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www.bedevaarten-bisdombrugge.be
0470 18 58 05

www.bijbelhuiszevenkerken.be
050 30 04 79

www.bisdombrugge.be
050 33 59 05

www.broederlijkdelen.be
051 26 08 08

www.caritaswest.be 
050 74 56 22

www.ccv.be/brugge
050 44 49 53

www.kerknet.be/ijd-brugge
050 44 49 56

www.kerknet.be/organisatie/ 
godly-play-vlaanderen
0475 32 17 19

www.kerknet.be/organisatie/ 
vicariaat-onderwijs-bisdom-brugge
050 37 26 75

www.orbitvzw.be
02 502 11 28

www.samentegenarmoede.be
051 26 08 08
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AUGUSTUS 2019

woensdag 7/08 
t.e.m. zondag 
11/08
Orval

OJP (Orval jongeren in gebed)

In de zomer van 2020 nodigen we jongeren 
(18-30 jaar) uit om samen met de monniken 
van Orval stil te worden, van de Schrift te 
proeven als een Woord ten leven en het gebed 
te leren smaken.

zondag 25/08
15u.
Sint-Salvatorskerk 
Harelbeke

Ontmoetings- en zendingsfeest 
Missiepastoraal

zaterdag 31/08 IJD-lanceerdag 

Met alle jongeren zetten we het nieuwe 
werkjaar in met een eucharistieviering, een 
inhoudelijk moment en een bezoek aan een 
pretpark.

 
 

SEPTEMBER 2019 

 

zondag 1/09
9u. - 12u.
Bisschopshuis en 
Sint-Salvators-
kathedraal
Brugge

De 1ste dag

Elke 1ste zondag van de maand ben je van harte 
welkom op de 1ste dag: catechese op maat 
voor elke leeftijd, eucharistie vieren, gezellig 
napraten bij een glaasje.

Volgende bijeenkomsten: 6/10, 3/11, 1/12, 
5/01, 2/02, 1/03, 5/04, 3/05 en 7/06.

donderdag 5/09
13.30u. - 16.30u.
Grootseminarie 
Brugge

Ontmoetingsmoment voor volwassen 
acolieten met bisschop Lode Aerts

Georganiseerd i.s.m. de diocesane commissie 
liturgie.

Inschrijven: geef vóór 1/09 je naam en  
e-mail door aan Jozef Leterme  
(diakenjozef@mariasterderzee.be).

bisdom Brugge
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zaterdag 7/09 - 
zondag 8/09
Poperinge/ 
Catsberg

Nachtpelgrimage voor iedereen ouder dan 
16 jaar

Nachttocht, ontbijt en pelgrimviering in de 
abdij van Catsberg.

zaterdag 7/09  
en 14/09 
8.45u.
Grootseminarie 
Brugge

Theologische Academie – Inleiding op de 
Schrift voor nieuwe studenten

dinsdag 10/09
19.30u. 
Groenhove  
Torhout

Oriëntatiefeest 2019

Een feestelijke start van het nieuwe werkjaar 
voor alle parochiemedewerkers.

woensdag 11/09
19.30u.
De Bron Harelbeke

Start school voor geloofsverdieping 

19 woensdagavonden om je geloof te leren 
kennen samen met anderen. Je krijgt een 
stevige inleiding en gaat met elkaar in gesprek.

Volgende bijeenkomsten: 25/09, 9/10, 23/10, 
6/11, 20/11, 4/12, 18/12, 8/01, 22/01, 5/02, 
19/02, 4/03, 18/03, 22/04, 6/05, 27/05, 3/06 
en 10/06.

donderdag 12/09
19.30u. - 21u.
Bijbelhuis 
Zevenkerken

Voorstelling van de leerhuismap Johannes 
vanuit de Bijbeldienst

donderdag 12/09
19.30u.
Grootseminarie 
Brugge

Start school voor geloofsverdieping

19 donderdagavonden om je geloof te leren 
kennen samen met anderen. Je krijgt een 
stevige inleiding en gaat met elkaar in gesprek.

