UITNODIGING MISSIEPASTORAAL
BISDOM BRUGGE
ONTMOETINGSNAMIDDAG
MET MISSIONARISSEN, MISSIEZUSTERS,
PRIESTERS EN LEKEN IN ZENDING
Beste projecthouder bij Kontinenten,
Ontmoeting en informatie gaan hand in hand binnen Missiepastoraal.
Na veel online getuigenissen willen we nu weer een informele ontmoeting
met een getuigend moment organiseren. We ontvangen graag enkele missionarissen,
missiezusters, priesters en projectbegeleiders bij Kontinenten. Het is telkens opnieuw
een verrassende en boeiende gelegenheid om “hun missie” te aanhoren.
U bent van harte uitgenodigd, om hier ook getuige van te zijn,
op donderdag 23 juni 2022 om 13.30 u. in het Groot Seminarie te Brugge.
Op het agenda:
13.30 u.: Ontvangst met koffie
14.00 u.: Welkom en inleiding
14.15 u.: Diverse getuigenissen
16.15 u.: Infomoment
16.30 u.: Wel thuis
Het zou fijn zijn u daar te mogen begroeten. Wij kijken er alvast naar uit… u ook?
Wil graag om praktische redenen inschrijven voor dinsdag 21 juni 2022.
Dit met vermelding van uw naam / de namen via:
- Mail (bij voorkeur) naar missiepastoraalbisdombrugge@gmail.com
- SMS of tel. naar 0487/ 14 62 36 van Marleen Palfliet, medewerker Missiepastoraal Brugge
- Post naar Missiepastoraal Brugge t.a.v. Marleen Palfliet, Potterierei 72, 8000 Brugge.
Even melden: Het Grootseminarie is gemakkelijk te bereiken via de ring en zo de Dampoort binnen,
volg de Potterierei tot aan het Grootseminarie. Er is voldoende parkeermogelijkheid op het
terrein. Buiten de poorten uw parkeerschijf plaatsen of waar nodig betalen aan de automaten.
Met het openbaar vervoer: via lijn 4 of lijn 14. Afstappen aan Jules & Maurice Sabbestraat.
Daarna het Duinenbrugje oversteken om zo het Grootseminarie binnen te wandelen.

Bijzonder welkom en graag tot dan.
Wil ook het “Ontmoetings- en zendingsfeest” op zondag 28 augustus 2022 te Oostende
met stip in uw agenda noteren. De uitnodiging voor deze zomerse ontmoeting ontvangt u eerdaags.
Ook hiervoor kan u zich weldra inschrijven. Wees welgekomen!
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