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www.ccv.be/brugge
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brugge.ijd.be

www.orbitvzw.be

www.samentegenarmoede.be

www.vicariaatonderwijsbisdombrugge.be

www.bedevaarten-bisdombrugge.be

www.wakkervoorvrede.be
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SEPTEMBER 2018 

zaterdag 01/09 en 
08/09
08u.45
Grootseminarie

Theologische Academie - Inleiding op de Schrift 
voor de nieuwe studenten

zondag 02/09
09u.00 – 12u.00
bisschopshuis 
en Sint-
Salvatorskathedraal 
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: 7/10, 4/11, 2/12/2018 
en 6/01, 3/02, 3/03, 7/04, 5/05 en 2/06/2019

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

 
dinsdag 11/09
19u.30 
Groenhove

Oriëntatiefeest 2018

een feestelijke start van het nieuwe werkjaar voor 
alle parochiemedewerkers

zaterdag 15/09
08u.45
Grootseminarie

Theologische Academie

23 zaterdagvoormiddagen over Oud 
Testament, spiritualiteit, Nieuw Testament, 
wereldgodsdiensten en pastoraaltheologie

zaterdag 15/09
09u.00 - 16u.30
Bijbelhuis 
Zevenkerken

Introductiedag Godly Play

maandag 17/09
14u.00 of 19u.30
De Bron Harelbeke
dinsdag 18/09
14u.00 of 19u.30
Grootseminarie

Infomoment rond de nieuwe privacy wetgeving 
voor federaties en pastorale eenheden

Tijdens dit infomoment leer je de nieuwe eisen 
kennen van de vernieuwde privacy wetgeving 
sinds 25 mei 2018. Wat zijn de gevolgen voor de 
communicatie en adresgegevens?

bisdom Brugge
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zaterdag 22/09
Ieper

Diocesane startdag voor misdienaars, plussers 
en alle jongeren uit parochiale groepen

In de voormiddag is er een viering en een 
gezamenlijk startmoment.  In de namiddag 
trekken we naar Bellewaerde.

maandag 24/09  
tem
donderdag 27/09

Bezinningsdagen in de abdij van Orval

dinsdag 25/09
19u.30
Groenhove

Startbijeenkomst Leerhuis 9: op stap met 
Abraham

woensdag 26/09
19u.00
Vives Kortrijk

Lanceermoment Samen tegen Armoede

donderdag 27/09
19u.30
Groenhove

Ontmoetingsavond voor begeleid(st)ers van 
misdienaars

Duiding bij de jaarkalender, vormingsmoment en 
tijd voor ontmoeting

vrijdag 28/09 Inspiratiedag voor pastoraal op school

Kalender 2018-2019
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OKTOBER 2018

vrijdag 05/10 
09u.00 tot 14u.00
Grootseminarie

Zorg voor spirit, zuurstof voor beleid

Zorg voor spirit, zuurstof voor beleid
Congres voor beheerders, bestuurders en 
leidinggevenden uit de zorgsector. Inleiding door 
Steven Vanackere, debat met Margot Cloet, Khalid 
Benhaddou, Freddy Boeykens en Jan Steel en 
nadien diverse werkwinkels.

vrijdag 05/10 
14u.00 tot 16u.15 
Groenhove

Paus Franciscus als gids – CCV religieuzen

Tijdens drie namiddagen maak je verdiepend 
kennis met de visie van Paus Franciscus. 
Deel 1: als gids in verdiepend geloof als 
leerling-missionaris
Deel 2: als gids in de zorg voor mens en planeet
Deel 3: als gids in de keuze voor verbindende 
relaties

Volgende bijeenkomsten: 12/10 en 19/10

zaterdag 06/10
doorlopend van 
09u.30 tot 15u.30
Groenhove

Geestig. Inspiratiedag catechese

Ga je op weg met ouders die hun kindje willen 
laten dopen, bereid je kinderen voor op de 
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 in Groenhove 
voor een dag van inspiratie en beurs met 
werkwinkels en afsluitend moment.   
Meer info en inschrijven via  
www.catechesebrugge.be/geestig

zondag 07/10
Westouter

Samen tegen Armoede
Highland Run

bisdom Brugge
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maandag 08/10
19u.00
Groenhove

