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Parochie H. Familie
Beste mensen,
Kent u onze parochiegemeenschap Heilige Familie? Wist u dat wij veel meer zijn dan alleen een
kerkgemeenschap? Wist u dat wij een gemeenschap zijn die mensen willen samenbrengen? Wist u
dat wij vele verenigingen hebben die onze gemeenschap vorm geven? Iedereen, zowel mannen als
vrouwen, ouderen maar ook jongeren.
Anno 2009 leeft uw parochie! Dit jaar kozen maar liefst 54 jongeren bewust om hun vormsel te
doen. Chiro en Scouts hebben een stijgend ledenaantal. In KWB ontdekken we iedere maand
opnieuw Schotense kooktalenten. Onze 55+ vereniging OKRA heeft een rijk gevuld
jaarprogramma. Onze koren Cantate en OKRA blijven wekelijks oefenen om onze vieringen op te
luisteren. Ook KAV slaagt er in via vele activiteiten onze vrouwen bij elkaar te brengen. Onze
vrijwilligers van Ziekenzorg hebben aandacht voor de zwakkeren binnen onze parochie, terwijl in
onze basisschool H. Familie onze kinderen een boeiende en spannende leertijd meemaken. En
natuurlijk vergeten we de verschillende wijkverenigingen niet zoals Schotenhof, Schoten-Donk,
Geuzenvelden, ...
Vanuit onze parochiale werking willen wij een actieve en betrokken gemeenschap uitbouwen.
Precies dat kan ook het thema van Pasen zijn.
U bent van harte welkom, in onze vieringen, maar ook in onze verenigingen. Op onze website kan
u alle informatie vinden.
Voor de parochie, Stijn Vandeweyer en Marc De Grave.

Goede Week !
Palmzondag – 5 april
10u: palmwijding en processie, eucharis tie, opgeluisterd door het koor Cantate
Witte Donderdag – 9 april
20u: wij vieren samen het ‘Laatste Avondmaal’
Goede Vrijdag – 10 april
20u: viering rond het ‘Lijdensverhaal’ en kruishulde
Stille Zaterdag – 11 april
20u: feestelijke Paaswake, opgeluisterd door het koor Cantate
Pasen – 12 april
10u: feestelijke paasviering, opgeluisterd door het Okra-koor

Benieuwd naar het laatste nieuws van onze parochiegemeenschap? Op zoek naar foto’s?
Bezoek snel onze website www.schoten-hfamilie.be en schrijf je in voor onze wekelijkse
nieuwsbrief.

Nieuws uit uw parochie
54 vormelingen
Op zaterdag 2 mei om 11.00 uur doen 54 jongeren hun vormsel in de kerk van het Vita et PaxCollege. Een team gedreven ouders heeft deze kinderen wekenlang begeleid naar deze grote dag.
Iedereen van harte welkom! Inschrijven voor het vormsel van 2010 kan nu al via onze website.
Inschrijvingsformulieren worden ook verspreid aan alle leerlingen via de scholen.
Ziekenzorg
Ken je iemand die langdurig ziek is, man/vrouw verloren is, of zich eenzaam voelt? Onze
vrijwilligers van Ziekenzorg brengen hen graag een bezoekje. Contacteer Jan Torfs (03/658.48.83)
ofwel Ludo Geysen (03/289.90.26).
OKRA 55+
OKRA viert Pasen op zaterdag 18 april met een gebedsviering en aansluitend een lekkere diner,
animatie en tombola. Voor iedere aanwezig wordt een zakje paaseieren voorzien. Ook nieuwe
leden zijn natuurlijk welkom! Info bij Rosa Beutels (03/658.36.93).
Basisschool H. Familie
De basisschool H. Familie nodigt u uit op een nieuw initiatief: de Paasbrunch van de Ouderraad op
zondag 29 maart. Meer info op onze website of bij het O-Tiem van de Basisschool Heilige Familie.
Parochieblad
Ontvangt u reeds het parochieblad? Een abonnement kost slechts 20 euro. Hiervoor ontvangt u
wekelijks een rijk gevuld blad met alle nieuws van alle Schotense parochies. Vraag een gratis
proefexemplaar aan via onze website.
Nood aan goed gesprek?
Gelovig? Twijfelaar? Ongelovig? Wenst u een gesprek over zin (of onzin) van het leven bij u thuis
of in de Lusthofdreef 39? Contacteer Pater Sus (03/290.73.79 - E- mail: Frans.gevaert@telenet.be)
Op zoek naar een zaal voor uw feesten?
Maak gebruik van zaal Laagland. Alle info op onze website of contacteer Mieke Vandergooten
(03/568.63.70).
Vragen omtrent doopsel, vormsel, huwelijk of misintenties? Andere vragen?
Contacteer Marc De Grave (03/685.02.46, GSM : 076/941.355) of stuur een mail via onze website.
Op zaterdag is er permanentie tussen 11.00 uur en 12.00 uur in onze pastorij, Villerslei 113.

Parochie- en schoolfeesten H. Familie op 9 en 10 mei
Iedereen van harte welkom tijdens dit feestweekend van onze parochie:
• Zaterdag 9 mei: schoolfeesten met als thema “Verkeer” en “Speelplaats”.
• Zondag 10 mei: restaurantdag in zaal Laagland o.l.v. het KWB-kookteam.
Inschrijven voor de restaurantdag kan via onze website. Er is keuze uit verschillende
menu's. Nieuw: een kindermenu aan 12 euro. Iedereen welkom !

