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www.bisdombrugge.be

www.bijbelhuiszevenkerken.be

www.broederlijkdelen.be

www.caritaswest.be 

www.ccv.be/brugge

www.diaconiebrugge.be

www.grootseminariebrugge.be

brugge.ijd.be

www.orbitvzw.be

http://www.bedevaarten-bisdombrugge.be

www.vredeswakes.be

www.welzijnszorg.be
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SEPTEMBER 2017 

zaterdag 02/09
08u.45
Grootseminarie

Theologische Academie - Inleiding op de Bijbel 
voor de nieuwe studenten

zaterdag 2 en 9/09 krijgen de eerstejaars van 
de Theologische Academie een inleiding op de 
Schrift

zondag 03/09 
09u.15
Sint-Salvators- 
kathedraal  
Brugge

De eerste zondag: ontmoeting met (jonge) 
gezinnen

elke eerste zondag van de maand: 
een catechese voor voor groot en klein, samen 
vieren, samen eten

volgende bijeenkomsten: 1/10, 5/11, 3/12/2017 
en 7/01, 4/02, 4/03, 1/04, 6/05 en 3/06/2018

een organisatie van CCV, IJD en pastorale eenheid 
Sint-Donatianus

 
dinsdag 05/09
19u.30
Groenhove

Oriëntatiefeest 2017

een feestelijke start van het nieuwe werkjaar voor 
alle parochiemedewerkers

zondag 10 tem 
zondag 17/09

Met IJD naar Taizé

een aanrader voor elke jongere (18-30 jaar) die 
zin heeft in een verrijkende week

donderdag 14/09
19u.30
Groenhove

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. 
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maandag 18 tem 
donderdag 21/09

Bezinningsdagen in de abdij van Orval

zaterdag  16/09
08u.45
Grootseminarie

Theologische Academie

23 zaterdagvoormiddagen over moraaltheologie, 
kerkleer, wereldgodsdiensten en 
pastoraaltheologie

zondag 17/09
21u.00
Grootseminarie

Vespers op zondagavond

in 2017 ook nog op zondagavonden 1, 15 en 
29/10, 5 /11 en 3/11 

donderdag 21/09
19u.30
Groenhove

Ambassadeursavond IJD

een avond voor onze vrijwilligers en voor mensen 
met een groot hart voor jongeren

woensdag 27/09
18u.30
VIVES Kortrijk

Lanceermoment Samen tegen Armoede

donderdag 28/09
19u.30
Groenhove

Ontmoetingsavond voor begeleiders van 
misdienaars

vrijdag 29/09
14u.00
Groenhove

Vormingsreeks “ik en mijn geweten” – CCV 
religieuzen

vier vrijdagnamiddagen: 29/09, 13/10, 20/10 en 
27/10/2017
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OKTOBER 2017

vrijdag 06 tem 
zondag 08/10
Brugge

CCV aanwezig op de huwelijksbeurs

zaterdag 07/10
doorlopend van 
09u.30 tot 
15u.30
Groenhove

Geestig. Inspiratiedag catechese

een dag voor catechisten, 
parochieverantwoordelijken, medewerkers, 
jongerenbegeleiders.

 

maandag 09/10
19u.00
Groenhove

Teamlid worden in een pastorale eenheid

basisopleiding van 6 avonden voor nieuwe 
teamleden: 9/10, 16/10, 24/10, 6/11, 13/11 
en 20/11

dinsdag 10/10
19u.30
Groenhove

VZW en financiën: best practices

interactieve infosessie met 
praktijkvoorbeelden gekoppeld aan Exact 
Online

dinsdag 17/10
19u.30
Groenhove

Werkgroep communicatie: opbouw van een 
website

donderdag 19/10
19u.30
Groenhove

Kerstmis afgestoft!

Bijbelse duiding bij de lezingen in de 
Kersttijd, samen met een reeks concrete tips 
en initiatieven
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woensdag 25/10
19u.30
Groenhove

Voortgezette opleiding voor teams

Do’s & don’ts voor teams van pastorale 
eenheden

vrijdag 27 tem 
zondag 29/10
Waregem Expo

CCV aanwezig op de huwelijksbeurs

zondag 29/10 
tem 03/11 
Kasterlee

Cursus Animator

nieuwe ervaringen opdoen, waardevolle 
vaardigheden leren en een goeie 
jongerenbegeleider worden staan op het 
programma