Teamlid worden in een pastorale eenheid

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

Volgende bijeenkomsten: 15/10, 22/10, 05/11, 
12/11 en 19/11

dinsdag 09/10
09u.30 tot 16u.30
Brugge

Wandeling en fietstocht: Gesloten/
open deuren, in dialoog met Brugse 
levensbeschouwingen

De wandeling/fietstocht is een route met de 
stadsapp Xplore Bruges. De route brengt je 
langs 7 gebedshuizen en het huisvandeMens, 
waar je info krijgt over de plek zelf en enkele 
specifieke rituelen of gebruiken.

donderdag 11/10
19u.30
Groenhove

Pastorale houdingen om op ziekenbezoek/
rouwbezoek te gaan

vrijdag 12/10 tem
zondag 14/10
Brugge

CCV aanwezig op de huwelijksbeurs

dinsdag 16/10
19u.30
Groenhove

Avond over het Bijbelse verhaal van de 
broodvermenigvuldiging – deel 1

Tweede avond op 5 februari 2019

zaterdag 20/10
14u.00
bisschopshuis

Terugkommoment misdienaars Rome

Blij weerzien voor de misdienaars die in de 
grote vakantie mee waren naar Assisi en Rome

zaterdag 21/10 Missiezondag

zaterdag 27/10 
tem maandag 
29/10
De Haan

Herfstkamp misdienaars

Ben je misdienaar en maak je graag nieuwe 
vrienden? Dan zijn deze 3 dagen zeker iets 
voor jou.
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NOVEMBER 2018

donderdag 01/11 Allerheiligen

vrijdag 02/11 Allerzielen

zaterdag 03 en 
zondag 04/11

Apotheose Vredeswakes Langemark

data worden 
decanaal bepaald

Theologisch-pastorale studiedag: 
huwelijksvoorbereiding

Tijdens de studiedagen staan we stil bij 
de visie van de Belgische bisschoppen op 
huwelijksvoorbereiding. Concreet werkmateriaal 
wordt voorgesteld en aangeboden.

woensdag 7/11
19u.30
Bijbelhuis 
Zevenkerken

Verdiepende avond rond het eigen karakter van 
het Lucasevangelie (liturgisch jaar C) – deel 1
Met Benoît Standaert en Jean Bastiaens
deel 2 op woensdag 14/11

maandag 12/11 ISB leermeesters Godsdienst

dinsdag 13/11
19u.30
Groenhove

Voortgezette opleiding voor teams

vrijdagavond  
16/11 en  
zaterdag 17/11

Abdijweekend voor jongeren

Genieten van een ander ritme en tijd maken 
voor verdieping en een goed gesprek: tijdens dit 
abdijweekend gaan we op zoek naar het echte 
geschenk dat we elkaar te geven hebben en wat 
God ons wil geven. 

bisdom Brugge
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woensdag 21/11
14u.00 tot 16u.15 
Groenhove

Filmnamiddag: ‘I, Daniël Blake’ – CCV religieuzen

Dit sociaal filmdrama van Ken Loach grijpt je 
aan. Het is de zoektocht van de individuele mens 
in een complexe wereld waar het systeem de 
mens dreigt te vergeten. Vriendschap en kleine 
goedheid blijken toch als bij wonder op te bloeien 
in de door ‘regeltjes’ gestuurde omgeving.
Voor alle belangstellenden.

woensdag 21/11
19u.30
Groenhove

Monbourquette, omgaan met vergeving

Tijdens 2 vormingsavonden wordt het 
vergevingsmodel van Monbourquette verkend.  
In een eerste avond wordt er stilgestaan bij de 
vele gezichten van vergeving en verzoening. In 
een tweede avond wordt er bekeken hoe we een 
weg in vergeving kunnen afleggen. 

Volgende bijeenkomst op woensdag 28/11 om 
19u.30

donderdag 22/11
19u.30
Vormingplus
Sint-Pieters- 
kerklaan 5
8000 Brugge

Gespreksavond over Koran en Bijbel

Moslim Yassin El Attar en bisschop Lode Aerts 
gaan in gesprek rond de gemeenschappelijke 
verhalen van de Koran en de Bijbel.

zaterdag 24/11
09u.30 tot 16u.00
Groenhove

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.

zondag 25/11
10u.30
Sint-Salvators- 
kathedraal

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. 

woensdag 28/11 Prelude op de Broederlijk Delen-campagne  
‘Café Guatemala’
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DECEMBER 2018

zondag 02/12 Eerste adventszondag

datum naar keuze Soep op de stoep

graag soep op de stoep als eerste activiteit in 
december

dinsdag 04/12
19u.30
Groenhove

Valentijn anders dan anders...

