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Een GENADEVOL JAAR
...mogen wij 'ontvangen' én aan elkaar 'geven'!
Ja, ja wij maken er samen een TOF 2008 van...!
Ieder mens wil graag gezien worden, erbij horen en iets betekenen voor
anderen...Juist daarom wil onze parochie H.Familie '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 de verschillende buurt-werkingen opgenomen...want Liefde
blijft mensen altijd samenbrengen!
Agenda voor januari en februari
...iedere zondag om 10 uur eucharistieviering.
Zondag 20-1-08: 'feest' van Kana; aanbrengen van onze offergaven en
jaaroverzicht van het voorbije parochiegebeuren...
LOURDES-grot bestaat 70 jaar...omdat vele bezoekers er rust en steun
vinden,een kaarsje branden en bidden, ligt er een intentieboek waarin u uw
gebedsintenties kan opschrijven... met heel de gemeenschap zullen wij deze
gebeden 'mee-dragen'...zo kunnen wij steun zijn voor elkaar.
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'... geef het door! zie www.schoten-hfamilie.be

'nood' aan contact? Gelovig ?? Twijfelaar?? Ongelovig ?? Wenst U
een gesprek over zin (of onzin) van het leven? bij U thuis of in
Lusthofdreef 39? Afspraak mogelijk met Pater Sus Gevaert tel. 03.290
73 79 of frans.gevaert@telenet.be
Overal is er 'leven'... hieronder een opsomming van aktiviteiten...
Chiro: welkom iedere zondag vanaf 14 uur. Contactpersoon:Ilse Rabau
03.6850608
Scouts 'den 62': zaterdag 5 januari: Fakkeltocht om 18.30 en
nieuwjaarsdrink om 20.30! contactpersoon: Stijn Meersman 0484135095
Basisschool H.Familie: naast een drukke agenda ...zéker onthouden:
kaas- en wijnavond op zaterdag 16 februari 2008
contactpersoon: Dominique Bombey 0495369963
Ziekenzorg: Ken je een zieke, geef het ons door!
Er worden reeds overal steunkaarten verkocht voor het knaltoffe en
spetterende Kindercarnaval op zaterdag 2 februari in zaal Laagland!!!
Contactpersoon: Jan Torfs tel.03.658.48.83
KAV:
Contactpersoon: Ingrid Helsen 03.658.16.32 en Marie Rose 03.288.59.38
KWB: 'kookclub': vrijdag 18-1-08 en 15-2-08 om 19 uur in zaal
Laagland... 'gastronomische' koken kan ook jij leren! Altijd topgezellig!
Wandelen met KWB: Op 27-1-08 'den Horst en omgeving'
Contactpersoon: Hugo Keersmaekers 0496578562
OKRA:naast de 'gewone' wekelijkse aktiviteiten, ook nog dit:
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 luisteren alle begrafenissen op en zingen de tweede zondag.
Contactpersoon: Claire Sysmans 03.658.37.70
Vormselcatechese: wij komen samen op 9 en 19 januari, 6 en 13 februari
Zaal Laagland: Contactpersoon: Mieke Vandergooten tel. 03.658.63.70
PATULJAK: het jeugdhuis is open vrijdag en zaterdag van 20. tot 02 uur
info bij Jelle tel 0486/40 98 14 of bij Dimitri 0499/46 88 50
Parochieraad: dinsdag 12 februari om 20 uur in de pastorij!!!

