
Sacrament van verzoening (biecht) 
Donderdag 14.30 u.-17.30 u en Vrijdag 09.00 u.-11.30 u. 
 
Centrum “Het Rustpunt” 
Burgstraat 110-116 

Het programma voor meerdaagse bezinningsdagen of korte 
activiteiten vind je in een eigen brochure: “Programma 2023”: Ons 
driemaandelijks tijdschrift ‘Het Rustpunt’ zal niet meer verschijnen 
maar hou wel de afzonderlijke folders voor elke activiteit in het oog. 
Zie infostand achteraan in de kerk of aan het onthaal. Op aanvraag 
kan je deze ook per post of per mail ontvangen. Je kan alle info ook 
op onze website terugvinden: www.hetrustpunt.com.  

Voor deelname aan bezinningsdagen graag vooraf inschrijven bij Het 
Rustpunt. Dit kan via 09/225 95 71 (tijdens de werkuren) of via: 
info@hetrustpunt.com.  
 

Het Rustpunt is gesloten van 24 december t.e.m. 2 januari.  
 
Boekhandel Carmelitana 
Burgstraat 92 (naast parking) 
Open van ma. t.e.m. zat. van 10u - 12u / 13u - 17.30. Gesloten op 
zondag. Tel. 09/225 48 36 -boekhandel@carmelitana.be – 
www.carmelitana.be  
Kerstperiode: Ontdek het ruime kerstaanbod! Koopjesdagen (10% 
korting) van ma. 28 nov. t.e.m. zat. 03 dec. & van ma. 05 dec. t.e.m. 
zat. 10 dec. Uitzonderlijk open op zondag 18 dec. van 10u - 12u en 
13u -17u. 
 
 
 
 

 
 

HARTELIJK WELKOM! 
 

ZALIG KERSTFEEST & GENADEVOL 2023 
 

 

ADVENTS - & KERSTVIERINGEN 2022 

NIEUWJAAR  2023 
 

KARMELIETEN  Burgstraat  46,  9000  GENT 
tel. 09 / 225 57 87 

www.karmelgent.be                      info@karmel-gent.be 
 

 
 
                       Elke weekdag: Eucharistieviering om 18u15 
 
Donderdag 1 december  
19:00 gebedsuur in de binnenhuiskapel: rozenkrans, tekst karmelheiligen, 
          Eucharistische aanbidding met enkele gebedsteksten.  
 
Zaterdag 3 december  
17.00 Eucharistie met gezongen Mariahymne  
 
Zondag 4 december: tweede zondag van de Advent  
09.30 gezongen morgengebed in de kerk.  
10.00 gezonden hoogmis  
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Donderdag 8 december: Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van de 
                                          Maagd Maria  
18.15 Eucharistieviering  
 
Zaterdag 10 december  
17.00 Eucharistie met gezongen Mariahymne  
 
Zondag 11 december: Derde zondag van de Advent  
09.30 gezongen morgengebed in de kerk.  
10.00 gezongen hoogmis  
De collecte van dit weekend is bestemd voor ‘Welzijnszorg’. 
 
Maandag 12 december  
18.15 Eucharistie voor overleden medebroeders en – zusters,  
          familieleden en vrienden.  
 
Woensdag 14 december: Hoogfeest H. Joannes van het kruis  
18.15 Eucharistie.  
 

Donderdag 15 december  
19u30  Vernissage fototentoonstelling ‘Vlaamse Karmel’ in het  
            kloosterpand van 6 december tot 7 januari. Ingang Burgstraat 46. 

 
Zaterdag 17 december  
17.00 Eucharistie met gezongen Mariahymne  
 
Zondag 18 december: Vierde zondag van de Advent  
09.30  gezongen morgengebed  
10.00  gezongen hoogmis  

17.00  benefietconcert voor Oekraïne door organiste Natalia Letiuk en  
           Orthodoxe polyfonie o.l.v. Christine Van Laer. 

 
Maandag 19 december  
18.15  Eucharistie voor klooster- en priesterroepingen.  
 
Zaterdag 24 december: vooravond van Kerstmis 

18.30   gezongen kerstavondmis met - daarop aansluitend - gezongen  
            kerstgetijden met hymne, psalmen, lezingen.             
De collecte van beide kerstvieringen is bestemd voor de verwarming en de 
verlichting van de kerk. Iets overschrijven kan ook: BE51 4419 0006 4162. 

Zondag 25 december: Kerstmis 
 

09.30  gezongen morgengebed in de kerk. 
10.00  gezongen hoogmis, opgeluisterd door het gregoriaans koor van  
           Kalken, o.l.v. Walter D’Hondt. 
17.00  Eucharistische aanbidding en gezongen avondgetijden. 
 
Vrijdag 30 december: Feest van de H. Familie  
18.15  Eucharistieviering  
 
Zaterdag 31 december: vooravond van het hoogfeest 
17.00  Eucharistie met  Mariahymne 
 
Zondag 1 januari: Hoogfeest van de H. Moeder Gods 
09.30  gezongen morgengebed in de kerk. 
10.00  gezongen hoogmis 
 
Donderdag 5 januari 
19.00  maandelijks gebedsuur in de kerk. 
 
Zaterdag 7 januari 
 

17.00  Eucharistie met Mariahymne 
 
Zondag 8 januari: Hoogfeest Openbaring van de Heer 
 

09.30  gezongen morgengebed  
10.00  gezongen hoogmis, opgeluisterd door het gregoriaans    
           koor van Kalken o.l.v. W. D’Hondt - Collecte Afrikaanse Missies. 
 

Maandag 9 januari: Feest Doopsel van de Heer  
 

18.15  Eucharistieviering  
 

Zondag 15 januari: openingsviering Unescojaar Thérèse van Lisieux 
09.30  gezongen morgengebed in de kerk. 
10.00  gezongen hoogmis voorgegaan door bisschop Lode Van Hecke 

www.therese.be 

 
Donderdag 2 februari: Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) 
18.15  Eucharistieviering voorafgegaan door kaarsenwijding en processie  
           in het kloosterpand.  
 


