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Beste lezer, 

Hierbij vindt u een rijke bron van mogelijkheden tot  

geloofsverdieping die men aanbiedt in de Pastorale 

Eenheid Sint‐Dona anus. 

We zijn ons ervan bewust dat het aanbod in deze  

brochure niet volledig is, maar het biedt de kans om u 

verder in te lichten langs de vermelde contactpunten. 

We wensen u een boeiende zoektocht in uw  

geloofsverdieping 

 

Namens de Pastorale Eenheid Sint‐Dona anus  
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Bijbelhuis  Zevenkerken  is  een  vormings‐

centrum waar je de Bijbel in al zijn face en 

kunt  leren  kennen.  Bedenk  zelf  een  

onderwerp  uit  de wereld  van  de  Bijbel  en 

kom  kijken  hoe  ze  daar  samen  een  mooi 

vormingsaanbod rond kunnen bouwen. 

Je  kunt  ook  ingaan  op  het  aanbod  van  

vormingsmomenten, boekvoorstellingen en 

jdelijke  exposi es.  Het  is  een  echte  

verrijkende  belevenis  om  de  permanente 

mul mediale tentoonstelling rond de Bijbel 

te gaan bezoeken.   

Daarnaast  is er aandacht voor de Bijbel als 

literatuur, Bijbel en kunst, Bijbel en andere 

godsdiensten  (Jodendom  en  Islam),  Bijbel 

en  geschiedenis,  Bijbel  en  taal  &  vertalen, 

enz. 

Het vormingscentrum is gelegen in het hart 

van het abdijdomein.   

Van harte welkom! 

Voor info: www.bijbelhuiszevenkerken.be 
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De  drie  vormingsavonden  die  door  

Kapucijnen  van  de  Boeveriestraat  jaarlijks 

worden  ingericht,  worden  de  Cappuccino‐

avonden genoemd. 

Ze  cirkelen  al jd  rond  een  franciscaans  

thema,  over  Franciscus  zelf  of  over  zijn  

manier  van  leven  en  hoe  we  daar  mee  

kunnen omgaan. 

De  Cappuccino‐avonden  gaan  door  op  

dinsdagavonden  jdens de herfstperiode in 

de Franciscuszaal annex de kerk. 

Meer info: a3.geerts@gmail.com 
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Wie wil meegaan in de geest 

van Franciscus en Clara kan 

inschrijven op de nieuwsbrief 

via www.kerknet.be/

organisa e/tauwest  

Tau‐West 

Vrijdagmarkt 10, BO201 

8000 Brugge 



Om de  twee  jaar  organiseren  CCV‐Brugge, 

het  grootseminarie  en  de  Bijbeldienst  een 

‘Leerhuis  voor  geloof  en  pastoraal’  in  het 

bisdom Brugge. 

Wens  je  een  folder  te  ontvangen  van  het 

Leerhuis  of  heb  je  interesse  om  zelf  

monitor  te  worden?  Dan  kan  je  voor  alle 

info  omtrent  het  Leerhuis  terecht  bij  

brugge@ccv.be 
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Het  project  COMPAZ,  Companheira  

Agos niana  Zwartzusters,  wil  vanuit  de  

Augus jnse  spiritualiteit  een  hartelijk  

kompas  zijn  voor  diepgang  en  zingeving 

voor studenten, zieken, zinzoekers en allen 

die  zich  reeds  in  gebed  verdiepen.  Samen 

een  stukje  weg  afleggen  maakt  minder  

eenzaam,  is  hartverwarmend  en  biedt  

perspec ef. 

Via  warm  onthaal  en  een  luisterend  oor, 

gesprek  rond  inspira ebron  en  zingeving, 

Augus jnse  verdiepingsmomenten  zoals 

o.a.  een  Augus nusleesgroepje,  

bijbelgroepje, gebedsvieringen, enz., kan er 

verbondenheid,  gastvrijheid,  vriendschap 

en geloof groeien. Ook jij bent welkom!  