NOVEMBER 2017

woensdag 01/11 Allerheiligen

donderdag 02/11 Allerzielen

vrijdag 03 –  
zondag 05/11
Leisele

Herfstkamp voor misdienaars

zondag 05/11
15u.00
kerk Langemark

Vredeswake

bezinnen en stilvallen rond het thema 
mensenrechten

woensdag 08/11
19u.30
Groenhove

Gespreksavond met huwelijksbegeleiders

samen op zoek naar inspirerende praktijken en 
vernieuwende modellen van huwelijkscatechese

zondag 12/11
18u.00
Grootseminarie

Open Avond Grootseminarie

jongeren ontmoeten elkaar, luisteren naar een 
getuigenis en bidden samen
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maandag 13 en 
dinsdag 14/11

Liturgisch congres

maandag 20/11: 
Brugge
en dinsdag 21/11: 
Kortrijk

Theologisch pastorale studiedag: Populorum 
Communio

Verbondenheid tussen de volkeren. Studiedag 
met bisschop Jean-Pierre Delville (bisschop 
van Luik)

woensdag 22/11
19u.30
Wereldhuis 
Roeselare

Prelude op de Broederlijk Delen-campagne 
2018

dinsdag 28/11
19u.30
Bijbelhuis
Zevenkerken

Gespreksavond rond de bijbel

met Ludo Abicht, bisschop Lode Aerts en 
moderator Geert De Kerpel (Tertio)

DECEMBER 2017

zaterdag 02/12
16u.00
Sint-Salvators- 
kathedraal

Adventsviering en slotmoment “sjaal voor de 
kathedraal”

jongeren breien samen een gigantische 
sjaal voor de kathedraal ten voordele van de 
Warmste Week

zondag 03/12 Eerste adventszondag

zondag 03/12 Zondag van het woord van God

paus Franciscus roept op om deze zondag 
extra aandacht te geven aan catechese en 
verkondiging

zondag 24/12
22u.00
Grootseminarie

Kerstvigilie
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maandag 25/12 Kerstmis

donderdag 28/12 
tem maandag 
01/01

Europese Taizé-ontmoeting in Basel

een unieke kans om tijdens Kerst en Nieuw 
samen met vele jonge christenen gastvrijheid 
te beleven, samen te bidden en te luisteren 
naar elkaars verhaal

JANUARI 2018

zondag 07/01
21u.00
Grootseminarie

Vespers op zondagavond

in 2018 ook nog op zondagavonden: 14/01, 04 
en 18/02, 25/03, 15/04, 27/05, 10 en 17/06

maandag 15/01
19u.00
De Spil Roeselare

Lanceermoment Broederlijk Delencampagne

dinsdag 16/01
19u.30
Groenhove

Startavond voor de vasten

woensdag 17/01
14u.00
Groenhove

Vormingsreeks CCV religieuzen: “500 jaar na 
Luther”

3 namiddagen: 17, 24 en 31/01

donderdag 
18 – 25/01

Gebedsweek voor de eenheid

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

dinsdag 30/01
19u.30
Groenhove

Startavond voor de vasten
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FEBRUARI 2018

dinsdag 06/02
19u.30
Groenhove

Pasen afgestoft!

Bijbelse duiding bij de lezingen in de Paastijd, 
samen met een reeks concrete tips en 
initiatieven

12-16/02 Let It Shine

inspirerende avond voor vormelingen met zang 
en gebed

woensdag 14/02 Aswoensdag

zaterdag 17/02
10u.00
Godelievekerk 
Roeselare

Sportabedevaart

vrijdag 23/02 Nationale Koffiestopdag Broederlijk Delen

dinsdag 20 en 
27/02
19u.30
Groenhove

Liturgische vormingsavonden

MAART 2018

zaterdag 03/03
9u.30
Groenhove

Teamlid worden in een pastorale eenheid

drie zaterdagen: 3, 10 en 17 maart

zondag 04/03 24 uur voor de Heer

paus Franciscus roept op om deze zondag extra 
aandacht te geven aan liturgie en gebed
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zondag 04/03
15u.00
kerk Langemark

Vredeswake

bezinnen en stilvallen rond het thema politiek

zaterdag 10/03 Plusconaction

plussers in actie en verbondenheid – 
jongerengroepen zetten zich in voor mensen 
uit hun eigen omgeving

dinsdag 13/03
Groenhove

Diocesane ontmoetings- en bezinningsdag 
Missiepastoraal

dinsdag 20/03
19u.30
Groenhove

Pinksteren afgestoft!

