met God en de medemens. Door het sacrament
van de verzoening of de heilige Biecht wil Jezus
uw hart aanraken en het genezen met Zijn
vergevende en barmhartige Liefde.
Indien het uw verlangen is om uw zonden te
belijden in de biecht, dan kunt u zich tot één
van de priesters wenden die er zijn voor u in
Jezus’ Naam : aanbellen in de Godelievekapel.
- van ma. tot zat. : tussen 10u - 11u30 & 15u -17u
of op afspraak

Eucharistievieringen
Zondag
8.00 u. Gezongen eucharistie
10.00 u. Gezongen eucharistie met de hele
gemeenschap, met aansluitend korte
aanbidding van het H. Sacrament.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
7.30 u. Eucharistie + aanbidding (met rozenkrans
– blijde mysteries) tot 8.30 u.
Woensdag en zaterdag
9.00 u. Eucharistie + aanbidding tot 10 u.
Op zaterdag rozenkrans tijdens de aanbidding.

Gebedstijden in de abdijkerk
Zondag
9.00 u. Lauden
15.00 u. Rozenkrans
15.30 u. Vespers, lof, zegen relikwie H.Godelieve
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
7.00 u. Lauden / 8.00 u. rozenkrans
12.00 u. Middaggebed:angelus,lezing, rozenkrans
(droevige mysteries) tot 12.30u
17.30 u. Vespers met daarna rozenkrans
(glorierijke mysteries)

Woensdag en zaterdag
8.30 u. Lauden (rozenkr: woensd.: 8 u/ zat: 9u30)
12.00 u. Middaggebed: angelus, lezing, rozenkrans
(droevige mysteries) tot 12.30u
17.30 u. Vespers met daarna rozenkrans

Kruisweg
Elke vrijdag is er kruisweg en stil gebed bij het
Kruis van 20 uur tot 21 uur (behalve in de
Paasweek, dan is er aanbidding).

Aanbidding van het H. Sacrament
Zondag : 21.00 u. tot 22 u.
Maandag, dinsdag en woensdag
21.00 u. tot 21.30 u.
Donderdag : 20.30 u. tot 21.30 u.
Tijdens deze aanbidding bidden we de rozenkrans
(mysteries van het Licht)
Eerste donderdag van de maand
Doorlopend aanbidding van het H. Sacrament van
10 u. tot 22 u. Vanaf 21 u. worden de mysteries
van het Licht gebeden.
Op de vooravond van elk groot Mariafeest
20.00 u. tot 22.00 u. Geleide aanbidding met
zang en muziek + bidden van de rozenkrans.
25 daagse H.Godelieve: 6-30 juli
Elke dag: rozenkrans om 15u en vespers om 15u30
Openingsmis (feest H.Godelieve) : 6 juli om 15u
Processie H.Godelieve: de zondag na 5 juli om 16u

Biechtgelegenheid
Voor de gelovigen is het christelijk leven
ondenkbaar zonder de genadevolle verzoening

Maandelijkse gebedsdag :
elke eerste zaterdag van de maand
tot eerherstel en voor vrede in de wereld
Programma :
8.30 u. Lauden
9.00 u. Eucharistie met bezinning
10.00 u. Rozenkrans
10.30 u. Aanbidding doorlopend over de middag +
biechtgelegenheid.
12.00 u. Picknick (meebrengen) voor wie wenst
14.00 u. Zegen en tweede rozenkrans. Einde.

St.-Jozefskring
Elke derde zondag van de maand komen gezinnen
met kinderen samen om hun geloof te delen. Ook
de jongeren kunnen elkaar dan ontmoeten en
delen rond hun geloof.
Programma op zo’n zondag:
10 u. Eucharistie + aanbidding tot 11.30 u.
11.30 u. Catechese voor volwassenen, jongeren en
kinderen.
12.45 u. picknick en gezellig samenzijn

Cafetaria: 059/27.86.71 of 0498/83.88.62
Godelievemuseum: Hans 0479/79.08.89
http://sites.google.com/site/godelieveprocessie

Even kennismaken…
* Wij zijn een jonge religieuze gemeenschap
ontstaan in 1992 in het West-Vlaamse polderdorpje Meetkerke, nabij Brugge.
* Op 15 augustus 2007 erkende de bisschop van
Brugge, ons als Religieuze Congregatie van
Diocesaan Recht binnen de Katholieke Kerk. Op
zijn vraag hebben we ons sedert november 2007
gevestigd in de Godelieve-abdij te Gistel en staan
we ten dienste van de bedevaarders en de vele
mensen die er komen.
* Onze gemeenschap staat open voor jongens en
meisjes die in onze tijd hun leven aan God willen
geven door gebed en evangelisatie.
Onze spiritualiteit
* We hebben een Mariale
spiritualiteit. Maria is onze
Moeder. Zij is voor ons een
voorbeeld. Samen met Maria
bidden wij voor de vrede.
Op die manier kunnen wij een
teken van hoop worden voor
allen die naar ons toe komen
met hun onrust en verdriet,
hun verwarring en hun vragen. Wij zullen hen
gastvrij ontvangen, hun noden meedragen in ons
gebed en Jezus’ genezende liefde aan hen en aan
alle gekwetste mensen proberen door te geven.
* Wij zijn contemplatief en ook actief! Wij
hebben een rijk gebedsleven, we bidden 3 à 4 uur
per dag. Maar tevens staan we dicht bij de
mensen en willen we in alle eenvoud het geloof en
het gebed van de zoekende mens begeleiden.

*
De
gemeenschap
bestaat uit mannen en
vrouwen die celibatair en
religieus leven.
Zij wijden zich ten volle
toe aan God door Maria.
Ze maken zich vrij voor
de Heer en leven volgens
het evangelie. Wij leven
in gemeenschap zoals in
het Cenakel, waar de
eerste christenen na
Jezus’ verrijzenis verzameld waren.
Deze gemeenschap bestond uit de apostelen en
de leerlingen, mannen en vrouwen en in hun
midden was Maria aanwezig. (zie Hand. 1, 14).
Ons doel
Ons
samen
leven
in
gemeenschap wil
een oase
van vrede
zijn
van
waaruit
wij de Blijde Boodschap uitdragen naar de
mensen die onze broeders en zusters zijn.
Zo kunnen mensen bij ons “thuiskomen” met hun
vragen, hun nood, hun vreugde en verdriet…
Luisterbereid en biddend willen wij bij hen
aanwezig zijn.

Radio Maria
Op woensdag en zaterdag (behalve 1ste zaterdag
van de maand) wordt de eucharistieviering
uitgezonden op RADIO MARIA Vlaanderen (9u).
Meer info: www.radiomaria.be

Van harte
WELKOM
in de abdij Ten Putte Gistel
bij de Gemeenschap
Moeder van Vrede

Gemeenschap Moeder van Vrede
Abdijstraat 84 – 8470 Gistel
Tel. 059/27.86.71
Fax. 059/27.77.91
info@moedervanvrede.be
www.moedervanvrede.be
478-3359101-41

