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Onze-Lieve-Vrouwkerk
Deken Zegerplein • 8500 Kortrijk
Zondag 1 juni 2008
10.00 Eucharistieviering
14.30 tot 18.30 Rondleidingen
“In een kerk waar als we goed luisteren de stenen nog spreken.”
De onthaalploeg van de kerk zal die zondagnamiddag aanwezig
zijn om groepen en personen de kerk te tonen. Iedereen is van
harte welkom.
Gratis
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Sint-Pietersabdijkerk

De Bremstruik

Ooststraat • 8647 Lo

Sint-Alfonsusstraat 42 • 8800 Roeselare

Zondag 1 juni 2008

Zondag 1 juni 2008

10.00 De plechtige eucharistieviering wordt voorgegaan door
vicaris Koen Vanhoutte.

Doorlopend tussen 10.00 en 16.30
Rondeidingen “van oude kerk naar nieuwe zingeving”
Een 19de eeuws neogotisch kerkgebouw krijgt stap voor stap een
toekomstgerichte invulling, vertrekkend vanuit de zingevingsvragen
die leven bij mensen van vandaag en morgen. U kunt de kerk vrij
bezoeken of u aansluiten bij één van de rondleidingen.

Daarna houden we receptie voor alle kerkgangers.
12.00 – 18.00 Tentoonstelling : Er is de onthulling van het zonet
grondig gerestaureerd schilderij "Kapittel van de abdij van Lo
onder abt Patritius Fraeys" van de kunstenaar Matthias de Visch.
Ook de staf van abt Johannes Reynaert (1639-1644) zal voor deze
gelegenheid overgebracht worden van het grootseminarie te
Brugge naar de kerk van Lo. De staf wordt tijdens de zomer een
drietal weken (van 19/07/2008 t.e.m. 10/08/2008) tentoongesteld in
de kerk, samen met andere kunstschatten.

17.00 – 18.00 Kooroptreden
“Zie, voortaan prijst elk mij zalig,
Elk geslacht bejubelt mij…”
Mannenkoor ‘Gaudeamus Igitur’ o.l.v. Joost Vanbrussel zingt
Marialiederen uit de volks- en kunsttraditie
Gratis

15.00 en 17.00 Gidsbeurten in de kerk (+ stadswandeling)
Info: 051-20 04 20

Met de steun van de Vlaamse Overheid.
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Sint-Trudoabdij

Sint-Janskerk

Pelderijnstraat 14 • 8310 Sint-Kruis (Brugge)

St-Janskruisstraat • 8970 Poperinge

Zondag 1 juni 2008
Kerk heel de dag geopend

Zondag 1 juni 2008
09.30 – 10.15 Zondagviering

07.00
09.00
12.00
18.00

Gregoriaanse lauden
Eucharistieviering met nederlandse en gregoriaanse gezangen
Gezongen middaggebed in het Nederlands
Gezongen vespers in het Nederlands

10.00 tot 12.00 en 14.00 tot 18.00
Bezoekerscentrum met film over het abdijleven en inleiding tot
bezoek aan de kerk.
Prijs: 2 euro (kinderen en jongeren gratis)
Abdijwinkel geopend op dezelfde uren.

Poperinge Sint-Janskerk nodigt uit op hun buurfeest na het aperitief
vanaf 10u30
11:00 – 12:00 Aperitiefconcert
Ishtar en Soetkin : 'From Europe with Love!' is het nieuwste
programma van Ishtar, het collectief dat eerder al verraste met
TroubAmour. De eigenzinnige mix van authentieke liefdesliederen
uit de schatkamers van de Europese volksmuziek is rijkelijk
aangevuld met nieuw muziek- en tekstmateriaal van Michel
Vangheluwe. Op reis doorheen Europa liet hij zich inspireren door
het onuitputtelijke thema van de liefde. ... muziek om van te
genieten, heerlijk gezongen in de oorspronkelijke of nieuwe taal ...
Gratis

Partners: Buurtcomité
Sint-Janskruisstraat,
Davidsfond Poperinge
Ijzerweelde.
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