woensdag 12/12
14u.00 tot 16u.15
Groenhove

Spiritualiteitsnamiddag: In de leer bij de monnik. 
Monastieke accenten in het dagelijks leven – CCV 
religieuzen

De monastieke wijsheid blijkt niet alleen talloze 
eeuwen te hebben overleefd, maar ook te midden 
van een geseculariseerde wereld heel waardevol 
te zijn. Dit boek toetst onze manier van leven aan 
die wijsheid. 

dinsdag 25/12 Kerstmis

vrijdag 28/12 tem 
dinsdag 01/01

Taizé Madrid

Samen met duizenden jongeren uit heel Europa en 
met de broeders van Taizé trekken we naar Madrid 
om er de overgang van oud naar nieuw te vieren.

bisdom Brugge
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JANUARI 2019

donderdag 03/01 
tem zaterdag  
05/01
Bijbelhuis 
Zevenkerken

Basisopleiding Godly Play begeleider  
‘verteller en deurwachter’ 

woensdag 16/01
19u.00
De Spil Roeselare

Lanceermoment Broederlijk Delencampagne

woensdag 16/01 
tem maandag  
28/01

Wereldjongerendagen in Panama

Van 22 tot 28 januari 2019 zullen jongeren uit 
meer dan 150 landen naar Panama City trekken om 
daar samen de Wereldjongerendagen te beleven. 
Het Vlaamse voorprogramma voorziet inleefdagen 
bij een West-Vlaamse priester in Chilibre.

dinsdag 22/01 Congres Katholiek Onderwijs Vlaanderen

dinsdag 22/01
14u.00 tot 16u.15
Groenhove

Bijbelreeks: Het Oude Testament: geloofsweg, 
crisis en zoektocht naar God – CCV religieuzen

Met een “helikopterperspectief” bekijken 
we de geschiedenis van het volk Israël. We 
ontdekken het belang van de diverse boeken 
in het Oude Testament en hun plaats in deze 
geloofsgeschiedenis. 

Volgende bijeenkomsten: 29/01 en 05/02

dinsdag 22/01
19u.30
Groenhove

Startavond voor de vasten

dinsdag 22/01
Groenhove

Intersectorale studiedag voor pastores in de 
gezondheidszorg

18 – 25/01 Bidweek voor de eenheid

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

Kalender 2018-2019
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zaterdag 26/01
09u.30
Bijbelhuis 
Zevenkerken

Vertelmoment Godly Play

volgende data: 20/02, 23/03, 17/04, 15/05 en 
12/06

FEBRUARI 2019

donderdag 07/02
19u.30
Bijbelhuis 
Zevenkerken

Avond rond de rehabilitatie van Maria Magdalena 
en de vraag naar het ambt – deel 1
Met Jean Bastiaens
deel 2: 14/02

donderdag 07/02 
tem zaterdag 09/02
Brecht

Abdijdriedaagse voor parochiemensen

vrijdag 08/02 Dag van de godsdienstleerkracht basisonderwijs

woensdag 13/02
19u.30
Sint-Michielskerk 
Kortrijk

Diocesaan Taizégebed

donderdag 14/02 Valentijn anders “dan anders”

zaterdag 16/02
10u.00
Watou

Sportabedevaart

dinsdag 19/02  
en 26/02
om 19u.30
Groenhove

Het doopsel: kansen en uitdagingen

Twee liturgische vormingsavonden voor alle 
geïnteresseerden

woensdag 20/02 Dag van de godsdienstleerkracht secundair 
onderwijs

bisdom Brugge
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MAART 2019

maandag 04/03  
tem vrijdag 08/03

Let it Shine

inspirerende avonden voor vormelingen

woensdag 06/03 Aswoensdag

zaterdag 09/03 Plusconaction: 40 dagen diaconie

Tijdens de 40-dagentijd dagen we plusgroepen 
uit om zich dienstbaar in te zetten voor een 
project in de buurt.

zondag 10/03
10u.30
Sint-
Salvatorskathedraal

Uitverkiezing catechumenen

Op de 1ste zondag van de veertigdagentijd vindt 
in de kathedraal in Brugge de ‘uitverkiezing’ of 
inschrijving van de catechumenen plaats als 
geloofsleerling. Tijdens deze eucharistieviering 
bevestigt de bisschop het verlangen van de 
catechumenen om christen te worden en worden 
zij officieel ingeschreven als geloofskandidaten. 

woensdag 13/03
19u.30
Roeselare

Traject na scheiding: vorming en uitwisseling

In 3 avonden komen drie aspecten aan bod:
Avond 1: Wanneer onze relatie heeft opgehouden 
te bestaan
Avond 2: Het geluk van anderen doet me pijn
Avond 3: Is er een weg om het gekwetste hart te 
genezen?