Genthof 15  

8000 Brugge 

www.compaz.be 

compaz.brugge@gmail.com  
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Wil je je geloof verdiepen?   

Houd je van zingen, bidden en vieren?   

Op zoek naar een ontmoe ng? 

Elke 1ste zondag van de maand ben je van 

harte welkom op “De 1ste dag”: catechese 

op  maat  voor  elke  lee ijd,  eucharis e  

vieren, gezellig napraten bij een glaasje.  

Als  rode  draad  bij  de  invulling  van  de  

workshops,  laten  we  ons  leiden  door  het 

evangelie  van die  zondag.  In het bijzonder 

is er ook  telkens een workshop waarbij de 

deelnemers  verdiepend  en  biddend  

uitwisselen over het evangelie. 

09.00 u. Onthaal in het bisschopshuis 

09.30 u. Geloofsverdieping 

10.30 u. Eucharis e in de kathedraal 

11.30 u. Napraten in het bisschopshuis    
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De Laura van abt Poimên is een bescheiden 

ini a ef  dat  de  monas eke  waarden  wil 

oefenen  met,  en  doorgeven  aan  wie  zelf 

geen monnik of moniale is.  Men  wil  deze 

alleen  en  in  groepsverband,  inbouwen  in 

het  leven  van  elke  dag,  levend  

“in de wereld”. 

 

Je kan een keuze maken uit: 

 Bidden met de psalmen 

 Lezen uit de schri  

 S lle  medita e  met  kort  gebed  of 

mediteren  met  woorden  als:  vasten, 

studeren, waken, inzet en aandach g 

leven… 

En dat “ieder naar zijn hart” 

 

 

www.lauravanabtpoimen.be  
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De  Theologische  Academie  biedt  een  

vierjarige  lessencyclus  aan  met  de  

bedoeling je geloof beter te leren kennen. 

Er  zijn  lessen over Bijbel, moraaltheologie, 

sacramentenleer,  kerkleer,  kerkelijk  recht,  

kerkgeschiedenis  en  wereldgodsdiensten. 

Er  zijn  ook  enkele  lesbeurten  pastoraal‐

theologie. 

De  cursussen  worden  gegeven  door  

professoren  van  het  Grootseminarie  te 

Brugge. 

Voor  meer  info  kan  je  mailen  naar  

brugge@ccv.be 

Th
eo

lo
g
is
ch
e 
a
ca
em

ie
 

10 



O
a
se 

Wenst  u  even  op  adem  te  komen,  wilt  u 

bezielde  mensen  ontmoeten,  nadenken 

over het spirituele in het dagelijks leven?... 

Dan  bent  u  van  harte  welkom  voor  een  

moment, een dag of het hele weekend. 

Deze  dagen  gaan  steeds  door  het  laatste 

weekend van augustus  in de Gregoriuszaal 

van  de  Sint‐Andriesabdij,  Zevenkerken,  4, 

8200 Brugge (St.‐Andries) 

Voor  meer  info  kan  je  mailen  naar   

therese@boekbindhuis.be  of  naar  

verschoore.clays@gmail.com 
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De  bijbelvrienden  van  Sint‐Dona anus  

willen  hun  geloof  verdiepen met  de  bijbel 

in de hand. 

Zes  keer  per  jaar,  telkens  op  de  tweede 

dinsdag  van  de  maand,  komt  een  spreker 

hen inleiden in een bijbels verhaal. 

Voor  meer  informa e  kan  je  mailen  naar 

onthaalchristuskoningbrugge@gmail.com 

 

 

 

 

De  bijbelgroepen  o.l.v.  E.H.  Stany  

d’Ydewalle komen maandelijks 2 uur samen 

in 4 parallelle groepen. 

Voor  meer  info  kan  je  mailen  naar  

stanydydewalle@skynet.be 
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Het  blij   een  hele  uitdaging  en  een  

boeiende  zoektocht  om  de  taal,  de  geest, 

de  inspira e  van  soms  meer  dan  

tweeduizend  jaar  oude  teksten  te  

ontdekken. 

