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Een GENADEVOL JAAR
...mogen wij 'ontvangen' én aan elkaar 'geven'!
Ieder mens wil graag gezien worden, erbij horen en iets betekenen voor
anderen...Juist daarom wil onze parochie H.Familie samen 'gemeenschap'
vormen. Dit gebeurt via onze talrijke verenigingen. Het gebeurt ook door
samen te feesten en eucharistie te vieren. Die nood aan gemeenschap-vormen
wordt eveneens door verschillende buurtwerkingen opgenomen. Dit jaar
'leeft' onze parochiegemeenschap 70 jaar...en wij kiezen om voort te
doen...want Liefde blijft mensen altijd samenbrengen!
Agenda voor september en oktober:
...iedere zondag om 10 uur eucharistieviering.
Zondag 16-9-07: 10 uur Feestelijke 'startviering' met aansluitend
receptie en restaurant.
Zondag 7-10-07: 13 – 18.00 uur Ziekenzorg in zaal Laagland
eucharistie en gezellig samenzijn.
Zaterdag en zondag:13 en 14 oktober Hongermaal 'ONZE ACHT'
in zaal Laagland
Onze verenigingen en werkgroepen...welkom aan iedereen!
Jeugdhuis Patuljak: ons jeugdhuis waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten
op vrijdag- en zaterdagavond... contactpersoon:Tony Ledoux 0484151088
Chiro: kom kennismaken met de pinkels,speelclubs,rakwi's en keti's...
iedere zondag vanaf 14 uur. Contactpersoon:Ilse Rabau 03.6850608
Scouts 'den 62': na 'hun' jubileum gaat het scoutsavontuur voort...iedere

zondag... contactpersoon: Stijn Meersman 0484135095
Basisschool H.Familie: in een mooie omgeving groeien 120 kleuters en
180 leerlingen op in een 'familiale' sfeer, begeleid door een gemotiveerd
team leerkrachten. Contactpersoon: Dominique Bombey tel.0495369963
Ziekenzorg: reeds 37 jaar bezoeken wij onze zieken en 80-plussers (200)
met 22 vrijwilligers. Ken je een zieke, geef het ons door! Wil
je meewerken? Contactpersoon: Jan Torfs tel.03.658.48.83
Onze Acht: ontmoetingsgroep rond ontwikkelingssamenwerking.
Gegroeid rond 'onze' missionarissen, blijven wij hun initiatieven verder
steunen; Hongermaal op 13 en 14 october. Contactpersoon: Louis
Verheecke tel. 03.658.71.05
Alberic Jansen tel. 03.658.44.30
KAV: vrouwen samenbrengen, vorming allerhande geven én genieten...
Contactpersoon: Ingrid Helsen 03.658.16.32
KWB met 'kookclub': met een 25-tal mannen 'leren' wij 1 maal per maand
samen koken, om dan onze ega gastronomisch te verrassen.
Contactpersoon: Hugo 0496578562
OKRA: een druk wekelijks programma met vele ontmoetingsmomenten,
uitstappen en natuurlijk ook regelmatig feesten.
Contactpersoon: Rosa Beutels tel. 03.658.36.93
Koor Cantate: wij oefenen iedere maandag van 20 tot 22 uur in de
pastorij. Wij zingen elke eerste zondag en op feestdagen
tijdens de viering. Contactpersoon: Erik Minsaer tel.03.658.81.05
Okra-koor: wij oefenen eens per maand; de viering van de 2-de zondag
en alle begrafenissen worden door ons opgeluisterd.
Contactpersoon: Claire Sysmans 03.658.37.70
Zaal Laagland:deze turnzaal en refter van de school wordt ook gebruikt
voor vele parochiale activiteiten; kan ook gehuurd worden
voor privéaangelegenheden.
Contactpersoon: Mieke Vandergooten tel. 03.658.63.70
Parochieraad: drie maal per jaar rond 'wel en wee' in de parochie
Kerkraad: een team dat toeziet op onderhoud van kerk en pastorij
Parochiefeestencomité: team dat instaat voor deze festiviteiten

Gemeenschap ontstaat waar mensen bereikbaar zijn én elkaar opzoeken
om ook samen dingen te doen... steeds welkom.

Permanentie: iedere zaterdag tussen 11 en 12 uur op de pastorij...
Contactpersoon: via tel.03.685.02.46 ...bericht inspreken of 0476941355
...voor al je vragen over doop, vormsel, misintenties, huwelijk ...
Contact: over 'wel en wee'... zie www.schoten-hfamilie.be

