
Mozaïekviering, Petrusviering en 5e zondag van de 

maand die rouwzondag is in St Pieters 

Doel Samen vieren 

Omschrijving Mozaïekviering 
Na een deugddoende vakantie starten we halfweg 
september het nieuwe pastorale werkjaar met de 
‘Mozaïekviering’, waarin we een gastspreker mogen 
verwelkomen. Tijdens de viering klinkt een getuigenis 
door de gastspreker, die onmiddellijk na de viering wat 
uitvoeriger wordt uitgewerkt. Vorig jaar kwam Tine De 
Leeuw ons vergasten op een boeiend verhaal over 
jongeren en hun geloof, vanuit haar persoonlijke 
ervaringen. In 2017 hadden we Zr. Mieke Kerckhof die 
ons meenam naar de 7 geestelijke werken van 
barmhartigheid.  
Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting met een 
glaasje. 
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Omschrijving 5e zondag: rouwzondag in Sint-Pieters 
Omdat er soms een 5e zondag in de maand is, werd voor 
deze zondag geopteerd om tijdens de viering in de 
decanale St.-Pieterskerk om 10u15 de overledenen van 
de voorbije maanden te herdenken. Deze viering gebeurt 
in samenwerking met de werkgroep ‘rouwzorg’. De 
betrokken families worden vooraf persoonlijk uitgenodigd 
door de leden van de werkgroep ‘rouwzorg’.  Aan het 
begin van de viering worden alle overledenen bij name 
genoemd en wordt er voor elk een kaarsje ontstoken. De 
families mogen na de viering het kaarsje meenemen naar 
huis. 
Na de viering is er nog plaats voor ontmoeting bij een 
kopje koffie. 
 
Petrusviering 
De laatste zondag van juni (einde van het pastorale 
werkjaar) hebben we onze ‘Petrusviering’. We blikken 
tijdens deze viering terug naar heel wat dingen die ons 
het afgelopen jaar dankbaar hebben gestemd . Dankbaar 
voor de inzet en het enthousiasme van zovelen die zich 
inzetten voor de Petrusgemeenschap. Dankbaar om de 
vele vormen van verbondenheid, warmmenselijke 
nabijheid en verregaande solidariteit. Dankbaar om de 
intense momenten van samen vieren en van hartelijke 
ontmoetingen.  Dankbaar voor de begeestering en 
nieuwe ideeën van zovelen, dankbaar ook om het delen 
van de moeilijke momenten in het leven….Na de viering is 
er dan een receptie met – heel toepasselijk - een 
‘Petrusbiertje’. 
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