Een  nog  grotere  uitdaging  is  het,  die  

teksten  te  toetsen  aan  ons  dagelijks  leven 

als christenen van de 21ste eeuw. 

Op elke 4de  zondag van de maand komen 

we le erlijk ‘Rond het Woord’ samen in de 

Sint‐Salvatorskathedraal. 

In  kleine  groepjes  overwegen  we  de  

lezingen van de dag. Welke uitdaging gee  

het mij vandaag in mijn leefwereld? 

09.15 u. Onthaal 

09.30 u. Verdieping en uitwisseling 

10.30 u. Eucharis eviering 

Nadien ontmoe ng bij een glaasje. 
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In  Brugge  is  de  Sint‐Michielsbeweging  van 

start gegaan op 29 september 2008. 

De vriendschap met Christus is ons hart. De 

vriendschap  met  jongeren  en  de  

vriendschap met mensen in nood zijn onze 

twee longen. 

De  gemeenschap  bestaat  uit  jongeren,  

jonge gezinnen en vele sympathisanten uit 

de ruime regio rond Brugge. 

Vorming binnen de Sint‐Michielsbeweging: 

 elke  derde  woensdag  van  de maand 

geloofsvorming  voor  jongeren,  na de 

studentenviering van 19 uur. 

 3 jongerenweekends per jaar. 

 3 Dialogos‐avonden per jaar rond een 

centrale spreker. 

 

Meer info: www.sintmichielsbeweging.be 
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YOT vzw experimenteert rond de betekenis 

van  de  christelijke  tradi e  voor  deze  jd. 

Het  is  die  oude  en  open  tradi e  die  ons  

inspireert  tot  vernieuwing  en  oproept  om 

bij  te  dragen  aan  een  warmere  en  meer 

rechtvaardige samenleving.   

YOT  brengt  beweging  op  het  domein  van 

zingeving en spiritualiteit door een aanbod 

van vorming en begeleiding, samenwerkin‐

gen met allerlei organisa es en overheden 

en  eigenzinnige  projecten  in  de  Magda‐

lenakerk voor een breed publiek. En dit met 

aandacht voor diverse mensen in een eigen 

vrijwilligerswerking. 

 

Heilige Magdalenakerk  

Schaarstraat, 8000 Brugge 

Nieuwe Pastorie   

Stalijzerstraat 19, 8000 Brugge 

Meer info: www.yot.be 
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Je kan kennis maken met een groep gelijk‐

gezinde vrouwen, waarbij je al jd opnieuw 

bemoediging vindt en je geloof kunt delen. 

We  laten  ons  inspireren  door  een  rijke  

tradi e binnen de kerk: de Karmel, die  tot 

op vandaag mensen boeit. 

Als  gehuwde  of  alleenstaande  kun  je  

instappen  in  het  roepingsideaal  van  de  

Karmel,  door  je  aan  te  sluiten  bij  de 

“lekenorde”  van  de  Teresiaanse  Karmel 

(OCDS).  Die  staat  open  voor  iedereen. 

 

Verder  informa e  kan  je  opvragen  bij 

Mar n Faingnaert   

Ezelstraat 28, 8000 Brugge   

050 44 38 80   

mar n.faingnaert@sareptha.be  
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Het  weekblad  Kerk  &  Leven  wordt  elke 

week  door  een  half  miljoen  mensen  

gelezen.  Het  informeert  u  over  parochie, 

wereldkerk  en  samenleving,  gee   zin  en 

engageert.  

Ze  is  een  belangrijke  bron  van  informa e  

over  al  deze  ac viteiten  en  gee   verdere 

spirituele voeding.  