Volgende bijeenkomsten: woensdag 20/03 en 
27/03

vrijdag 15/03 Koffiestop Broederlijk Delen

zaterdag 16/03
09u.00

Teamlid worden in een pastorale eenheid

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

Volgende bijeenkomsten: 23/03 en 30/03

Kalender 2018-2019
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dinsdag 19/03
19u.30
Groenhove

Aan de slag met Google forms in uw (Kerknet) 
website

U wil een formulier maken om bepaalde 
gegevens op te vragen, in te schrijven voor een 
bepaald initiatief of om een bepaalde vraag door 
te geven? Dankzij de Google forms kan u dit heel 
vlotjes integreren op uw (Kerknet) website van 
de pastorale eenheid. 

maandag 25/03 Met Vlaanderens Bedevaarten naar Oostakker

dinsdag 26/03
Groenhove

Ontmoetings- en bezinningsdag Missiepastoraal

APRIL 2019

zondag 14/04 Palmzondag

woensdag  17/04
18u.00
Sint-
Salvatorskathedraal

Chrismaviering

donderdag 18/04 Witte Donderdag

vrijdag 19/04 Goede Vrijdag

zondag 21/04 Pasen

woensdag 24/04
18u.00
Grootseminarie

Geschiedenis van het christendom in het bisdom 
Brugge

De rol van abdijen en kloosters in de groei van 
geloof en kerk. Bezoek aan het Grootseminarie in 
Brugge, voormalige Refuge van de Duinenabdij, 
met bijzondere aandacht voor de kostbare 
handschriftencollectie o.l.v. Céline Decottignies, 
archivaris.
Met voordracht door dr. Noël Geirnaert.

dinsdag 30/04
20u.00 
Bijbelhuis 
Zevenkerken

Avond met schrijfster en journaliste Margot 
Vanderstraeten nav haar boek Mazzel Tov,  
over het leven en de levensfilosofie van orthodoxe 
joden in Antwerpen (interview en debat)

bisdom Brugge
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MEI 2019

maandag 06/05
14u.00 tot 16u.15
Groenhove

Andersheid anders bekeken – CCV religieuzen

‘Mens zijn is medemens zijn’ zeggen ze wel 
eens. Het samenleven in de kleine en grote 
relaties confronteert ons voortdurend met die 
andere. In deze driedelige reeks staan we stil 
bij de complexiteit van het samenleven op 
verschillende niveaus. 

Deel 1: De andere is mijn naaste
Deel 2: Diversiteit in de publieke ruimte
Deel 3: Dialoog meer dan gesprek

Volgende bijeenkomsten: 13/05 en 20/05

dinsdag 07/05
18u.00
Poperinge

Geschiedenis van het christendom in het bisdom 
Brugge

De botsing van Reformatie en Contrareformatie
De Beeldenstorm
Bezoek aan de St.-Bertinuskerk in Poperinge
Voordracht door dr. Ludo Vandamme

donderdag 09/05
Grootseminarie

Info- en ontmoetingsnamiddag Missiepastoraal

zaterdag 11/05
15u.00
Bijbelhuis 
Zevenkerken

De kruisigingen van Marc Chagall
Presentatie van de kruisigingen en werken met 
een ‘kruisdrager’ van Marc Chagall

woensdag 15/05
19u.30
Groenhove

Hoe maakt u een digitale nieuwsbrief met 
MailChimp?

