
OLV Groepen Sector Vlaanderen 
Beste vrienden, 
  
Gemengde groepen op zaterdag 23 maart om 19u30. (dins. 21/03 in het 
Frans) Een avond lang leert je nieuwe groepsleden kennen…  
Gelieve te bevestigen vóór 10 maart  
  
Zoals elk jaar wordt de maart bijeenkomst georganiseerd met groepsleden die 
geen deel uitmaken van je gebruikelijke team. Een uitgelezen moment om 
nieuwe mensen te ontmoeten en ervaringen te delen. Sector Vlaanderen zal 
voor het eerst drie Nederlandstalige groepen "mengen". Als uw talenkennis het 
toelaat, gelieve dan in je antwoord aan te geven of je beschikbaar bent om deze 
ervaring in het Nederlands te beleven. Een "gemengde groep" vormt een 
verrijkende ervaring, die natuurlijk afhankelijk is van wat ieder van ons ertoe 
bijdraagt. 
Deze bijeenkomst kan eveneens een gelegenheid vormen om een nieuw 
echtpaar uit te nodigen en hen met de OLV Groepen te laten kennismaken. 
Stuur deze e-mail gerust door naar koppels die openstaan voor deze ervaring 
(gelieve ons daarvan ook op de hoogte te houden). 
  
Thema:  
De ontvangst van een gastarbeider, een vreemdeling,  een tijdelijke gast, 
een arme.  
Welke betrokkenheid hebben wij hiermee? 
Als lid van de OLV Groepen wat doen wij? 
  
  
Verloop van de bijeenkomst ( voorstel) 
  

•  19u45: Maaltijd  waarbij iedereen zich voorstelt. 
 Iedereen brengt zelf boterhammen mee. 

•  20u45: Gebed   
•  20u50: Dankzegging en intenties  
•  21u00: Gesprek over de manier waarop een bijeenkomst van een 
basisgroep beleefd wordt. 
•  21u45: Gedachtewisseling over het thema :  
•  22u30: Magnificat en einde  van de bijeenkomst 

Elke groep bepaalt zelf hoeveel tijd het wenst te besteden 
aan het gesprek over het leven als basisgroep en het gesprek 
over het thema. 
  

Inschrijving :  
•   vóór 10 maart   

Schrijf je tijdig in, zodat we de gelegenheid krijgen de groepen 
samen te stellen en u de documenten voor de bijeenkomst tijdig 
kunnen versturen. 
  

Bevestiging  
Halverwege april ontvangt u een bevestigingsmail met: 

•   het adres van het gastgezin; 
•   het gezin dat instaat voor de bijeenkomst; 
•   de details van de bijeenkomst; 



•   de teksten. 
  
Eén, samen in het gebed  
  
Thierry & Catherine Inghels        Gsm : 0484-262803 
END Secteur Flandres – OLV-groepen Sector Vlaanderen 
  
    

  

Inschrijving voor de gemengdegroepenbijeenkomst van 
zaterdag 23 maart 2019. 
(Gelieve alle rubrieken op dit formulier in te vullen) 
  
Naam ………………………….………  
Voornamen   Dhr. ………………………………… 
Mevr. ………………………………. 
Adres :……………………………………………………….. 
…………………………………………………………………… 
Tel…………………….……….. 
Gsm............................................. 
E-mail …………………………………………………………. 
  
Groep nr.………….…. 
  

•   Ja/neen   zal/zullen deelnemen aan de gemengdegroepenbijeenkomst 
•   Taalkeuze : 

- in het Frans 
- in het Nederlands 
- naar keuze in het Frans of Nederlands 
Bedankt om te melden indien je wenst een gemengde groep ontvangen 
 


