
22-23/02 verkoop vastenkalenders in alle kerken (Don Bosco 16/02)

26/02  Aswoensdag, start van de vasten: sober maal, voor iedereen
  van 12 tot 13 u. in zaal Sparrenhove, De Goede Herder

08/03  Koffiestop Wijnendale na de mis van 9 u.

21-22/03  Eerste omhaling in de kerk

22/03  Culinair solidair: solidaire maaltijd t.v.v. Senegal,  
  Congo en Colombia voor iedereen: vanaf 11.30 u.
  in parochiezaal Wijnendale - flyers achteraan in de kerk
  Inschrijven: dekenij.torhout@gmail.com
  Prijs: volwassene e 15, kinderen lagere school e 8,
  kleuters gratis (aperitief niet inbegrepen - bij het eten 1  
  drankje inbegrepen) Betaling via overschrijving op
  het nr. BE64 7390 1947 3052 op naam van
  VZW P.E. H. Petrus Torhout, of op de dekenij, Beerstraat 26

10/04  Goede Vrijdag: sober maal voor iedereen
  van 12 tot 13 u. in zaal Sparrenhove, De Goede Herder

12/04  Pasen: tweede omhaling in de kerk

Solidariteit en verbondenheid
in de PETRUSGEMEENSCHAP 2020

Een betere wereld, zonder ongelijkheid, waarin iedereen mee is.
Voor ons start die met delen en herverdelen. Deze vasten gaan we 

delen en herverdelen met diegenen die het nodig hebben.

Doneer nu op BE12 0000 0000 9292

”Dat een nieuwe wereld komen zal waar
brood genoeg en water stroomt voor allen”



Ndeye, Alassane en Saratou uit Senegal,

maman Bienvenue uit Congo

en de gemeenschap van Herman en Maria José 

uit Colombia illustreren onze campagne.

Zij zijn de mensen waarvoor we delen

en herverdelen.

SPIRITUALITEIT
in de 40-dagentijd TORHOUT 2020

stilte – soberheid – solidariteit

Palmzondag weekend van 4 en 5 april

Wijding van palmtakjes in de eucharistieviering

	 •	Zaterdag	17	u.	Sint-Pieters
	 •	Zaterdag	18.30	u.	Sint-Jozef-Arbeider
	 •	Zondag	9	u.	Don-Bosco
	 •	Zondag	10.15		u.	Sint-Pieters

Sacrament van de verzoening maandag 6 april

Om 19 u. in Sint-Pieters: Biechtviering in voorbereiding op Pasen

Witte Donderdag 9 april

Om 19 u. in Sint-Pieters: viering van het laatste avondmaal
en aansluitend waken en bidden met Jezus tot 21 u. in de kapel van Troost. 

Goede Vrijdag 10 april

Om 15 u. in Sint-Pieters: gedachtenis van het lijden en sterven van Jezus 
met kruishulde en communie

Om 20 u. in Don Bosco: kruiswegmeditatie

Paaswake 11 april

Om 21 u. in Sint-Pieters: Feestelijke Paaswake
Aan de hand van verscheidene Bijbelfragmenten groeien we
naar	Jezus’	verrijzenis	en	wat	dat	nu	kan		betekenen.
We zegenen vuur en water, hernieuwen onze doopgeloften   
en	vieren	Jezus’	verrijzenis	in	het	ontvangen	van	de	Paascommunie.

Paaszondag 12 april Paasmorgen – verrijzenis - nieuw leven

Om 9 u. in Wijnendale : Feestelijke Paasviering met hernieuwing
van de doopgeloften opgeluisterd door het parochiaal  zangkoor.

Om 10.15 u. in Sint-Pieters: Feestelijke Paasviering met hernieuwing
van	de	doopgeloften	opgeluisterd	door	‘Zingende	Kerk’.Meer info: www.petrusgemeenschaptorhout.be


