Orde van Sint-Jan van Jeruzalem, Hospitaalridders
Grootprioraat van de BENELUX
Prioraat van de Lage Landen
Commanderij Vlaanderen

SINT- JANSWEEKEND MET OP ZATERDAG 18
JUNI 2022 DE RIDDERWAKE EN OP ZONDAG 19
JUNI 2022 HET SINT-JANSFEEST

« Ecce quam bonum et quam iucundum
habitare fratres in unum
Quoniam mandavit Dominus benedictionem
et vitam usque in saeculum « PS 133,2.1.3
Hoe goed is het, hoe heerlijk
om als broeders bijeen te wonen !
Daar geeft de Heer zijn zegen
en leven voor altijd

Waarde Ordebroeders en -zusters in Sint-Jan,
Waarde donaten en kandidaat-donaten,
Goede vrienden en lieve dames,
Commanderij Vlaanderen heeft het genoegen om U en Uw partner, familie en
vrienden te mogen verwelkomen op het Sint-Jansfeest 2022.
Het is onze ambitie om u feestelijk te ontvangen au bord de l’Escaut voor de
hoogmis van Sint-Jan de Doper met het plechtige ceremonieel van de investituur in de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk te Oudenaarde-Pamele.
Wij verwennen U nadien graag in een sprankelend ontmoetingsfeest in de sa-

lons Mantovani. U ontvangt van ons nog de uitnodiging met praktische info op
een later tijdstip.
Wil nu reeds zondag 19 juni 2022 vastleggen in Uw agenda. Wij willen dat U erbij bent.
Maar wij bieden u nog iets extra’s aan.
Dit jaar zal de ridderwake plaatsvinden op de vooravond van het Sint-Jansfeest
op zaterdag 18 juni omstreeks 17.00 uur.
Daarom voorzien wij ook voor de kandidaat-ridders én alle geïnteresseerden in
een modulair weekendarrangement “ Oudenaardig waardig” met :
Deelname aan de ridderwake
Gemeenschappelijke avondlunch restaurant De Zalm
Hotelovernachting Hotel Leopold met ontbijt
Gratis parking
allemaal op wandelafstand in het historische centrum van Oudenaarde.
Wij peilen om praktische redenen en reservaties graag naar Uw interesse in ons
weekendvoorstel en vragen u bijgevoegd antwoordformulier tegen 6/3/2022
terug te bezorgen aan Erik Van Alsenoy (erikvanalsenoy@hotmail.com )
Namens de commanderijraad en de werkgroep 10 CC Sint-Jansfeest
Hartelijk welkom. Wij zien jullie graag … komen.
Geert Audoore
Commandeur