Volgende bijeenkomsten: 26/09, 10/10, 24/10, 
7/11, 21/11, 5/12, 19/12, 9/01, 23/01, 6/02, 
20/02, 5/03, 19/03, 23/04, 7/05, 28/05, 4/06 
en 11/06.
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maandag 16/09 
t.e.m. donderdag 
19/09
in de abdij van 
Orval

Bezinningsdagen

“Dit heb ik zelf geschreven”. Het evangelie van 
Paulus. 

dinsdag 17/09
16.30u.
Bisschopshuis

Ontvangst van en zendingsmoment voor alle 
nieuwe leidinggevenden en pedagogische 
begeleiders in het onderwijs

woensdag 18/09
19.30u.
Grootseminarie 
Brugge

Lanceermoment voor begeleiders van 
jongerengroepen

Een deugddoende en creatieve avond van 
vorming, ontmoeting, uitwisseling en input 
voor activiteiten. We stellen ook het nieuwe 
jaarthema van IJD voor: de achtste dag.

vrijdag 20/09
9u. - 17u.
Centrum d’Abdij 
Assebroek

Inspiratiedag voor pastoraal op school

zaterdag 21/09
8.45u.
Grootseminarie 
Brugge

Theologische academie

23 zaterdagvoormiddagen over kerkelijk recht, 
liturgie, sacramentenleer, wereldgodsdiensten 
en pastoraaltheologie.

dinsdag 24/09
14u. - 17u.
Groenhove Torhout

Informatienamiddag gedoopt en gezonden

zaterdag 28/09 Terugkomdag bedevaarders Lourdes (juli)

zondag 29/09
10u. - 14u.
De Gavers 
Harelbeke 

Wandeling tvv Samen Tegen Armoede 

Bedoeling is om samen met mensen in 
armoedesituaties op stap te gaan. Er kunnen 
verschillende afstanden gekozen worden. 

bisdom Brugge
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OKTOBER 2019

data en locatie 
worden decanaal 
bepaald

Theologisch-pastorale studiedag: 
jongerenpastoraal

De investering in jongerenpastoraal is een 
van de vier prioriteiten van de beleidsbrief 
‘Verdiepen en verbinden’. Uitgangspunt van 
de studiedag is de recent gepubliceerde 
exhortatie ‘Christus vivit’ (Christus leeft) n.a.v. 
de jongerensynode die in oktober 2018 in 
Rome plaatsvond. De studiedag omvat een 
bespreking van de exhortatie en reikt ook 
pastorale inzichten aan.

dinsdag 1/10
14u. - 16.30u.
Brugge

Op wandel met heiligheid

Een verrassende kennismaking met plekken 
van ‘heiligheid’ en ‘verderf’ en met de 
boodschappen die daarover in het straatbeeld 
van het historische Brugge te vinden zijn. 
Onder leiding van Jean-Luc Meulemeester.

woensdag 2/10
Grootseminarie 
Brugge

Cyclus Pastorale Vorming

Het thema voor dit jaar is: ‘Basishoudingen van 
de pastor’.

Volgende bijeenkomsten: 9/10, 16/10, 5/02, 
12/02 en 19/02.

woensdag 2/10
18.30u. 
OC De Schouw 
Lichtervelde

Startavond: voorstelling campagne Samen 
tegen Armoede

Kalender 2019-2020
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vrijdag 4/10
14u. - 16.15u.
Groenhove  
Torhout

Hoopvol leven voor naïevelingen –  
CCV religieuzen

Driedelige vormingsreeks over 
klimaatverandering, technologische evoluties 
en wereldwijde uitdagingen. 

Deel 1 (4/10): in de zoektocht naar verbinding 
– Tomas Folens
Deel 2 (11/10): in de zoektocht naar verdieping 
– Dirk Vandeweghe
Deel 3 (18/10): in de zoektocht naar 
onderscheiding – Hilde Van Linden

Voor alle geïnteresseerden.

zaterdag 5/10
8.30u. - 15u.
Groenhove  
Torhout

Geestig: inspiratiedag catechese

Ga je op weg met ouders die hun kindje willen 
laten dopen, bereid je kinderen voor op 
eerste communie of het vormsel, begeleid je 
jongeren of volwassenen op hun geloofsweg, 
ondersteun je koppels die zich voorbereiden 
op het huwelijk?

