
 

 

De kerk moet opnieuw een huis van 

ontmoeting worden, een ontmoeting met 
God en onze medemensen. Ook door het 

kerkgebouw af en toe open te stellen voor 
culturele activiteiten, bereiken we dit doel.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  
 

 

 
 

 

Ben je op zoek naar: 

-een eucharistieviering op zondag? 

-een levengevende gemeenschap? 

-een antwoord op je vragen? 

-de zin van het leven? 

Ben je bovendien ook nog op 
zoek naar: 

-een diepere kennismaking met de 
Blijde Boodschap van Jezus 

-een ontmoeting met God? 
 

Dan ben je in onze pastorale 
eenheid Jette alvast op het goede 

adres. 
 

“KERK&leven” 
Ons wekelijks parochieblad met informatie 
en duiding, en een eigen rubriek vol 

plaatselijk nieuws uit onze pastorale 
eenheid Jette.  

 

email : jeanlou.sintpieter@gmail.com 
 

Jaarabonnement door storting van € 40 op 
rekeningnummer BE89 4370 1690 2185, 

vzw vpw Brussel West, afd. 622 
 

Beeldmateriaal: 

Youtube  Kerkjette video 
 
 

 

bankinfo : BE79 4370 1811 9133   vzw vpw Brussel West, 

afd. 202 

v.u. Dirk Vannetelbosch, Kardinaal Mercierplein 4, 1090 Jette    
        

  

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

    

 

 

 

 
 

                                     
 

meer info op : 

 www.kerkjette.be 
  

 

Stuur een mail naar 

kerkjette@gmail.com 
en u krijgt regelmatig info van ons 

 

Verantwoordelijke priester: 

Dirk Vannetelbosch 
Kardinaal Mercierplein 4 
1090   Jette 
tel.:  0477/60.42.65 
dirk.vannetelbosch@gmail.com 
 

    2021 - 2022 (1)  

Orgel  

De Sint-Pieterskerk bezit een bijzonder 

waardevol Van Bever-orgel uit 1898. 

Elke zondag om 10u kan je dit orgel 

beluisteren. 
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Jetse Floralia 

Bloemententoonstelling in de Sint-Pieterskerk 

tijdens de jaarmarkt op 26, 27, 28 en 29 

augustus 2022 van 14u tot 22u, 

 

Jette 

Pastorale eenheid 

Sint-Pieter 

Zorg voor bloemen… en mensen 

Onze kerk staat het jaar rond in de bloemen, 

met extra pracht rond de kerkelijke 

feestdagen. 

Maar die pracht vraagt zorg. 

Wil je graag onze bloemenploeg hierbij 

helpen?… 

Welkom elke maandag van 13u30 tot 15u30 

Meer info bij Francine Vander Goten: 

0477/753075 

 

Zorg voor mensen tijdens opendeurdagen 

Onthaal in de kerk  

Info: Veerle Andries: 0476020508 

 

Bankinfo Musica Cultura afd. 200 :  

BE97 7330 2664 7849 

 



 

 

Eucharistievieringen  

                  
 zondag om 10 uur in Sint-Pieter, Kardinaal 

Mercierplein.  

Na de eucharistie napraten en aperitief in 
“De Pastorie”. 

 Streaming te volgen op Youtube –  
Kerkjettevideo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

      

      Speciale eucharistievieringen : 

 

 autoloze zondag 22 september 2021 

om 10 u : we komen met de fiets naar de 

mis gevolgd door fiets(ers)zegening 

 zondag 26 september 2021 om 9u45 : 

Herdenkingsmis Heaven One 

 maandag 1 november 2021 om 10u: 

Allerheiligen met naamafroeping 

 dinsdag 2 november 2021 om 14u: 

 Allerzielen met individuele grafzegening 

op het kerkhof van Jette 

 zondag 7 november 2021 om 10u: 

Sint-Hubertusviering met dierenzegening 

 zondag 14 november 2021 om 9u45: 

Koninklijke Filharmonie van Jette 

 zondag 5 december 2021 om 9u30: 

de Sint komt naar de mis   

 Kerstavond 24 december 2021 om 23u59: 

Middernachtmis 

 zaterdag 25 december 2021 om 10u: 

Kerstmis 

 zondag 26 december 2021 om 10u: 

Kerstmis met kinderzegening 

 zondag 2 januari 2022 om 10u: 

Driekoningen – Mis in het Brussels 

 zondag 30 januari 2022 om 9u45: 

Lichtmis, kaarsjesprocessie en kinder-

zegening 

 zondag 13 februari 2022 om 10u: 

Eucharistie in het teken van Valentijn 

 zaterdag 30 april 2022 :                                  

we gaan te voet naar Halle  

 donderdag 26 mei 2022 om 9u45 

OH Hemelvaart met motorzegening                                 

 zondag 5 juni 2022 om 9u45: 

Pinksteren en Vormsel 

 zondag 26 juni 2022 om 10u: 

Hoogfeest van Sint-Pieter 

 maandag 15 augustus 2022 om 10u: 

Tenhemelopneming van Maria 

      •   zondag 30 augustus 2022 om 10u: 

          Bloemenmis 

           

Vasten, Goede Week & Pasen 

 2 maart 2022 om 18u:  

 viering van Aswoensdag  

 10 april 2022 om 9u45: 

Palmzondag met palmzegening en 

processie 

 14 april 2022 om 18u: 

 Witte Donderdagliturgie 

 15 april 2022 om 15u: 

 Goede Vrijdagliturgie in St.-Pieterskerk 

 15 april 2022 om 19u: 

Kruisweg bij avondschemer in open lucht 

in het Grotdomein 

 16 april 2022 na 20u40 bij avondschemer: 

 Stille Zaterdag met Paaswake en  

    volwassendoop 

 17 april 2022 om 10u: 

Pasen, hoogmis met plechtige hernieuwing 

van de doopbeloften, gevolgd door 

paaseierenjacht in de tuin van de kerk 

 

Eerste Communie en Vormsel 
Info: Yvonne Dejonckheere 

Email: yvonne.dejonckheere@gmail.com 

Info na de mis van 10u 

1
e
 catechese tweedejaars start op 3 oktober  

1
e
 catechese eerstejaars start op 17 oktober 

Doop 
Info: Lut Vanhoudenhove 

tel.: 0494/35.59.69 

Email: lut.vanhoudenhove@telenet.be 

Gesprekken rondom rouwen 
Info bij Lut Vanhaudenhove 

Tel.: 0494/35.59.69 

Email: lut.vanhoudenhove@telenet.be 

Elke 2e maandag van de maand vanaf           

11 oktober 2021  

om 18u30 
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Bijbelgroepen  
Elke 1

e
 donderdag van de maand om 14u30. 

Elke 2
e
 dinsdag van de maand om 19u30. 

Elke 3
e
 woensdag van de maand om 19u30 

via zoom. 

We beginnen op 7, 9 en 15 september. 

Info bij Dany Delmeire, delmeire@skynet.be 

Ziekenbezoek 
Info: Lut Vanhoudenhove 

tel.: 0494/35.59.69 

Email: lut.vanhoudenhove@telenet.be 


