
Bewust 
geloven

Zinvol 
vieren

6 zondagen komen we samen  
met jonge gezinnen in geloof,  

zoekend naar verdieping,  
samen vieren,
ontmoeten …

Noteer alvast de volgende zondagen:

zondag 26 september ’10 
 Lode Aerts, vicaris vorming bisdom Gent

zondag 24 oktober ’10
 Dieter Van Belle, medewerker CCV

zondag 28 november ’10
 Pieter Nolf, directeur IJD

zondag 23 januari ’11
 Marc Steen, professor KUL

zondag 27 februari ’11
 Piet Raes, medewerker CCV

zondag 27 maart ’11
 Peter Malfliet, verantwoordelijke catechese, 

jeugd- en gezinspastoraal

Het initiatief wordt gedragen door:

Bart en Inge Lepez-Beghin
Marc en Manja Vernemmen-Desloovere
Koen en Sofie Van de Cauter-De Somviele
Peter Vande Vyvere
Karel en Anneleen D’Hoossche-Batteauw
Damien en Els Devos-Versele
Deken Peereboom
zr.  Astrid Batteauw

 

Voor meer informatie rond dit initiatief kan je altijd 
terecht bij het secretariaat van het dekenaat:  
dekenaat.oudenaarde@parochies.kerknet.be of  
telefonisch op nr. 055 20 82 54 (in de voormiddag)



Ben je een jong gezin 

met kinderen die gedoopt zijn, 

met kinderen die hun eerste communie 

hebben gevierd, 

met kinderen die vormselcatechese volgen,

met opgroeiende jongeren …

 

Misschien leeft er bij jullie het verlangen om een 
geloofsgemeenschap te vinden waar je terecht kan 
en waar je tochtgenoten ontmoet …

Misschien wil je wat meer horen over geloof in het 
gezin, over samen vieren en bidden met kinderen …

Misschien wil je andere gelovige gezinnen  
ontmoeten en beter leren kennen,  
zodat de kinderen geloofsgenootjes ontmoeten …

Kortom: je wil christen zijn in het leven van elke dag.

In jouw buurt bestaat zo’n initiatief
Kom gerust eens langs …

6 zondagen per jaar komen we samen  
om ons geloof te verdiepen,

te vieren en
gemeenschap te vormen.

P r o g r a m m a

10.15 u. Onthaal met kopje koffie of thee

10.35 u. Een spreker leidt ons in bij een thema   
 rond geloof en leven,  
 dat aansluit bij jonge gezinnen.
 Voor de kinderen is er een programma  
 per leeftijdsgroep, voor de allerkleinsten is  
 er een aangepaste opvang. 

11.30 u. We sluiten aan bij de zondagsviering 
 in de Sint-Walburgakerk.

12.30 u. Bij een hapje en een drankje 
 ontmoeten we gelijkgezinden.

Wij komen samen in het Walburgacentrum,
Zakske 2 (straatje naast de dekenij – Markt 39)

in Oudenaarde.