Dan ben je van harte welkom voor een dag 
vol inspiratie en beurs met werkwinkels en 
afsluitend moment.
Meer info en inschrijfformulier via  
www.catechesebrugge.be/geestig

zondag 6/10
Rodeberg 
Westouter

Highland Run

Lopers kunnen bij inschrijving Samen tegen 
Armoede steunen.

maandag 7/10
19u.
Groenhove  
Torhout

Teamlid worden in een pastorale eenheid

Inleiding op de grote opdrachten van de 
Pastorale Eenheid voor nieuwe teamleden en 
teams in 6 avonden. 

Volgende bijeenkomsten: 14/10, 21/10, 4/11, 
18/11 en 25/11.

maandag 7/10 
t.e.m. vrijdag 
11/10

Lourdesbedevaart

Bedevaart naar Lourdes op een rustiger 
moment met aangenamere temperaturen en 
aan een goedkopere prijs.

bisdom Brugge
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dinsdag 8/10
9.30u. - 16.30u. 
Groenhove  
Torhout 

Voorgaan in gebed in een zorgvoorziening

Een opleiding met input en tussenin coaching 
in het werkveld.

Volgende bijeenkomsten: 16/01 en 21/04.

woensdag 23/10
19.30u.
Godelievekerk
Roeselare

Wegwijs in het Oude Testament om het 
Nieuwe beter te begrijpen

Belangrijke leessleutels voor de Bijbel; wat 
leert de historische wetenschap over de Bijbel; 
de grote delen van het Oude Testament en 
enkele belangrijke rode draden; het Oude 
Testament als bron voor Advent-Kerstmis en 
Veertigdagentijd-Pasen.

Georganiseerd i.s.m. Kerk.in.Roeselare.

Volgende bijeenkomsten: 6/11 en 20/11,  
4/03, 18/03 en 1/04.

donderdag 24/10 
9.30u. - 16.30u.
Grootseminarie 
Brugge

Interdiocesane vormingsdag voor pastores  
van zorgvoorzieningen

Over spiritualiteit en professionaliteit in 
zorgpastoraal en tal van werkwinkels in de 
namiddag. Met Leo Deweerdt sj en prof. Anne 
Vandenhoeck.

zaterdag 26/10
9.30u. - 12u.
Bijbelhuis 
Zevenkerken

Vertelmoment Godly Play 

Volgende data: 5/02 (14u.-16.30u.) en 27/05 
(14u.-16.30u.).
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NOVEMBER 2019

vrijdag 1/11 Allerheiligen

zaterdag 2/11 Allerzielen

dinsdag 5/11
19.30u.
Grootseminarie 
Brugge

Bidden met de psalmen

De psalmen zijn het kostbare gebedenboek van 
de Bijbelse mens. Alle menselijke ervaringen en 
gevoelens komen er ter sprake. Hoe beter we 
vertrouwd worden met de cultuurhistorische 
achtergrond, de literaire technieken, de 
geloofsinhoud, hoe meer we ze van harte een 
plaats kunnen geven in ons gebed vandaag. 

Volgende bijeenkomsten: 12/11 en 19/11.

donderdag 7/11
19.30u. - 21.30u.
Bijbelhuis 
Zevenkerken

Het Matteüsevangelie (jaar A)

Religieuze en sociale context van de 
matteaanse gemeenten & Matteüs en de 
Farizeeën. Door Jean Bastiaens en Adelbert 
Denaux.

Volgende bijeenkomst: 14/11.

woensdag 13/11
19.30u.
Grootseminarie 
Brugge

Vormingsavond rond Laudato Si’

Het jaarthema van IJD Jongerenpastoraal gaat 
over de zorg voor de schepping en daarom 
bestuderen we deze encycliek van paus 
Franciscus.

donderdag 14/11
19.30u.
Groenhove Torhout

Voortgezette opleiding voor teams

zaterdag 16/11
9u. - 16u.