U  kan  zich  abonneren  op  de  wekelijkse 

krant,  de  website  raadplegen  of  digitaal 

inschrijven. 

www.kerkenleven.be 
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Welkom in onze kerken 
Sint‐Salvatorskathedraal, Steenstraat 
   weekdagen:       10.00‐13.00 en 14.00‐17.30 
    zaterdag:      10.00‐13.00 en 14.00‐15.30 
    zondag:      14.00‐17.00 

Onze‐Lieve‐Vrouwkerk, Mariastraat 
    weekdagen en zaterdag.:   9.30‐17.00 
    zondag:       13.30‐17.00 

Heilige Magdalenakerk, Schaarstraat 
Sint‐Gilleskerk, Baliestraat 
Sint‐Jakobskerk, Sint‐Jakobsplein 
Sint‐Walburgakerk, Sint‐Maartensplein 
  okt‐nov‐dec.'19:     dagelijks 13.00‐18.00 

  jan‐feb‐maa ‘20:     vr, za, zo en ma 14.00‐17.00 

  apr t.e.m. sep ‘20:     dagelijks 11.00‐18.00 

  okt‐nov‐dec.'20:     dagelijks 13.00‐18.00 

Sint‐Annakerk, Sint‐Annaplein 
  okt‐nov‐dec.'19:     dagelijks 13.00‐18.00 

  jan‐feb‐maa ‘20:     vr, za, zo en ma 13.00‐17.00 

  apr t.e.m. sep ‘20:     dagelijks 11.00‐18.00 

  okt‐nov‐dec.'20:     dagelijks 13.00‐18.00 

Heilig Bloedbasiliek, Burg 
    dagelijks:       9.30‐12.30 en 14.00‐17.30 

Onze‐Lieve‐Vrouw‐van‐Blindekens, Kreupelenstraat 
    zaterdag:      9.30‐18.00 

Onze‐Lieve‐Vrouw‐van‐de‐Po erie, Po erierei 
    dinsdag tot zondag:    9.30‐12.30 en 13.30‐17.00 

Christus‐Koningkerk, Gerard Davidstraat 

Sint‐Pieterskerk, Blankenbergse Steenweg 

Begijnho erk, Begijnhof 

Kapucijnenkerk, Boeveriestraat 

Karmelietenkerk, Ezelstraat 

Zusters Dominicanessen, Vlamingendam 
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Zaterdag 
07.00 u.  Kapel paters Karmelieten, Ezelstraat 26 

07.45 u.   Kapel zusters Maria van Pi em, Carmersstraat 83B 

08.00 u.   Gebedsruimte paters Kapucijnen, Boeveriestraat 

11.00 u.   Begijnho erk, Begijnhof 

11.00 u.   Heilig Bloedbasiliek, Burg 13 

12.00 u.   Kapel paters Karmelieten, Ezelstraat 26 

 

16.00 u.   Sint‐Salvatorskathedraal, Steenstraat 

17.30 u.   Onze‐Lieve‐Vrouwekerk, Mariastraat 

17.30 u.   Sint‐Pieterskerk, Blankenbergsesteenweg 225 

18.00 u.     Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw‐van‐Blindekens,    

    Kreupelenstraat (1ste zaterdag van de maand) 

18.00 u.     Kapucijnenkerk, Boeveriestraat 18 

 

Zondag 

07.00 u.     Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw‐van‐de‐Po erie, Po erierei 79 

09.00 u.     Sint‐Annakerk, Sint‐Annaplein 

09.30 u.   Begijnho erk, Begijnhof 

09.30 u.     Kapel Onze‐Lieve‐Vrouw‐van‐de‐Po erie, Po erierei 79 

10.00 u.     Karmelietenkerk, Ezelstraat 28 

10.00 u.    Kapucijnenkerk, Boeveriestraat 18 

10.00 u.     Kapel Hospitaalzusters van Sint‐Jan   

    Oude Oostendse Steenweg 45 

10.30 u.   Sint‐Salvatorskathedraal, Steenstraat 

10.30 u.   Kerk Christus‐Koning, Gerard Davidstraat 2 

10.30 u.  Kapel Zusters Dominicanessen, Vlamingdam 34 

11.00 u.   Onze‐Lieve‐Vrouwekerk, Mariastraat 

11.00 u.  Heilig Bloedbasiliek, Burg 13 

 

19.00 u.  Sint‐Gilliskerk, Baliestraat 



Samen hoopvol 

naar de kern 

kerkinbrugge.be 


