstliederen zingen 

samen met mensen in nood. 

 

Datum: woensdag 26 december 2018, om 14u 

Plaats: afspraak op De Biest voor de voorbereiding 

(verdere info volgt) 