Verdiepingsdag: advent en kerst

zondag 17/11
10.30u.
Sint-Salvators-
kathedraal Brugge

Viering overleden priesters en diakens

Bisschop Lode Aerts gaat voor in deze viering 
waarin speciaal gebeden wordt voor de 
priesters en diakens die het voorbije jaar 
overleden zijn. Daarna volgt een ontmoeting  
in het bisschopshuis.

bisdom Brugge
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maandag 18/11  
en dinsdag 19/11
Duinse Polders 
Blankenberge

Liturgisch congres 2019: 50 dagen Pasen!? 
Over Hemelvaart en Pinksteren

zaterdag 23/11
09.30u. - 16u.
Groenhove  
Torhout

Team in de startblokken

Een inspirerende teamdag voor teams die klaar 
zijn om aangesteld te worden in een pastorale 
eenheid met o.a. in de namiddag een gesprek 
met bisschop Lode Aerts.

Volgende teamdag: 28/03.

DECEMBER 2019

datum naar keuze Soep op de stoep

zondag 1/12 Eerste adventszondag

woensdag 4/12
18u.
Centrum d’Abdij 
Assebroek

Samenkomst van alle diakens, religieuzen, 
godgewijden en priesters met benoeming of  
taak in het onderwijs

woensdag 25/12 Kerstmis

JANUARI 2020

dinsdag 14/01
18u. - 21u.
Grootseminarie 
Brugge

Woordverkondiging in de liturgie

Preekvorming bestaande uit een theoretisch 
luik (3 avonden) en een praktisch luik  
(3 avonden). 

Volgende bijeenkomsten: 28/01, 4/02, 10/03, 
28/04 en 12/05.

woensdag 15/01
19u.
De Spil Roeselare

Lanceeravond Broederlijk Delencampagne 
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donderdag 16/01
13.30u. - 16.30u.
Groenhove  
Torhout

Voorgaan in gebed in een zorgvoorziening

Een opleiding met input en tussenin coaching 
in het werkveld.

Volgende bijeenkomst: 21/04.

18/01 t.e.m. 25/01 Gebedsweek voor de eenheid

Op verschillende plaatsen wordt in deze week 
gebeden voor eenheid onder de christenen.

dinsdag 21/01
19.30u.
Groenhove  
Torhout

Startavond voor de vasten 

woensdag 22/01
14u.
Groenhove  
Torhout

Aanvangsbegeleiding voor alle nieuwe 
leerkrachten in het basisonderwijs

Met zendingsmoment door de bisschop. 

woensdag 22/01
14u. - 16.15u.
Groenhove  
Torhout

Driedelige Bijbelreeks: de profeet Elia –  
CCV Religieuzen

Kennismaking met één van de grootste 
profeten in de joods-christelijke traditie.  
Lezing van Bijbelteksten over het leven en  
de betekenis van deze profeet. 

Volgende bijeenkomsten: 29/01 en 5/02.

Voor alle geïnteresseerden. 

woensdag 29/01
14u.
Centrum d’Abdij 
Assebroek

Aanvangsbegeleiding voor alle nieuwe 
leerkrachten in het secundair onderwijs

Met zendingsmoment door de bisschop. 

bisdom Brugge
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FEBRUARI 2020

woensdag 12/02
19.30u.
Sint-Michielskerk 
Kortrijk

Diocesaan Taizégebed

Georganiseerd i.s.m. de Sint-Michielsbeweging 
en Kulak.

donderdag 13/02
19.30u. - 21.30u.
Bijbelhuis 
Zevenkerken

Maria Magdalena in het evangelie van Filippus 
en in Pistis Sophia

Door Jean Bastiaens.

Volgende avond: 20/02. 

vrijdag 14/02 Sint-Valentijn Anders

Aangezien de Liefde de kern is van ons 
christelijk geloof, moedigen we parochies aan 
om op of rond 14 februari een activiteit rond 
de Liefde te organiseren: een gebedsmoment, 
een quiz, een film, een etentje,… 

Neem gerust contact op met CCV (brugge@
ccv.be) voor posters, materiaal, inspirerende 
fiches,...

zaterdag 15/02
9u. - 16u.

