6. CHRISTELIJKE VERZUSTERING EN OECUMENE
Tijdens de Week van Gebed voor de Eenheid onder de christenen (15-22 januari 2017)
bidden we in een oecumenische viering samen met andere christenen uit onze stad tot
onze ene Vader. De voorbije jaren bouwden we ook aan een duurzaam project van
christelijke verzustering. Van 1 tot 5 juni 2017 verwelkomen we dan ook delegaties uit de
zustersteden van Sint-Niklaas en uit diverse andere Europese steden. Onze gasten logeren
bij gastgezinnen. De inmiddels traditionele pinksterwake van Jokri Waasland op
zaterdag 3 juni 2017 om 20 uur wordt een van de hoogtepunten op het programma.

800 JAAR PAROCHIE

Meer info krijgt u van Chris De Beer via 0468 22 78 81.

8. LIEDEREN, VERJAARDAGSKALENDERS, VLAGGEN,
GEDENKBOEKEN EN EEN KUNSTWERK
Bernard Foubert, Franky Wagemans en Franky Barbier componeerden twee liederen over
800 jaar parochie. Met steun van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van
Waas zorgen we ook voor een verjaardagskalender met oude foto’s van onze kerken en
kapellen. Samen met het fotogedenkboek, dat na afloop van het feestjaar verschijnt, vormt
ze een prachtig aandenken aan dit jubileum. Christelijk-geïnspireerde verenigingen en
organisaties kunnen hun verbondenheid ook uitdrukken door onze 800 jaar vlag of banner
te plaatsen. Ons logo, ontworpen door Stefan Huysegems, inspireerde ons ook tot een
kunstwerk.
Voor meer info houdt u onze website en het parochieblad in de gaten of neemt u contact
op met de stuurgroep.

7. ONZE PARTNERS DOEN OOK MEE
We zijn verheugd dat de Sint-Nicolaas Scholengemeenschap (BaO en SO), diverse
christelijk-geïnspireerde bewegingen en broederschappen mee op de kar springen. Zo
geven we met velen gestalte aan Kerk zijn in deze tijd.
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CONTACTEER ONS
Stuurgroep 800 jaar Kerk in Sint-Niklaas
Philippus Neridreef 3, 9100 Sint-Niklaas
📞 03 776 08 22

📧 800jaarkerksn@gmail.com
➿ 800jaarkerk.wordpress.com

facebook.com/
ParochieSN
@ParochieSN

In 2017 vieren we als Kerkgemeenschap
in Groot-Sint-Niklaas 800 jaar parochieleven.
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„TONEN DAT WE EEN LEVENDE, ENTHOUSIASTE KERK ZIJN”
3. FEESTELIJKE VIERING MET ONZE
BISSCHOP
Op zondag 23 april 2017, Beloken Pasen, is
er om 10.30 uur een feestelijke eucharistieviering
voor heel Groot-Sint-Niklaas, voorgegaan door
onze bisschop. Daarin willen we de Heer danken
en onze vreugde uitzingen om de genade die Zijn
plaatselijke gemeenschap de voorbije eeuwen
mocht ontvangen.

1. DE SINT BIJT DE SPITS AF
Op vrijdag 2 december 2016 is er om
19 uur de jaarlijkse gebedsviering ter ere
van de heilige Nicolaas in de SintNicolaaskerk. De Sint komt langs en
lanceert de mobiele 800 jaar kapel,
gerealiseerd door VTS. Om 20.30 uur
brengt het Zwitserse ensemble Peregrina
tijdens het concert Miracula Engelse,
Franse, Duitse en Zwitserse muziek uit de
11e tot 15e eeuw waarin legendes over
Sint-Nicolaas een belangrijke rol spelen.
De viering is gratis, het concert betalend.
Meer info krijgt u van Luc Vermeulen via
03 776 07 35.

2. TERUG NAAR ONZE
WORTELS IN WAASMUNSTER
Vóór 1217 trokken onze voorouders elke
week te voet naar Waasmunster om er de
eucharistie te vieren. Op zaterdag 10
december 2016 treden we met een
geanimeerde wandeltocht in hun
voetsporen.

FIJNE WANDELTOCHT
Tussen 12.45 en 13.30 uur vertrekt aan
de kerken Sint-Nicolaas (Grote Markt),
Sint-Jozef (Tereken), Onze-Lieve-Vrouw
Ten Bos (Nieuwkerken), Sint-Andreas
(Belsele) en Sint-Catharina (Sinaai) een
groep wandelaars onder begeleiding
naar Waasmunster. Onderweg zijn er twee
sneukelposten. Ook onze vormelingen
komen aan hun trekken.

Loop na de viering niet weg, want we bieden je
nog een middagprogramma aan met eetstands
en enkele randactiviteiten. Zo kunnen we elkaar
ontmoeten in een ontspannen Geest van
vriendschap en vreugde.
Voor meer info houdt u onze website en het
parochieblad in de gaten.

FEESTELIJKE EUCHARISTIE
De wandeltocht eindigt in de hoofdkerk
van Waasmunster. Daar vieren we samen
f e e s t e l i j k e u c h a r i s t i e . Vo o r a f g e e f t
stadsarchivaris Piet Van Bouchaute een
schets van de lokale kerkgeschiedenis.

GEZELLIGE MAALTIJD

„MET JEZUS CHRISTUS WORDT DE
VREUGDE ALTIJD GEBOREN EN
HERBOREN.”
Paus Franciscus,
De Vreugde van het Evangelie

Na de viering genieten we samen van een
lekkere maaltijd in de gemeenteschool van
Waasmunster.

MEE MET ONZE PENDELDIENST?
Wie geen vervoer heeft, kan beroep doen
op een pendeldienst tussen Sint-Niklaas
(deelgemeenten incluis) en Waasmunster.

4. KRUISWEG VAN DE HEER
IN OPEN LUCHT
Op Goede Vrijdag 14 april 2017
gedenken we de kruisweg van Jezus in
open lucht. De christelijk-geïnspireerde
sociale organisaties en zorginstellingen
van Sint-Niklaas geven er samen een
bijzondere invulling aan.
Voor meer info houdt u onze website en
het parochieblad in de gaten.

5. KOMT ONZE MOBIELE
KAPEL BIJ U LANGS?
Onder leiding van leerkracht Johan
Geleyn ontwikkelden leerlingen van de
Vrije Technische Scholen uit Sint-Niklaas
een mobiele 800 jaar kapel. Hun
creativiteit mondde uit in een originele
en gemakkelijk demonteerbare
constructie van 3 meter hoog, diep en
breed. De kapel herbergt een icoon van
onze patroonheilige, Sint-Nicolaas.
Organisaties uit Groot-Sint-Niklaas
kunnen deze kapel inhuren. Zo zal ze
tijdens het feestjaar overal in de stad en
deelgemeenten opduiken. We nodigen
bezoekers ook uit om een kaarsje te
branden en om briefjes met hun wensen
voor Sint-Niklaas in de ‘wensgaten’ van
de kapel op te bergen.
Meer info krijgt u van Jonas Smolenaers
via 0473 12 68 48 of via de website.

Voor de maaltijd en de pendeldienst
moet u zich inschrijven.
Meer info vindt u op onze website en in de
speciale inschrijffolder in de kerken.
V.U.: Raf Vermeulen
Ph. Neridreef 3, 9100 Sint-Niklaas