Droomt u ook van een digitale nieuwsbrief 
te koppelen aan uw website van de 
pastorale eenheid? Dankzij MailChimp kan 
u volop informatie naar uw medewerkers of 
geïnteresseerden verspreiden. Bovendien is het 
gratis en kan u makkelijk zien wie uw info leest en 
doorklikt naar uw website.
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dinsdag 21/05
19u.30
Groenhove

Slotbijeenkomst Leerhuis 9: Op stap met 
Abraham

donderdag 30/05 Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart

JUNI 2019

donderdag 06/06
18u.00
Kleinseminarie 
Roeselare

Geschiedenis van het christendom in het bisdom 
Brugge

De rol van de diocesane colleges in de 
ontwikkeling van het onderwijs.
Bezoek aan het Kleinseminarie in Roeselare met 
Johan Strobbe, archivaris.

zondag 09/06 Pinksteren

dinsdag 11/06
Grootseminarie

Voorstelling campagne Missio 2019

donderdag 13/06
19u.30
Groenhove

Impulsavond 2019

vrijdag  21/06
19u.30
Groenhove

In-Team-Feest, ontmoetingsmoment voor de 
teams van de pastorale eenheden

donderdag 27/06
Groenhove

Ontmoetingsnamiddag met missionarissen, 
priesters en leken in zending

zaterdag 29/06
Sint-Salvators- 
kathedraal

Zendingsviering

Een viering voor alle jongeren van het bisdom 
Brugge. Bisschop Lode Aerts geeft zijn zegen 
voordat iedereen zijn kamp of reis begint.

bisdom Brugge
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JULI – AUGUSTUS 2019

maandag 01/07  
tem
woensdag 03/07
Grootseminarie

Studie- en bezinningssessie 2019

juli 2019
Merville

Gezinsvakantie in Merville (Frankrijk)

woensdag 10/07 en 
donderdag 11/07
Westvleteren

Herbronningsdagen voor pastores in de 
gezondheidszorg

donderdag 11/07 
tem woensdag 
17/07

Lourdesreis

Een avontuurlijke en bezinnende verblijf in het 
Franse bedevaartsoord voor jongeren van 12 tot 
17 jaar

woensdag  07/08 
tem zondag 11/08

OJP (Orval jongeren in gebed)

In de zomer van 2019 nodigen we jongeren 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.

dinsdag 16/07 tem 
maandag 22/07

Met Vlaanderens Bedevaarten naar Lourdes

zondag 25/08 Ontmoetings- en zendingsfeest Missiepastoraal

SEPTEMBER 2019

dinsdag 10/09
19u.30
Groenhove

Oriëntatiefeest 2019
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bisdom Brugge

Bewegingen en huizen in het bisdom Brugge

Abdij Zevenkerken
www.abdijzevenkerken.be

•  02 tem 06/7: bezinningsdagen ‘Psalmen kleuren ons 
leven’ met pater Nikolaas Devynck

•  06 tem 10/8: bezinningsdagen ‘Hoe is uw Naam, 
waar zijt Gij te vinden?’ met zr. Carine Devogelaere

•  24 tem 26/08: Groot abdijweekend ‘Zoek de vrede 
en jaag hem na’ met abt Notker Wolf

•  woensdag 24/10 om 20u.00: lezing door Zuhal 
Demir, staatssecretaris (ism Davidsfonds)

•  donderdag 8/11 14u.00-16u.00: ‘Maria Magdalena, 
mythe of werkelijkheid’ met pater Nikolaas Devynck

•  3 tem 7/12: bezinningsdagen ‘Met Lucas wereldwijd 
Kerk zijn als vriendenkring van Jezus’ met pater 
Benoît Standaert

•  8-9/12: Kerst in Zevenkerken

Compaz
www.compaz.be

•  zondag 26/08: namiddagwandeling: Sporen van 
Augustinus in Noord-Brugge

•  zaterdag 08/12: Augustinusnamiddag ‘De liefde is 
God’ door bisschop Lode Aerts

De Bremstruik
www.debremstruik.be

Het programma vind je op www.debremstruik.be

De Bron
www.debron-har.be

•  vrijdag 21/09 19u.30: filmavond met Miejef 
Vanwijnsberghe

•  dinsdag 23/10 19u.30: pastorale houdingen bij 
zieken- en rouwbezoek met Carine Dochy

•  dinsdag 06/11 14u.00: inspirerende vrouwen:  
Edith Stein met zr. Edith Provoost

•  dinsdag 13/11 14u.00: inspirerende vrouwen: 
Madeleine Delbrêl met Piet Raes

•  dinsdag 27/11 14u.00: inspirerende vrouwen:  
Etty Hillesum met Geert Morlion

•  zondag 09/12 15u.00: adventsconcert met Benjamin 
Luyckx + koffietafel

•  woensdag 12/12 19u.30: adventsbezinning met 
Filip Debruyne
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Geloven Gaat Verder 
(Oostende) 
www.gelovengaatverder.be

