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Impact van het Coronavirus op onze activiteiten
Uit burgerzin en uit solidariteit met de meest kwetsbaren in onze gemeenschappen
volgen we als pastorale eenheid Sint-Franciscus Oostkamp de aanbevelingen op van de overheid
op federaal en lokaal vlak en van de Vlaamse bisdommen om wat niet echt nodig is aan
bijeenkomsten te annuleren. Het is met spijt in het hart. Meer dan ooit voelen we aan hoe
belangrijk de netwerken van onze relaties wel zijn voor het gewone geluk van elke dag.
Heel veel activiteiten binnen de Pastorale Eenheid zullen dus opgeschort/uitgesteld worden.
Een (voorlopig) overzicht van de activiteiten die niet op de voorziene datum doorgaan:
Vanavond 12 maart: De avond met Leo De Weerdt: Solidariteit schept nieuwe kansen wordt
verplaatst naar donderdag 23 april in de RAAT
De koffiestop van vrijdag 13 maart in de Vaart
De kinderzegening van zaterdag 14 maart in de St-Godelievekerk Moerbrugge
De instapviering met eerste communicanten op St.-Blasius van zaterdag 14 maart wordt een
gewone viering.
Het Lenteontbijt in De RAAT op 15 maart
Het solidair ontbijt van St.-Jan Hertsberge op 15 maart.
De gezinsviering van 15 maart op St.-Pieters wordt een gewone viering.
De gezinsviering van 15 maart met de vormelingen op St.-Jan Hertsberge wordt een gewone
viering
De bijeenkomsten van Ademtocht: Ruddervoorde op 16 maart en Oostkamp op 17 maart

Het lenteconcert van VBS De VAART op 20 maart.
Het bezoek aan ‘t Gezelletje met de vormelingen van St.-Godelieve-Moerbrugge op 21 maart
Het sober maal van de vormelingen op St.-Godelieve Baliebrugge op 21 maart.
Het solidariteitsmaal van St.-Godelieve Moerbrugge op 22 maart.
De gespreksavond i.v.m. de eerste communie van vrijdag 27 maart. op St.-Godelieve Moerbrugge
De Colombiaanse avond van Broederlijk Delen van 27 maart wordt geannuleerd.
De instapviering met de eerstecommunicanten op St.-Jan van 29 maart wordt een gewone viering.
Alle gewone eucharistievieringen, uitvaarten, en doopsel blijven doorgaan.
Ook alle bijeenkomsten van kleine groepen vormen geen probleem. Maar het is wel belangrijke
dat iedereen de aanbevelingen van de overheid in verband met preventie opvolgt
Eens het risico verdwenen is, kunnen er eventueel initiatieven nogopnieuw opgenomen worden,
wij houden u zeker op de hoogte.
Dank voor uw begrip!
Pastorale Eenheid Sint-Franciscus Oostkamp
Pastorieplein 1
8020 Oostkamp
Bezoek onze website
Deze e-mail is verstuurd aan onthaal@stfranciscusoostkamp.be. • Als u geen nieuwsbrief meer
wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor
een goede ontvangst voegt u marnix.vanbelle@telenet.be toe aan uw adresboek.

