CONTACTEER DE PASTOR
Je kan Ilse Craps bereiken op haar bureau
op de eerste verdieping van het PVT Salvenbos:
• op maandag en dinsdag van 8u00 tot 16u00
• op woensdagvoormiddag en voor of na liturgische
vieringen.

Dit kan telefonisch op het nummer

KAPEL

016 45 27 66

De kapel, ruimte voor bezinning en gebed, is gelegen
op de eerste verdieping. Je kan er terecht tijdens liturgische momenten om samen te vieren en wanneer
je even tot rust wil komen.

of via e-mail naar:

of via het onthaal 016 45 26 11

ilse.craps@kamillus.broedersvanliefde.be
Collega-pastores (campus Sint-Kamillus Bierbeek) zijn
Katrien Cornette, Davine Debouvere en Nele Gevaert.

We nemen je intenties graag mee op in ons gebed.
Er ligt een intentieboek bij de pastor.
Je kan ook aansluiten bij de gebeds- en zangmomenten
tijdens de week. Ook je familie en bezoekers zijn van
harte welkom in de vieringen.

Zorggroep Sint-Kamillus
Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek
016 45 26 11
WWW.KAMILLUS.BE
SINTKAMILLUS

PVT Salvenbos
Dienst
Zinzorg & Pastoraat

WELKOM

ONS AANBOD VOOR JOU

Van harte welkom namens de pastorale werking en
pastorale vrijwilligers!

Onze pastor maakt graag tijd voor een gesprek met jou.
In een sfeer van vertrouwen luisteren wij naar jouw vragen
en naar wat je bezighoudt.

Misschien brengen sommige momenten voor jou wel
eens vragen of gemengde gevoelens met zich mee. Onze
pastor wil delen in je vreugde en zorgen.
Ze wil graag met je kennismaken en je steunen waar
en wanneer dit kan zodat je je hier geborgen en warm
omringd voelt in dit huis.
De pastor staat je ook graag bij in een gesprek en/of
gebed.

Op het infobord op je afdeling vind je info over vieringen.
Daarnaast zijn er gebedsdiensten op woensdag om 11u00.
Je kan deelnemen aan de jaarlijkse bedevaart naar Scherpenheuvel.
Er is ook de mogelijkheid om de Heilige Communie of het
askruisje te ontvangen.

In onze christelijk geïnspireerde voorziening willen wij
je levensbeschouwelijke keuze graag respecteren. Als je
wilt, kan je een beroep doen op een vertegenwoordiger
van je erkende eredienst of op een lekenconsulent.
Laat ons graag weten wat jouw wensen zijn.

Tijdens de Advent, Vasten, op OLV-Hemelvaart en in
november voorzien we een speciaal aanbod.

Ons aanbod staat open voor iedereen die zinvragen heeft.
Op het einde van het jaar gedenken we onze overledenen.
En na een overlijden is er een bijzondere intentie tijdens
de eerstvolgende viering. Meer informatie krijg je bij de
pastor.

Langs bochten en zijwegen
samen opnieuw
zin in het leven vinden

Alle activiteiten worden meegedeeld en/of uitgehangen
op het infobord. Zo verneem je tijdig alle nieuws over
pastorale (groeps)activiteiten, bv. een themagespreksgroep, een zangstonde, een abdijbezoek aan
Averbode.

