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Vastentijd is de tijd ons gegeven om opnieuw 
verbinding te maken mét onszelf,  

mét de anderen, mét de schepping  
en mét God.

Aswoensdag - Vieringen

Woensdag 22 februari
Zegenen van de as en ontvangen van het askruisje
Sint-Rochuskerk: 11.00 u.
Sint-Bartholomeuskerk: 18.30 u.

Soepstop

Woensdag 22 februari
Na de viering in de Sint-Rochuskerk is er Soepstop 
tvv. Broederlijk Delen; deelname: vanaf 2,00 €

Broederlijk Delen

Collecte in alle kerken
Tijdens het vierde vastenweekend: 18 en 19 maart
Tijdens het paasweekend: 8 en 9 april

Delen doet goed
Delen zit in ons. Wij mensen zijn geboren delers. We delen 
voorspoed en geluk, maar ook tegenslag en verlies. Delen 
is broodnodig in onze strijd voor een betere wereld waarin 
iedereen mee is. 
Delen gaat over de kern van Broederlijk Delen: we worden 
veertig dagen lang uitgenodigd tot her-verdelen en te leven 
met genoeg.
Onze partners in het Zuiden wijzen ons mee de weg. De 
verhalen, inspiratie en veerkracht die ze met ons delen, 
verbinden we met onze eigen spiritualiteit. Het is telkens 
opnieuw verse zuurstof voor ons engagement. Jezus zelf 
zet de toon.

De toekomst is geen onbereikbare verte, maar iets dat zich 
hier en nu voltrekt. De tijd, de omstandigheden, de mensen 
zijn er klaar voor.



Koffiestop

Zaterdag 11 maart
(enkel wafelverkoop)
Sint-Antoniuskerk vanaf 17.00 u. 

Zondag 12 maart 
(enkel wafelverkoop)
Sint-Rochuskerk vanaf 11.00 u. 
Sint-Amanduskerk vanaf 09.30 u.

Zondag 12 maart
Sint-Bartholomeuskerk
Koffiestop na de misviering van 10.00 u.

Verzoeningsviering

Dinsdag 28 maart: 18.00 u.
Sint-Antoniuskerk
Biechtviering met persoonlijke belijdenis
Een goede voorbereiding op het Paasfeest

Chrismamis

Woensdag 5 april: 18.00 u.
Kathedraal Brugge
Wijding van de Heilige Oliën door de Bisschop

Witte Donderdag
Viering van het Laatste Avondmaal

Donderdag 6 april
Sint-Antoniuskerk: 19.00 u.
Sint-Bavokerk: 19.00 u.

Goede Vrijdag
Kruishulde en communiedienst

Vrijdag 7 april
Sint-Amanduskerk: 15.00 u.
Onze-Lieve-Vrouwkerk: 19.00 u.

Stille Zaterdag - Paaswake
Zaterdag 8 april
Sint-Bartholomeuskerk: 20.30 u.
Sint-Rochuskerk: 20.00 u.
Zegening van het doopwater en de paaskaarsen
hernieuwing van de doopbeloften.

Pasen

Zondag 9 april: Feestelijke Paasvieringen
Sint-Amanduskerk: 10.00 u.
Sint-Michielkerk: 10.00 u.
Sint-Rochuskerk: 11.30 u.

Aan allen wensen wij de ware Paasvreugde! 
Behoort u niet tot onze kerkgemeenschap,  

draagt u een andere overtuiging,  
aanvaard dan toch onze wens,  

de wens van Christus: Vrede zij met u! 
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