De heilige Thomasparochie
verwelkomt je
en laat je
een bedevaartsoord ontdekken
in de kerk van

Sint-Eligius Kruishoutem
van 09.00 tot 18.00 uur
Sint-Ursmarus Nokere
van 09.00 tot 17.00 uur
Sint-Dionysius Lede
van 10.00 tot 18.00 uur
Sint-Machutus Wannegem
van 09.00 tot 18.00 uur
O.-L.-Vrouw Bijstand Lozer
van 09.00 tot 18.00 uur
Sint-Gabriël Marolle
van 09.00 tot 18.00 uur
Sint-Bavo Zingem
van 09.00 tot 17.00 uur
Sint-Petrus en Urbanus Huise
van 10.00 tot 18.00 uur
Sint-Jan Baptist Ouwegem
van 10.00 tot 18.00 uur
enkel in weekend
Sint-Martinus Petegem
van 10.00 tot 17.00 uur
O.-L.-Vrouw Geboorte Wortegem
van 09.00 tot 17.00 uur
Sint-Maurus Elsegem
van 10.00 tot 18.00 uur
Sint-Pietersstoel Moregem
van 09.00 tot 17.00 uur

Taizé
Fatima
Sainte-Anne
d’Auray
Saint-Malo
Compostella
Kortrijk
Heilig Land
Assisi

Banneux
Tours

Reeds geplande activiteiten

De vakantie is een goede gelegenheid om iets
nieuws te ontdekken.
Daarom trekken mensen naar buiten.
Daarom gaan mensen op reis.

18 juli

Openen van de pelgrimage in de
zondagsvieringen

21 juli

Siranuche en Anahit uit Armenië
vertellen tussen 14 en 17 u in de
O.-L.-Vrouw Geboortekerk
Wortegem

6 augustus

Taizé-avond om 19.30 u in de
Sint- Eligiuskerk Kruishoutem

8 augustus

Ontmoetingsdag met
eucharistieviering om 10.30 u
rond de zalige broeder Isidoor in
de Marollekerk

8 augustus

Siranuche en Anahit uit Armenië
vertellen tussen 14 en 17 u in de
Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk
Wortegem

13 augustus

Kaarsjesprocessie om 19.30 u van
Sint-Pietersstoelkerk naar
Kapel O.-L.-Vrouw ten Doorn
Moregem

14 augustus

Om 19 u ‘Getuigenis over de
Camino’ in de O.-L.-Vrouw
Bijstandkerk Lozer

doorlopend

Met het gezin op ontdekkingstocht
door het Heilig Land in de
Sint-Bavokerk Zingem

22 augustus

Sluiten van de pelgrimage in de
zondagsvieringen

“Op pelgrimage in de Thomasparochie”
biedt de kans om een reis naar binnen te maken.
Van zondag 18 juli tot en met zondag 22 augustus
staan 13 kerken van de Thomasparochie open voor
bezoek.
In elk van die kerken wordt een bedevaartsplaats
voorgesteld.
Je kan er in gedachte even verblijven en genieten
van alles wat het land, de stad, de plaats van de
bedevaart te bieden heeft.
Tegelijk nodigt de bedevaartsplaats ook uit om tot
rust, verstilling, bezinning en gebed te komen.
Want ieder bedevaartsoord toont een andere weg
om in geloof verder door het leven te gaan.
Elke bedevaartsplaats legt een eigen accent in het
dagelijks beleven van het geloof naar het voorbeeld
van Maria, Sint-Anna, Sint-Machutus,
Sint-Jacob, de zalige broeder Isidoor,
Sint-Franciscus, Sint-Martinus…

Armenië
Lourdes
Moregem

Ga binnen,
wandel van kerk tot kerk
en ontdek iets nieuws…

Verdere informatie

Uiteraard vind je in elke kerk informatie
over de bedevaartsplaats.
Er is gelegenheid voor gebed,
kans om een noveenkaarsje te laten branden
en je gebedsintenties te noteren.

de pelgrim
hij is alleen onderweg
de pelgrim
hij zoekt alleen waarheen
de pelgrim

Via het parochieblad en het digitaal
‘Thomastussendoortje’ word je uitgenodigd
naar alle initiatieven die tijdens de

‘pelgrimage op de thomasparochie’
zullen doorgaan.
Voor concrete vragen kan je terecht
op het Parochiaal secretariaat van de
heilige Thomasparochie bij
Marleen Raes – 09/3835105
thomasparochie@gmail.com
Voor meer informatie pelgrimage in
Kruishoutem, Nokere, Lozer,
Wannegem, Lede en de Marolle:
Mie Nuyttens - 09/3836208 of 0471/139679
mie.nuyttens@skynet.be
Zingem, Ouwegem en Huise:
Annemie De Praeter - 0471/559794
adepraeter@telenet.be
Petegem, Wortegem, Elsegem, Moregem:
Kateleen Van Houtte - 0478/311072
kateleen.vanhoutte@telenet.be

hij gaat alleen in zon en regen
de pelgrim
naar Maria, Franciscus of Sint-Jacob
de pelgrim is alleen
in zijn hart
gaat hij met God
op weg

JDB

