Op de St.-Pietersparochie kunt u terecht voor …

Wens je een vleesschotel, dan
ben je verplicht te reserveren
vóór 8 oktober
tel: 09/328.43.44 (na 18u)
e-mail: Bart.De.Zitter1@telenet.be
Kaarten (niet verplicht) bij:
Johny De Zitter, Monique Huysman,
Maria Verhaegen,
Marie-Paule Vanmaelsaeke,
In de St-Pietersschool bij Juf Jessica!
Het inschrijvingsformulier
voor het sinterklaasfeest
kan u vinden op:
www.dekenaat-ronse.be/sinterklaas

Sint – Pietersparochie
Ronse

een wekelijkse zondagsviering: elke zondag om 9 u.
misintenties: af te spreken in de sacristie met een lid van de
parochieploeg voor of na de zondagsmis ( 9 u. ) of telefonisch
op het nummer 0476 /601 505.
een doopselviering: af te spreken met Bob Dhondt 055/21.19.98 - e-mail: bobdhondt@base.be
vragen over Plechtige Commnunie en Vormsel bij catechiste
Mieke De Zitter - 055/61.37.49
e-mail: Mieke.De.Zitter@telenet.be
berichten voor het parochieblad:
af te geven aan Gaby Verzele - 055/21.27.57
e-mail: Gaby.Verzele@skynet.be
algemene vragen bij onze contactpersoon
Maria Van der Borght-Verhaegen - 0476 / 601 505
e-mail: jozef.vanderborght@telenet.be
reserveren parochiezaal de SPIL
www.despilronse.be
De St.-Pietersparochie lééft! Noteer ook…
* Allerheiligen en dodenherdenking op 1 november 2018 om
9u.
* het Sinterklaasfeest op zaterdag 1 december 2018
* de middernachtmis op kerstavond 2018
* het mosselfestijn op zondag 3 februari 2019
* het schoolfeest op zaterdag 23 maart 2019
* de St.-Pietersfeesten

verdere informatie is te vinden
in “Kerk en Leven” (het wekelijkse parochieblad)
op de website van het dekenaat
http://www.dekenaat-ronse.be/stp

UITNODIGING

KAASAVOND

Waar ?

zaterdag 13 oktober 2018
vanaf 18.30 u
in onze parochiezaal ‘De Spil‘.

Kaas of vleesschotel voor €16,00
Kinderen (kaas of vleesschotel)



t.e.m. 2e kleuterklas: gratis
vanaf 3e kleuterklas tot 10 jaar: €8,00

Kinderanimatie: om 19u poppenkast
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM !
Als u belet bent maar u wilt ons steunen, dan kan U
overschrijven op: Sinterklaasfeest, 9600 Ronse: BE49
0350 7479 0071
U kunt alles over Sinterklaas op onze parochie
vernemen via de website! Gewoon surfen naar:
www.dekenaat-ronse.be/sinterklaas

Sint-Pietersparochie
Ronse

Wanneer ?

UITNODIGING KAASAVOND

Ten voordele van het Sinterklaasfeest voor alle
kinderen van de parochie tot 10j.