Bijbelse duiding bij de lezing van Pinksteren, 
samen met een reeks concrete tips en 
initiatieven

zaterdag 24/03
Lier

De Passie

een multimediaal gebeuren waarin het verhaal 
van de laatste dagen van Jezus verteld wordt

zondag 25/03 Palmzondag

donderdag 29/03 Witte Donderdag

vrijdag 30/03 Goede Vrijdag

APRIL 2018

zondag 01/04 Pasen

Paasmaandag 
02/04

Eéndaagse Lourdesbedevaart

zondag 8 tem 
vrijdag 13/04
Kasterlee

Cursus (hoofd)animator

nieuwe ervaringen opdoen, waardevolle 
vaardigheden leren en een goeie jongeren- 
begeleider worden staan op het programma
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maandag 09/04 Met Vlaanderens Bedevaarten naar Oostakker

vrijdag 27/04
20u.00
Grootseminarie

Jongerenavond Grootseminarie

een sfeervolle bezinningsavond met zang, 
woord en beeld in een organisatie van het 
Grootseminarie, IJD, de Sint-Michielsbeweging 
en de jongerenwerking Heuvelland

vrijdag 27/04
20u.00
Godelievekerk 
Roeselare

Hooglied van de liefde

een concert met wondermooie muziek bij 
de Bijbelse liefdespoëzie van het Hooglied, 
gebracht door Collegium de Dunis en sopraan 
Sarah Peire

MEI 2018

donderdag 03/05 
tem zaterdag 
05/05
Abdij van Brecht

Abdijdriedaagse voor parochiemensen

zondag 06/05
16u.00 
basiliek Dadizele

Gebedsviering voor roepingen

zondag 06/05 Misdienaarsdag

maandag 07/05
14u.00
Groenhove

Bijbelreeks “de katholieke brieven in het 
Nieuwe Testament”

drie maandagnamiddagen: 07, 14 en 28/05

dinsdag 08/05
19u.30
Groenhove

Facebook gebruiken binnen de pastoraal

donderdag 10/05 Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart
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donderdag 17/05 Kunst-kijken

donderdag 17 tem 
woensdag 23/05

Met Vlaanderens Bedevaarten naar Lourdes

zondag 20/05 Pinksteren

zondag 27/05
15u.00
kerk Langemark

Vredeswake

bezinnen en stilvallen rond het thema educatie 
en cultuur

JUNI 2018

dinsdag 12/06
19u.30
Groenhove

Impulsavond 2018

zaterdag 23/06 Met Vlaanderens Bedevaarten naar Rue du Bac 
(Parijs)

dinsdag 26/06
Groenhove

Ontmoetingsnamiddag met missionarissen, 
priesters en leken in zending

zaterdag 30/06
Bijbelhuis 
Zevenkerken

Bijbelevent

zaterdag 30/06 Vormingsdag voor jongerenkoren

zaterdag 30/06
17u.30
Sint-Salvators- 
kathedraal

Zendingsviering bij het begin van de vakantie
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JULI –  AUGUSTUS 2018

zondag 01 tem 
vrijdag 06/07

Begin met Zin

een inspirerend kamp voor jongeren tussen 12 
en 18 jaar

maandag 02 tem 
woensdag 04/07
Grootseminarie

Studie – en bezinningssessie 2018

donderdag 12 tem 
zondag 15/07

Gezinsvakantie in Merville (Frankrijk)

zaterdag 14 tem 
dinsdag 24/07

Pelgrimstocht naar Ierland

ontdek de schoonheid van Ierland met je 
rugzak en stapschoenen – een deugddoende 
ervaring voor elke zoekende, gelovige jongere

zondag 15 tem 
zaterdag 21/07

Met Vlaanderens Bedevaarten naar Lourdes

zondag 22 tem 
29/07

Taizé

beleef met vele jongeren vanuit heel Europa 
een sterke week bij de broeders van Taizé

donderdag 26/07 
tem zondag 04/08

Misdienaars naar Rome

alle misdienaars (°1987-2004) worden in Rome 
uitgenodigd om er aan een internationaal 
programma deel te nemen. Het Vlaamse 
voorprogramma hierbij vindt plaats in Assisi. 

woensdag 01 tem 
zondag 05/08
Orval

OJP (Orval, jeunes en prière)

jongeren leren bidden met de monniken van 
de abdij in Orval

zondag 26/08 Ontmoetings-en zendingsfeest 
Missiepastoraal

bisdom Brugge
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Enkele bewegingen en huizen in  het bisdom Brugge

Abdij Zevenkerken
www.abdijzevenkerken.be

• ��woensdag�11/10:�een�lezing�door�Miet�Smet
• �woensdag�08/11:�een�lezing�door�Mark�Eyskens
• �zaterdag�09�en�zondag�10/12:�Kerst�in�

Zevenkerken

De Bremstruik
www.debremstruik.be

• �vanaf�donderdag�14/09�om�19u.30:�maandelijkse�
bijeenkomst rond Bibliodrama onder begeleiding 
van�dominee�Elly�Bouman�(5�bijeenkomsten)

• �vanaf�donderdag�21/09�om�09u.00:�Bijbelgroep�
rond Marcus, maandelijkse bijeenkomst olv 
Freddy�Kindt

• �dinsdag�1/05/18:�Stiltedag�i.s.m.�de�Christelijke�
Meditatiegroep van Roeselare – een dag in stilte, 
om de stilte te proeven en een plaats te geven in 
ons leven

De Bron
www.debron-har.be

Geloven Gaat Verder 
(Oostende) 
www.gelovengaatverder.be

Een spreker getuigt op donderdagavond: 
donderdag 22 februari, donderdag 22 maart, 
donderdag 19 april 2018

Groenhove
www.groenhove.net
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Karmel Frezenberg
www.karmel-vlamertinge.be

een maandelijkse conferentie, op woensdagavond 
om 19u.30: 
• �20/09/17:�prof.�Marc�Steen�over�waar�is�God�als�

mensen lijden?
• �18/10/17:�br.�René�Stockman�over�de�fragiele�

mens
• �15/11/17:�Jean-Marie�Eggermont�over�werken�

met gekwetste jongeren
• �17/01/18:�deken�Geert�Morlion�over�bidden�met�

en vanuit het Onzevader
• �21/02/18:�p.�Nikolaas�Devynck
• �21/03/18:�bisschop�Lode�Aerts�over�de�

gezindheid van Jezus – inspiratie uit de 
Filippenzenhymne

• �18/04/18:�abt�Manu�Van�Hecke�over�Bernardus�
“de genade stroomt naar het laagste punt”

• �16/05/18:�Katherine�Stubbe�brengt�een�
persoonlijk geloofsverhaal

Kooracademie
www.kooracademiebrugge.be

• �20�tem�22/10/17:�polyfonieweekend�in�
de Godelieveabdij te Brugge: een cursus 
voor koorzangers over de psalmen in de 
renaissancepolyfonie

• �23�tem�25/02/18:�Bachweekend�in�Brugge:�een�
cursus voor koorzangers waarbij in één weekend 
drie Bachkantates worden ingestudeerd. Op 
zondagnamiddag worden die uitgevoerd met 
solisten en professioneel barokorkest.

• �7-15/07/18:�zomerweek�in�Brugge:�een�cursus�
voor koorzangers en koordirigenten

Moeder van Vrede
www.moedervanvrede.be

bisdom Brugge
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Sint-Michielsbeweging
www.sint-michielsbeweging.be

• �Sint-Michielskerk�Kortrijk,�16�september�om�
18u.00: feest van de Sint-Michielsbeweging

• �13-15�oktober:�jongerenweekend�in�Kortrijk
• �2-4�november:�tienerkamp�in�Gent
• �10-11�februari�2018:�gezinsweekend�in�

Groenhove
• �13-15�april�2018:�abdijweekend�voor�jongeren�in�

Averbode
• �6-8�juli�2018:�jongerenweekend�in�Tibériade
• �6-11�augustus�2018:�Leef,�christelijke�zomerkamp�

voor jongeren (12-20 jaar)
• �Brugge:�elke�eerste�zaterdag�van�de�maand�

gezinsvriendelijke viering, om 19u.00 in de Sint-
Jakobskerk

Yot
www.yot.be

• �elke�dag�tot�eind�september:�interactief�
zomerproject “een teken van leven. Mijn litteken, 
ons Litteken” (Magdalenakerk, Brugge)

• �zondag�17�september�van�14u.00�tot�17u.00: 
informele kennismaking met Yot in de kerk en de 
Nieuwe Pastorie (Stalijzerstraat 19, 8000 Brugge)

• �vanaf�vrijdag�22/09:�vier�vrijdagen�“opleiding�
perspectiefontwikkeling”

• �maandag�2�oktober�om�20u.00:�start�van�de�reeks�
‘het Babelatelier’: we leggen een Bijbeltekst op 
ons leven en gaan in gesprek

• �vier�vrijdagen�vanaf�22�september:�opleiding�
perspectiefontwikkeling

• �vrijdag�13�oktober�om�19u.30�in�het�Sint-
Lodewijkscollege: “Friedl en gasten. De grote 
levensvragen” 


