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Inspiratie, verdieping en ontmoeting  
Elke eerste zondag van de maand 

 

Maandelijks komen we met alle geïnteresseerden bij elkaar om gemeenschap te 
vormen. Na een kop koffie bieden we gedurende een uurtje een lezing of 
getuigenis aan. Ondertussen is er opvang voor de allerkleinsten, Godly Play voor 
kinderen tussen 5 en 11 jaar en een geloofsgesprek voor jongeren tussen 12 en 16 
jaar. 
Vervolgens vieren we eucharistie. Met een aperitiefje en (voor wie wil) het 
middagmaal sluiten we de voormiddag af. Met dit samenzijn hopen we 
‘voedsel’ en bemoediging te vinden voor ons leven als christen. 
 
 
Verloop: 

10.15 u. koffie/thee 
10.30 u. lezing of getuigenis / kleuteropvang / Godly Play / geloofsgesprek 
11.30 u. eucharistieviering 
12.30 u. aperitief en lunch 

Kosten: Lezing: € 5  Opvang, kinder-/jongerenactiviteit: € 1 

                 Lunch: € 15 (t.e.m. 14 jaar: € 9) 

 Vooraf inschrijven hoeft niet. Bij aankomst kan u inschrijven voor de lunch. 

 Data: 3 september, 1 oktober, 5 november en 3 december 2017,  
            7 januari, 4 februari, 4 maart, 6 mei, 3 juni, 1 juli en 5 augustus 2018  

Plaats: Oude Abdij Drongen, Drongenplein 26, B - 9031 Drongen (Gent) 

Info: www.oudeabdij.be of via activiteiten@oudeabdij.be of +32 9 226 52 26 

 

 
 

Inspiratie, verdieping en ontmoeting  
Elke eerste zondag van de maand 

 

Maandelijks komen we met alle geïnteresseerden bij elkaar om gemeenschap te 
vormen. Na een kop koffie bieden we gedurende een uurtje een lezing of 
getuigenis aan. Ondertussen is er opvang voor de allerkleinsten, Godly Play voor 
kinderen tussen 5 en 11 jaar en een geloofsgesprek voor jongeren tussen 12 en 16 
jaar. 
Vervolgens vieren we eucharistie. Met een aperitiefje en (voor wie wil) het 
middagmaal sluiten we de voormiddag af. Met dit samenzijn hopen we ‘voedsel’ 
en bemoediging te vinden voor ons leven als christen. 
 
 
Verloop: 

10.15 u. koffie/thee 
10.30 u. lezing of getuigenis / kleuteropvang / Godly Play / geloofsgesprek 
11.30 u. eucharistieviering 
12.30 u. aperitief en lunch 

Kosten: Lezing: € 5  Opvang, kinder-/jongerenactiviteit: € 1 

                 Lunch: € 15 (t.e.m. 14 jaar: € 9) 

 Vooraf inschrijven hoeft niet. Bij aankomst kan u inschrijven voor de lunch. 

 Data: 3 september, 1 oktober, 5 november en 3 december 2017,  
            7 januari, 4 februari, 4 maart, 6 mei, 3 juni, 1 juli en 5 augustus 2018  

Plaats: Oude Abdij Drongen, Drongenplein 26, B - 9031 Drongen (Gent) 

Info: www.oudeabdij.be of via activiteiten@oudeabdij.be of +32 9 226 52 26 

 


