
SINT-VALENTIJN ANDERS 2022

Een aanbod van 14 fiches
met werkvormen voor parochies 
Meer info via virginie.carlassara@ccv.be

Een inspirerende en verdiepende wandeling
met 8 haltes

Koppels, gezinnen met kinderen en andere 
geïnteresseerden kunnen op verschillende 
plaatsen in ons bisdom op eigen houtje een  
wandeling maken rond de feestdag van Sint-Valentijn.  
Een pancarte met QR-code aan elke halte leidt naar 
een kort filmpje met een getuigenis van mensen die  
de liefde op hun manier handen en voeten geven.  
Kleine opdrachten voor onderweg nodigen de deel-
nemers, jong en oud, uit tot een verdiepend gesprek. 

Meer info via severine.verhulst@bisdombrugge.be

‘Sint-Valentijn Anders’ - dat is de liefde 
vieren als kerkgemeenschap

DE 1ste DAG

Wil je je geloof verdiepen?
Wissel je graag met anderen hierover uit?
Ben je op zoek naar ontmoeting?

Elke 1ste zondag van de maand ben je van harte  
welkom op de 1ste dag in het bisschopshuis in  
Brugge: catechese op maat voor elke leeftijd, 
eucharistieviering, gezellig napraten bij een glaasje 
achteraf.

Programma:

Onthaal (bisschopshuis) om  9.00 u.
Gezamenlijk startmoment om 9.20 u. 

Geloofsverdieping (opvang voor de allerkleinsten) om 9.30 u. 
Eucharistie (kathedraal) om 10.30 u.

Gezellig napraten bij een glaasje (bisschopshuis) om 11.30 u.

Plaats:
H. Geeststraat 4, 8000 Brugge

Data:
5 sep, 3 okt, 7 nov, 5 dec, 6 feb, 6 mrt, 3 apr, 1 mei, 5 juni

Je hoeft niet op voorhand in te schrijven.
Parkeren kan op parking van het bisschopshuis.

Ben je met je team geïnteresseerd om met dit initiatief 
kennis te maken, contacteer ons voor

 een VIP-arrangement (virginie.carlassara@ccv.be).

Sint-Valentijnsavond: 
vrijdag 11 februari 2021 

in het bisschopshuis te Brugge
Ontmoeting van de bisschop met koppels

die huwen voor de Kerk.

2021 -
2022

GEZINSPASTORAAL

CCV Gezinspastoraal Brugge
www.gezinspastoraal.be/brugge
050 44 49 53



GODLY PLAY

Godly Play is een vernieuwende én diep gewortelde 
weg om vertrouwd te raken met de schatten uit de 

christelijke geloofstraditie. Het is een creatieve,
speelse en ervaringsgerichte manier

om Bijbelverhalen te verkennen met kinderen,
jongeren of volwassenen.

NIEUW: 
“Verhalen van God en mensen”

Dit jaar start op 2 plaatsen een piloot-
project om na de Eerste Communie met 
ouders en kinderen op weg te gaan.

Dit traject combineert  
inhouden van het christelijke 
geloof met inzichten en  
methodieken van Godly Play, 
en stippelt zo een mooie weg 
uit voor een intergenerationele 
samenzijn.

Het vertelmateriaal van 29 Godly Play verhalen kan
ontleend worden bij CCV Brugge : 050 44 49 53 
Verantwoordelijke: Lut Bourgeois 
lut.bourgeois@ccv.be

Ben je ook geïnteresseerd? 
Geef ons seintje: 
severine.verhulst@bisdombrugge.be

HET JAAR VAN HET GEZIN:
kennismaking met Amoris Laetitia

Paus Franciscus kondigde op 19 maart het 
Jaar van het Gezin aan. 
Dit willen we niet onopgemerkt voorbij laten 
gaan. In tien video’s presenteert de Paus het 
document samen met getuigenissen van
gezinnen over de hele wereld. 

GEZINSVAKANTIE BETHANIË

In maandelijkse 
gespreksgroepjes van 
koppels en ouders 
bekijken we de filmpjes 
en wisselen met elkaar 
uit over geloof, gezin en 
opvoeding, tijdens “De 
eerste dag” in Brugge.

Ontspanning 
& ontmoeting

verdieping
& gebed

Ontspanning en ontmoeting, verdieping en 
gebed zijn de ingrediënten van de GezinsTop 
in de priorij van Bethanië in Loppem. 
Van 7 tot 10 juli 2022 stellen de zusters hun 
priorij open voor gezinnen met kinderen. 
Spreekt het je aan? Aarzel niet en contacteer 
severine.verhulst@bisdombrugge.beDE VREUGDE VAN HET EVANGELIE

Wil je samen de vreugde van het 
evangelie delen?  
 
Vanaf 1 december 2021 hebben 
we een kaartspel klaar om het 
evangelie op een speelse manier 
te ontdekken met het gezin.

Familiedag in Dadizele op Paasmaandag 18 april 
2022: een speelse en vreugdevolle ontmoetings- 
en herbronningsdag voor families in de ruime zin 
van het woord.