Verdiepingsdag: Pasen en Pinksteren

zaterdag 15/02 
10u.
Watou

Sportabedevaart

woensdag 19/02
Groenhove Torhout

Dag van de godsdienstleerkracht secundair en 
hoger onderwijs

maandag 24/02
dinsdag 25/02
donderdag 27/02
vrijdag 28/02

Let it Shine

Een belevingsavond voor vormelingen waar 
zang, gebed en getuigenissen centraal staan.

woensdag 26/02 Aswoensdag

Kalender 2019-2020
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MAART 2020

zondag 1/03
10.30u.
Sint-
Salvatorkathedraal 
Brugge

Uitverkiezing catechumenen

Tijdens deze eucharistieviering bevestigt de 
bisschop het verlangen van de catechumenen 
om christen te worden en worden zij officieel 
ingeschreven als geloofskandidaten. 

veertigdagentijd Plusconaction

We dagen de jongerengroepen uit om zich in  
te zetten voor een ander.

zaterdag 7/03
9u.

Teamlid worden in een pastorale eenheid

Een inleiding op de grote opdrachten van de 
pastorale eenheid voor nieuwe teamleden en 
teams op 3 zaterdagen.

Volgende bijeenkomsten: 14/03 en 21/03.

vrijdag 13/03 Koffiestopdag Broederlijk Delen

maandag 16/03
19.30u.
Groenhove Torhout

Financiën van de pastorale eenheid beter 
begrijpen: de jaarrekening

Als lid van de Algemene Vergadering van een 
Pastorale Eenheid vzw zijn we verantwoordelijk 
voor het financieel reilen en zeilen van onze 
vzw. Elk jaar dienen we goedkeuring te geven 
aan de jaarrekening. Ontdek hoe we deze lijst 
van cijfers moeten interpreteren en wat ze 
betekenen.

Vorming i.s.m. de dienst economaat van het 
bisdom.

donderdag 19/03
14u. - 16.30u.
Groeningemuseum
Brugge

Bijbelroute in het museum

Een themawandeling door de permanente 
collectie van het Groeningemuseum Brugge 
met als bijzondere invalshoek de Bijbelteksten.

maandag 23/03 Theologisch-pastorale studiedag:  
integer pastoraal handelen

Door Hans Zollner.

bisdom Brugge
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dinsdag 24/03
Groenhove  
Torhout

Ontmoetings- en bezinningsdag 

woensdag 25/03 Diocesane bedevaart naar Oostakker

APRIL 2020

zondag 5/04 Palmzondag

woensdag 8/04
18u.
Sint-Salvators-
kathedraal Brugge

Chrismaviering

donderdag 9/04 Witte Donderdag

vrijdag 10/04 Goede Vrijdag

zondag 12/04 Pasen

donderdag 23/04
14.30u. - 16.30u.
Bijbelhuis 
Zevenkerken

De eerste brief van Paulus aan de Korintiërs

Door Jean Bastiaens.

Volgende sessies: 30/04, 7/05, 14/05, 28/05 
en 4/06.

vrijdag 24/04
20u.
Grootseminarie 
Brugge

Jongerenavond

Een inspirerende en bezinnende 
jongerenavond voor jongeren en hun 
begeleiders met zang, getuigenissen, gebed en 
ontmoeting.

woensdag 29/04
14u. - 16.30u.

Een nieuw verhaal: Maria

MEI 2020

zaterdag 2/05
Bijbelhuis 
Zevenkerken 

Bijbelevent
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maandag 4/05
14u. - 16.15u.
Groenhove  
Torhout

Driedelige cursus: rituelen en symbolen –  
CCV Religieuzen

De oudste menselijke sporen verwijzen vaak 
naar rituele plaatsen en gebeurtenissen.
Waarom hebben we nood aan rituelen? Waar 
komen ze vandaan? Hoe zijn ze verweven 
met het dagelijkse leven? Hoe zijn ze in de 
christelijke traditie opgenomen? We zoeken in 
deze reeks naar de essentie en de wortels van 
rituelen en symbolen. En van hun belang in 
leven en samenleven. 

Volgende bijeenkomsten: 11/05 en 18/05.

