DECEMBER 2022

Jezus zegt:
“Kom uit je boom, Zacheüs,
vanavond zal ik bij je komen eten!”

Zaterdag-zondag 24-25 december
KERSTVIERINGEN, een aanrader
Zaterdag 24 december

17.00 u. Kerk Oeselgem
18.30 u. Kerk Markegem

Zondag 25 december

09.00 u.
10.30 u.

Kerk Wakken
Kerk Dentergem

FEBRUARI 2023
Woensdag 22 februari
ASWOENSDAGVIERING met oplegging van een askruisje,
een aanrader
om 09.00 u. in de kerk van Wakken of
om 18.30 u. in de kerk van Dentergem
Op Aswoensdag begint de
Veertigdagentijd, de voorbereidingstijd op
Pasen. Op die dag tekent de priester een
askruisje op het voorhoofd.

Zacheüs
Eerste Communiewerking 2022-2023, Federatie Dentergem

Hij zegt: "Gedenk dat je van stof en as
bent en tot stof en as zult weerkeren."
Alle ouders en hun kinderen van de federatie Dentergem zijn er welkom.

MAART 2023 INSTAPVIERINGEN, een must!
Zaterdag 4 maart om 17 u. in de kerk van Oeselgem
2de WEEKEND IN DE VASTEN

Instapviering OESELGEM

voor de kandidaten Eerste Communie van ‘Mikado’ Oeselgem

Na de viering wordt er in de kerk een
beker soep geschonken voor
iedereen, die het wenst. In ruil
kunnen mensen een bijdrage
deponeren ten voordele van
Broederlijk Delen, een organisatie
die mensen met problemen in de
Derde Wereld helpt.

Zaterdag 11 maart om 18.30 u. in de kerk van Markegem

3de WEEKEND VAN DE VASTEN

Instapviering Markegem

voor de kandidaten Eerste Communie van ‘Mikado’ Markegem
Na de viering wordt er in de kerk een
beker soep geschonken voor
iedereen, die het wenst. In ruil
kunnen mensen een bijdrage
deponeren ten voordele van
Broederlijk Delen, een organisatie
die mensen met problemen in de
Derde Wereld helpt.

Zondag 26 maart om 10.00 u. in de kerk van Dentergem
5de WEEKEND VAN DE VASTEN

Instapviering Dentergem

voor de kandidaten Eerste Communie van ‘Zeppelin’ Dentergem.
Na de viering wordt er in de kerk
een beker soep geschonken voor
iedereen, die het wenst. In ruil
kunnen mensen een bijdrage
deponeren ten voordele van
Broederlijk Delen, een organisatie
die mensen met problemen in de
Derde Wereld helpt.

MEI 2023
EERSTE COMMUNIEVIERINGEN

WEEKEND VAN DE VASTEN

Markegem
Wakken

voor de kandidaten Eerste Communie van ‘Wegwijzer’ Wakken en
‘Veldschool’ Dentergem

Dentergem
Oeselgem

Zondag 19 maart om 9 u. in de kerk van Wakken

4de

Na de viering wordt er in de kerk
een beker soep geschonken voor
iedereen, die het wenst. In ruil
kunnen mensen een bijdrage
deponeren ten voordele van
Broederlijk Delen, een organisatie
die mensen met problemen in de
Derde Wereld helpt.

Instapviering Wakken

Zaterdag 13 mei 10.00 u. ‘Mikado’ Markegem
Donderdag 18 mei 09.00 u. ‘Wegwijzer’
en ‘Veldschool’
Donderdag 18 mei 11.00 u. ‘Zeppelin’
Zaterdag 27 mei 10.00 u. ‘Mikado’ Oeselgem

