
♦  Centrum “Het Rustpunt”  
Het programma voor meerdaagse bezinningsdagen of korte 
activiteiten vind je in een eigen brochure: “Programma Activiteiten 
2020”. Houd ook het driemaandelijks tijdschrift “Rustpunt” in het 
oog en de afzonderlijke folders voor elke activiteit. Ze zijn gratis 
verkrijgbaar bij de infostand achteraan in de kerk of aan het 
onthaal. Je kan ook al de activiteiten terugvinden op de vernieuwde 
website www.hetrustpunt.com. Voor deelname aan bezinnings-
dagen: vooraf inschrijven bij Bea Geysen of Kristien Verhoeyen. Tel. 
09 / 225 95 71 op elke werkdag; ook voor inlichtingen. 
info@hetrustpunt.com ; www.hetrustpunt.com 

 

♦  Boekhandel Carmelitana  
    Burgstraat 92 (naast parking)  
     Openingsuren: ma tot/met zat van 10u -12u/13u-18u.  09/225 48 
     36. www.carmelitana.be. Tentoonstelling in het kloosterpand – 01 
     tot 22 maart 2020 met Kathleen Ramboer: Fotografie – mixed  
     media en Jean De Groote: Schilderkunst. Openingsuren: woe. don.  
     vrij. en zat: 15u tot 18u via de boekhandel. Zondag: 14u tot 17u via  
     de hoofdingang van het klooster. 
 

 

 Biechtgelegenheid  
op donderdag 14.30 u - 17.30 u; op vrijdag van 09.00 - 11.30 u.  
 

 

 Seculiere Karmel (ocds)  
Vergadering van de fraterniteit elke 3e zondag van de maand 
vanaf 14.15 u. Info: Ignace Dhondt (voorzitter) – tel. 09 / 355 11 
19 (liefst na 20.00 u) of ignacedhondt@skynet.be of p. Lukas 
Martens (geestelijk assistent) – lukas.martens@karmel-gent.be 

 

 Gebedsuur  
in de binnenhuiskapel met o.m. rozenkrans en aanbidding, 
begeleid door een karmelitaans thema. Elke 1e donderdag 
van de maand van 19.00 u tot 20.15 u. info: p. Lukas 
Martens  
 

 Holy Hour:  Eucharistische aanbidding in de kerk.  
Een studenteninitiatief. Elke woensdag van 20.00 u tot 21.00 u. 
Info: p. Lukas Martens 
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Eucharistievieringen: 
Weekdag: 18:15                                                                        Zaterdag:  17:00           
Zondag: 10:00 voorafgegaan door de gezongen ochtendgetijden om 9:30  
 
 

ZATERDAG  14  MAART: 17.00  Eucharistie met Mariahymne. 
 

ZONDAG  15  MAART : 3de zondag in de veertigdagentijd  
09.30  gezongen morgengebed in de kerk   
10.00  Hoogmis.  
14.30  vergadering van de Seculiere Karmel. 
17.00  Mariaprocessie, Eucharistische aanbidding en avondgetijden 
 
DINSDAG 17 MAART     19.00  gebedsschool met br. Henrik Maria: de 
inwonende Drie-eenheid. Elisabeth van de Drie-eenheid. 
 

DONDERDAG  19 MAART: Hoogfeest van de H. Jozef, bruidegom van de 
H. Maagd Maria 
18.15  Eucharistie voorgegaan door bisschop Lode Van Hecke. 
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Op weekend van 21-22 maart wordt de 1e collecte gehouden voor  
             “Broederlijk Delen” 
 

DINSDAG 24 MAART:  Midweekdag “Wat is mystiek”, door pater Carlos   
              Noyen. 
 

WOENSAG 25 MAART: Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer 
18:15  Eucharistieviering  
 
VRIJDAG 27 MAART: 9:00 – 11:30 biecht en aanbidding ‘24uur voor de 
Heer’. Bidden om genade van bekering van het hart en vrede in de wereld. 
 

 

verering van de relieken van de heilige Mariam (karmelietes Bethlehem) 
voorzien op 30 maart is uitgesteld. De organisatie werd bemoeilijkt door 
de gevolgen van het coronavirus (o.a. onzeker luchtverkeer) 
 

DONDERDAG  2  APRIL  
19:00   maandelijks gebedsuur in de binnenhuiskapel. 
 

 

ZATERDAG  4 APRIL       
17.00  Eucharistie met gelezen passieverhaal. 
 

ZONDAG  5 APRIL: Palmzondag –  Begin van de Goede Week  
09.30  gezongen morgengebed in de kerk. 
10.00  Palmwijding in het kloosterpand met processie naar  
            de kerk, waarna Hoogmis, opgeluisterd door het  
            Koor uit Kalken, met gelezen Passieverhaal. 
Op weekend van 4 - 5 april wordt de 2e collecte gehouden voor  
             “Broederlijk Delen”  
 

Wie ons voor palmzondag palmtakjes kan bezorgen mag ons dit vooraf 
melden. Die zullen heel welkom zijn. Dank. 
 
DONDERDAG  9 APRIL: Witte Donderdag 
18.30  EUCHARISTIEVIERING met voetwassing; processie naar het  
            rustaltaar waar het H. Sacrament ter aanbidding blijft uitgesteld tot  
            22.00 u. 
 

 
VRIJDAG  10 APRIL : Goede Vrijdag    
07.30  Gezongen getijden met klaagliederen van de profeet Jeremia.  
15.00  Geleide KRUISWEG. 
18.30  AVONDDIENST: passieverhaal, kruishulde en communiedienst. 
 

ZATERDAG  11 APRIL : Stille Zaterdag  
07.30  Gezongen getijden met  klaagliederen van de profeet Jeremia. 
21.00  PAASWAKE: vuurwijding in het kloosterpand, Paashymne,  
            Eucharistieviering met hernieuwing van de doopbeloften.  
            De avondmis om 17.00 vervalt. 
 

ZONDAG  12 APRIL : Verrijzeniszondag – Pasen 
09.30  Gezongen MORGENGETIJDEN  
10.00  Plechtige HOOGMIS, met het koor van Kalken; 
17.00  Eucharistische Aanbidding en Avondgetijden  
 
 

MAANDAG  13 APRIL: 2de paasdag   
18.15  maandelijkse Eucharistieviering voor de overledenen. 
 
 

DINSDAG 14 APRIL  
19:00  gebedsschool br. Henrik Maria, de moeilijkheden met het gebed: de 
Donkere Nacht met Johannes van het kruis.  
 

ZATERDAG  18 APRIL   
17.00  Eucharistie met Mariahymne  
 

ZONDAG  19 APRIL: Beloken Pasen 2de Paaszondag  
09.30  gezongen morgengebed in de kerk - 10.00  Hoogmis  
14.30  vergadering van de Seculiere Karmel. 
17.00  Mariaprocessie, gezongen avondgetijden en  
            Eucharistische aanbidding 
 

Van 17 tot 19 april geeft pater provinciaal een 4-daagse:  
 “Het paasgebeuren maakt ook mij nieuw”  
Zondag 26 april: Erfgoeddag, ons klooster kan bezocht worden van 11u tot 

17u. Er zijn ook enkele tentoonstellingen in het pand.  
 


