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Beste mensen
Iedereen, wie of waar je ook bent, wil graag gezien worden, erbij horen en
iets 'betekenen' voor anderen. Zo bouw je aan gemeenschap in je gezin,
je familie, op je werk en via onze talrijke verenigingen. Die nood aan
samen-horigheid en een fijne gemeenschap wordt ook door de
verschillende buurtwerkingen binnen onze parochie opgenomen...
Als parochie H.Familie willen wij ook gemeenschap 'worden' door samen
te feesten en eucharistie te vieren. Ook Jij bent welkom om PASEN mee te
komen vieren.

GOEDE WEEK!
PALMZONDAG
16 maart: 10.00 uur: palmwijding en processie, eucharistie.
Opgeluisterd door Cantate
WITTE DONDERDAG
20 maart: 20.00 uur: eucharistie met herdenking van het laatste
avondmaal – met koor Cantate
GOEDE VRIJDAG
21 maart: 15.00 uur: Kruisweg: gedachtenismoment
20.00 uur: Avonddienst met lijdensverhaal, kruishulde
en communie – met Okra-koor
...breng een bloem of bloesem mee...
'aansluitend' is er biechtgelegenheid!
PAASZATERDAG
22 maart: 20.00 uur: Paaswake: viering rond Licht! Met Cantate
PAASZONDAG
23 maart: 10.00 uur: feestelijke Paasviering met het Okra-koor

... Z.O.Z! Nog belangrijke info om 'bij te houden'!

Wij hebben het geluk dat er iedere zondag om 10 uur een eucharistie viering is. Dit dank zij Pater Sus die telkens trouw op post is.
Nog enkele data van belangrijke vieringen:
* Zaterdag 12 april om 11 uur: Vormselviering in de kerk H. Familie.
* Donderdag 1 mei om 10 uur: Ons Heer Hemelvaart
met feestelijke Eerste Communie.
* Zondag 11 mei om 10 uur: Feestelijke Pinksterviering.
* Zaterdag 24 mei én zondag 25 mei: Parochiefeesten:
* Zaterdag 'schoolfeest'
* Zondag 'restaurantdag’!!!

Steeds welkom.
• voor alle vragen over dopen, vormsel, huwelijk, misintenties
neem je contact op met de 'contactpersoon' Marc De Grave via
tel.03.685.02.46...bericht 'inspreken' of 0476941355.
Je kan ook een mailtje sturen naar: h.familie.schoten@parochies.kerknet.be
• permanentie op de pastorij: iedere zaterdag van 11 tot 12 uur!
• 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 via frans.gevaert@telenet.be
• Voor alle mogelijke info over programma en verslagen van de
activiteiten van de verschillende verenigingen en werkgroepen: Okra,
Ziekenzorg, KAV, KWB, vormsel, Parochieraad, koor Cantate,
Kerkraad, Chiro, Scouts, Patuljak, Basisschool H. Familie,Onze Acht …
Onze website www.schoten- hfamilie.schoten
Via de 'distributielijst' aldaar kan je vragen om iedere week de 'nieuwsinfo'
te mogen ontvangen.
Verant. uitg: Marc De Grave