Voor alle geïnteresseerden.

dinsdag 12/05 - 
woensdag 13/05
Sint-Sixtusabdij 
Westvleteren

Abdijdagen voor schoolbesturen, 
leidinggevenden en directies

donderdag 14/05
Grootseminarie 
Brugge

Informatie- en ontmoetingsnamiddag 

donderdag 21/05 Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart

zondag 31/05 Pinksteren

JUNI 2020

donderdag 18/06
13.30u. - 16.30u.

Sectorale vergadering voor pastores  
algemene ziekenhuizen

donderdag 18/06
19.30u.
Groenhove Torhout

Dank- en impulsavond 2020

zaterdag 20/06 Interdiocesane catechistendag

bisdom Brugge
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dinsdag 23/06
Groenhove  
Torhout

Ontmoetingsnamiddag met missionarissen, 
missiezusters, priesters en leken in zending

 

donderdag 25/06
13.30u. - 16.30u.

Sectorale vergadering voor pastores 
psychiatrische ziekenhuizen

zaterdag 27/06
17u.
Bisschopshuis 

Zendingsviering

Met alle jongeren zetten we de vakantie 
zinvol en vol zin in, met een viering in de Sint-
Salvatorskathedraal en een ontmoetingsmoment 
in de tuin van het bisschopshuis.

JULI – AUGUSTUS 2020

woensdag 1/07 
t.e.m. vrijdag 3/07
Grootseminarie 
Brugge

Studie- en bezinningssessie 2020

  

donderdag 16/07 
t.e.m. zondag 
19/07
Bethanië Loppem

Gezinsvakantie

vrijdag 17/07 
t.e.m. donderdag 
23/07

Bedevaart Lourdes

vrijdag 28/08
19u.

Feestelijk dankmoment

Al de vrijwilligers van de jeugddienst van 
ons bisdom willen we bedanken tijdens een 
gezellig en feestelijk ontmoetingsmoment.

zondag 30/08 Ontmoetings- en zendingsfeest 

SEPTEMBER 2020

dinsdag 15/09
19.30u.
Groenhove Torhout

Oriëntatiefeest 2020
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bisdom Brugge

Bewegingen en huizen in het bisdom Brugge

Abdij Zevenkerken
www.abdijzevenkerken.be

•   1 t.e.m. 5/07: bezinningsdagen – ‘De mystieke 
Paulus. Lezing van de tweede brief aan de 
Korintiërs’ met pater Benoît Standaert.

•   5 t.e.m. 9/08: bezinningsdagen – ‘Waar Ik heenga 
kun je Mij niet volgen’ met pater Nikolaas Devynck.

•   17/10: ‘Te samen op verkenning bij Matteüs’ met 
pater Nikolaas Devynck.

•   23/10 om 20u.: lezing door Herman Van Rompuy: 
“Acht boeiende jaren als voorzitter van de Europese 
Unie” (i.s.m. Davidsfonds).

•   2 t.e.m. 6/12: bezinningsdagen – ‘Christus volgen, 
telkens opnieuw een uitdaging’ met pater Luc De 
Prest.

Compaz
www.compaz.be

•   24/08: Augustinusnamiddag – ‘Zing en trek verder’ 
in de Sint-Walburgakerk in Brugge i.s.m. componist-
dirigent Tom Hoornaert.

•   14/12: met Augustinus op weg naar Kerstmis, door 
Pierre-Paul Walraet.

•   3 t.e.m. 5/07: met Augustinus op abdijenfi etstocht 
in Vlaanderen.

De Bremstruik
www.debremstruik.be

Het programma vind je op www.debremstruik.be.

De Bron
www.debron-har.be

•   27/09 om 19.30u.: fi lmavond.
•   10/10 om 14.30u.: Marc Steen – Godsbeelden in 

Bijbels-christelijk perspectief.
•   5/11 om 14.30u.: Edith Provoost – Iedereen 

geroepen tot heiligheid (1): Franciscus van Sales.
•   12/11 om 14.30u.: Stefaan Franco – Iedereen 

geroepen tot heiligheid (2): paus Franciscus.
•   10/12 om 19.30u.: Hans Debel – De wortels van de 

kerststal.
•   12/02 om 14.30u.: Marie-Dominique Vande 

Plassche – Ecologie en schepping.                            