Getuigenissen op donderdagavond 21/2, 21/3 en 
25/4/19 om 19u.30 in Huize Astrid, Gentstraat 6, 
Oostende

Groenhove
www.groenhove.net

Alle info op www.groenhove.net

Karmel Frezenberg
www.karmel-vlamertinge.be

een maandelijkse conferentie, op woensdagavond om 
19u.30:
•  19/09: deken Philippe Hallein over ‘de liefde hoopt 

en gelooft alles’ (1 Kor 13,7)
•  17/10: dr. Ilse Kerremans over het inwendig gebed, 

leven vanuit de karmelspiritualiteit
•  21/11: Piet Raes over de spiritualiteit van  

M. Debrel – Alicide
•  16/1/19: Kolet Janssen over geloven met kinderen
•  20/2: deken Geert Morlion over elementen uit de 

spiritualiteit van Jean Vanier
•  13/3: abt Manu Van Hecke over vasten, gebed en 

bekering
•  24/4: Stefaan Franco over ‘De Gekruisigde leeft!’ 

Leven en handelen vanuit Pasen
•  15/5: Tine De Leeuw over eenvoud in denken en 

doen

Kooracademie
www.kooracademiebrugge.be

•  02 tem 04/11/18: polyfonieweekend in de 
Godelieveabdij in Brugge: een cursus voor 
koorzangers met renaissancepolyfonie als 
onderwerp

•  09 tem 14/07/19: zomerweek in Brugge: een cursus 
voor koorzangers en koordirigenten

Moeder van Vrede
www.moedervanvrede.be

•  12 tem 15/08: Welgezinde Dagen ‘Schaam je niet 
van onze Heer te getuigen’ (2Tim. 1, 8) met Marino 
Restrepo uit Colombia

•  elke 1ste zaterdag van de maand: gebedsdag van 
8u.30 tot 14u.30

•  elke 3de zondag van de maand: Sint-Jozefskring 
10u.00 tot 16u.00 met eucharistie, catechese voor 
volwassenen, jongeren, tieners en kinderen
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Open contemplatief huis
www.opencontemplatiefhuis.be

•  15 tem 18/10: Stille abdijdagen in Chimay: 
een eenvoudige weg: contemplatief gebed en 
contemplatieve levenswijze

•  03 tem 05/12: Stiltedagen aan zee: innerlijke stilte, 
aan emoties voorbijgaan

Sint-Michielsbeweging
www.sint-michielsbeweging.be

•  24-26/08: jongerenweekend (16-30 j) in Tibériade
•  02/09 10u.30: feestelijke viering en barbecue in 

Waregem
•  29/09 18u.00: feest 25 jaar Sint-Michielsbeweging 

(Sint-Michielskerk in Kortrijk, aansluitend feest in de 
tuin)

•  26/10 20u.00: christelijke rapper ‘Rechtstaat’ in Kortrijk
•  9-11/11: jongerenweekend (16-30 j) in Leuven
•  26/12: Kerst op de Biest in Waregem (namiddag)
•  31/12: oudejaarsavondfeest met mensen in nood 

i.s.m. Kulak in Kortrijk
•  02-03/03/2019: gezinsweekend in Kemmel
•  9/06: Sinksenfeesten in Kortrijk

Yot
www.yot.be

•  tem 16/09: AGORA. Het kerkgebouw als feminien 
weefsel van zingeving (Magdalenakerk Brugge)

•  elke dinsdag in de zomervakantie om 15u.00 in de 
Nieuwe Pastorie: retrospectieve Robert Bresson 
(filmvertoning met nabespreking)

•  16/09 14u.00 – 17u.00: autoloze zondag in Yot 
informele kennismaking met Yot, rondleidingen in 
de H. Magdalenakerk

•  van oktober tot juni op maandagavonden: 
Babelatelier. We leggen een Bijbeltekst op ons leven 
en gaan met elkaar in gesprek.

•  19/12: ontvangst van het vredeslicht in Brugge
•  23/02 20u.00 film ‘Resurrection’ met nabespreking. 

Vanaf 23u.00 tot zonsopgang: nacht van de 
spirituele film

•  juli – september ’19: zomerproject

bisdom Brugge
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