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SPETTEREND SLOTFEEST 

ZATERDAG 4 JUNI 2016 OM 18 UUR IN ONZE KERK 

ORGANISATIE EN REGIE: WERKGROEP DOCA 

 18 uur: viering in de kerk. Iedereen is welkom 
Na de viering trekken we naar de Kraal om daar onze 
avond verder te zetten met om 
 
 19 uur:  aperitief 

+ soep  
 20 uur:  verras-

singsworkshop 
met intermezzo 
van desserts 

 22u.30: einde 

WAT KUNNEN JULLIE VAN ONS VERWACHTEN? 

 doop + kinedi :  
dorstigen laven 

 eerste communie:  
zieken bezoeken 

 rouw, trouw, begrafeniskoor, broederlijk delen en 
welzijnszorg :  

naakten kleden 
 vormsel:  

gevangenen verlossen 
 voorgangers, ploeg, kosters en secretariaat:   

doden begraven 
 zangleiders, organisten en lectoren: vreemdelingen 

herbergen 
 sjaloomband + midsienaars:  

hongerigen voeden 

GROEPSVERDELING 

In dit jaar van barmhartigheid werken we tijdens 
de viering rond de 7 werken van barmhar-
tigheid.  
We delen alle vrijwilligers op in 7 groepen. Elke 
groep krijgt 1 werk van barmhartigheid 
toegewezen en we vragen aan elke groep om: 
 een tekst mee te brengen die ons inspireert 

om handen en voeten te geven aan jouw 
werk van barmhartigheid of een tekst die 
getuigenis brengt hoe dit in onze gemeen-
schap reeds gebeurd is. 

 een voorwerp mee te brengen dat past bij 
de tekst. 

 Een werelds dessert om er een lekker des-
sertenbuffet van te maken (voor het aantal 
personen in jullie werkgroep plus wat extra). 

WAT VERWACHTEN WE VAN JULLIE? 

 
 
We stemmen af met één verantwoordelijke  
van elke werkgroep (deadline 21 mei).  
Wij vragen aan jou om verder met elkaar af te 
stemmen: 
 of je aanwezig zal zijn of niet 
 welke tekst jullie zullen brengen 
 welk voorwerp jullie meebrengen 
 welk dessert jullie maken 

PRAKTISCH 

DIT IS EEN UITGELEZEN MOMENT OM OVER DE WERKGROEPEN HEEN  PAROCHIE TE MAKEN. 
LATEN WE HIER MET Z’N ALLEN WERK VAN MAKEN 