18

•   17/03 om 14.30u.: Jan Dumon – Geloof, Kerk en 
samenleving.

•   23/04 om 19.30u.: Anja Lombaert – Levensmoeheid 
bij ouderen. Kan werken rond zin- en 
betekenisgeving een verschil maken?

•   30/04 om 19.30u.: Philippe Hallein – Met de dood 
voor ogen. De zorg voor de kwetsbare mens in het 
voetspoor van Christus.

•   14/05 om 19.30u.: Ingrid Hoet – Mijn spirituele 
zoektocht of hoe ik als vrijmetselaar toch christen 
kon worden.

Geloven Gaat Verder 
(Oostende) 
www.gelovengaatverder.be

Getuigenissen op donderdagavond 20/02, 19/03 
en 23/04 om 19.30u. in Huize Astrid Gentstraat 6 in 
Oostende.

Groenhove
www.groenhove.net

Alle info vind je op www.groenhove.net.

Karmel Frezenberg
www.karmel-vlamertinge.be

Een maandelijkse conferentie op woensdagavond om 
19.30u.:
•   25/09: Marc Steen – Geloven als christen: 

eigenheid, obstakels en steunpunten.
•   16/10: Klaas Blijlevens – De contemplatieve 

dimensie van het geloof.
•   20/11: prof. Benedicte Lemmelijn – Mijn geloof als 

Bijbelwetenschapper: een broos en eerlijk antwoord.
•   15/01: Roger Burggraeve – Als een platgetrapt 

grassprietje: hoe kleine goedheid een nieuwe 
toekomst belooft.

•   18/03: deken Geert Morlion – Altijd op zoek… naar 
spiritualiteit.

Kooracademie
www.kooracademiebrugge.be

•   8 t.e.m. 10/11: polyfonieweekend in de 
Godelieveabdij in Brugge.

•   29/02 t.e.m. 1/03: Bachweekend. Slotconcert in de 
kerk van de Minderbroeders-Kapucijnen.
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Moeder van Vrede
www.moedervanvrede.be

•   Elke 1ste donderdag van de maand van 9.30u.-22u.: 
doorlopende aanbidding in de kerk.

•   Elke 1ste zaterdag van de maand van 8.30u.-14.30u.: 
gebedsdag.

•   Elke 3de zondag van de maand van 10u.-16u.: 
Sint-Jozefskring met eucharistie, catechese voor 
volwassenen, jongeren en kinderen.

Open contemplatief huis
www.opencontemplatiefhuis.be

•   14 t.e.m. 17/10: stille abdijdagen in Chimay: 
contemplatief gebed en contemplatieve 
levenswijze. 

•   2 t.e.m. 4/12: stiltedagen aan zee.

Sint-Michielsbeweging
www.sint-michielsbeweging.be

•   28/09: feest in Kortrijk – Sint-Michielsbeweging 
voor iedereen met concert ‘De rechtstaat’.

•   25-27/10: jongerenweekend (16-30j.) in Sint-
Michiel Gent.

•   31/12: oudejaarsavondfeest in de Kulak in Kortrijk.
•   18/01: herdenkingsviering in Kortrijk voor pr. Noël 

Bonte.
•   22-23/02: bewegingsweekend in Kemmel.
•   20-22/03: jongerenweekend (16-30j.).
•   31/05: Sinksenfeesten in Kortrijk.
•   Juli ’20: Gentse Feesten in Gent.
•   3-5/07: jongerenweekend (16-30j.) in Tibériade.
•   Augustus ’20: Leef.

Yot
www.yot.be

•   Juli - september: zomerproject ‘Joie de vivre’.
•   15/09: autoloze zondag in YOT. Informele 

kennismaking met YOT en rondleidingen bij het 
zomerproject ‘Joie de vivre’.

•   Oktober - juni: maandelijkse samenkomst op 
maandagavonden: Babelatelier. 

•   18/12: ontvangst van het vredeslicht in Brugge.
•   Juli - september ’20: zomerproject.

bisdom Brugge




