PASTORALE EENHEID
BLANKENBERGE-ZUIENKERKE
“Als ik ga, terwijl je hier nog bent, weet dan dat ik verder leef
achter een sluier voor jou verborgen.
Je zult me niet meer zien, maar heb vertrouwen;
ik wacht op een tijd dat wij weer samen kunnen zweven,
ons van elkaar bewust.
Tot dan geniet ten volle van het leven.
Als je me nodig hebt fluister mijn naam dan in je hart, ik zal er zijn. “
Tom Clancy

Blankenberge, oktober 2021
Geachte familie
In de loop van de voorbije maanden hebt U een familielid of kennis verloren,
waarvan we de kerkelijke uitvaartdienst hebben verzorgd in onze parochiegemeenschap.
Wij willen nu in een liturgische viering onze dierbare overledenen gedenken
die gestorven zijn sinds Allerzielen vorig jaar.
We nodigen u uit om met uw familie en vrienden deel te nemen aan deze herdenkingsdienst die,
voor alle kerken van Blankenberge en Uitkerke doorgaat in:

de Sint-Rochuskerk (centrum) zondag 31 oktober 2021 om 11.30 uur
Na de viering kan u zelf een gedachtenisprentje meenemen, waarop de namen staan van alle
overledenen, waarvan de uitvaartdienst plaatshad in één van de kerken van Blankenberge in onze
pastorale eenheid sedert Allerzielen 2020.
Ongetwijfeld krijgt het kruisje van uw dierbare een passende plaats in de woonkamer,
bijvoorbeeld bij de foto of het kruis van Jezus.
We willen er ook aan herinneren dat naast het plaatsen van een bloem op het kerkhof,
het ook zinvol is om te blijven bidden voor onze dierbare overledenen.
Daarom bestaat er ook de goede gewoonte
dat wij een H. Mis kunnen laten opdragen voor onze overledenen.
Hiervoor kan je altijd terecht op het secretariaat.
Kom samen met ons mee bidden. Dit is een kracht en een steun voor allen.
We hopen u van harte te mogen ontmoeten.

Met verbonden groeten,
diaken Jozef Leterme, pastoor Luc Vantyghem
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