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Het nieeuwe logo
o

Na heel wat interrn overleg en tal van suggesties die we he
ebben ontvvangen is de
d keuze
n op de naaam “Clemen
nspoort”. Dee reden hie
ervoor is dat de naam CClemens staat voor
gevallen
een unieke inspirerende redemptorist di e ook in verschillende steden zijnn weg heeft gezocht
n arme en kleine
k
menssen goed niieuws te brrengen. Een
n van zijn s lagzinnen was
w ook:
om aan
“het evangelie nieuw” verkon
ndigen. En ook dat is een van on
nze opdrachhten in onss nieuwe
project.. De naam “poort”
“
verw
wijst naar dde link met de stad Gen
nt. Gent bezzit tal van plaatsten
p
waar d
de naam poort in terugkomt.
t
Er is de
e Dampoorrt, de Sintt‐Lievenspo
oort, de
Benedicctuspoort enz.
e Met he
et woordje poort heb je
j ook een sterk beeldd. We wille
en in het
nieuwe project meensen uitno
odigen om bbinnen te komen.
k
We willen passsanten, zinzoekers,
gelovigeen en anders gelovigen
n uitnodige n om door de grote po
oort binnenn te komen en thuis
te komeen. We willlen de mensen ook nniet vangen
n of vasthouden. We hopen dat we een
rustplekk mogen wo
orden. Een punt waarr je jouw baatterijen kan opladen. Een plek waar
w
een
evangellische gemeeenschap vo
oor je klaar staat maarr waar je oo
ok wordt ge respecteerd
d in al je
vrijheid en wordt uitgenodigd
u
d om je wegg te gaan op de plek waar
w
jij gerooepen bent goed te
doen.
De baseeline van het nieuwe logo zijn drrie v‐woord
den: vieren
n, verbindeen, vernieuw
wen. De
volgorde is bewustt gekozen. We
W willen eeen plaats zijn waar wordt
w
gevierrd. Een plaaats waar
liturgie wordt gevierd, waar mensen
m
sam
men medite
eren, bidden en zich vvoeden aan Bijbelse
verhalen en Woorden van levven. Maar oook een plaaats waar het
h leven m
mag worden gevierd
met zijn
n hoogtepunten, diepttepunten enn kantelpun
nten. We willen
w
ook eeen plaats zijn waar
het verb
binden, hett samen gemeenschapp vormen ce
entraal staa
at. We willeen de passaanten en
medewerkers uitnodigen om bij zichzelff thuis te komen,
k
bij elkaar
e
en oook de wegg zoeken
naar eeen intieme band
b
met het
h Mysteriee, met die overvloedig
o
ge Liefde di e alles en iedereen
draagt, ook God genoemd
d. Tot slott willen we
w een plaats zijn waar we durven
menteren en
n nieuwe wegen
w
zoekeen om vand
daag het evvangelie oppnieuw toeggankelijk
experim
te makeen in de dru
ukte van een stad die hhaar schoon
nheid haalt uit haar veerscheidenh
heid. We
willen ggraag met iedereen in dialoog ggaan binne
en onze kerk, met vriienden van andere
godsdieensten, met zinzoekers, jongeren, mensen vaan goede wil. We willenn ruimte maaken om
samen n
nieuwe weggen te gaan
n en initiatieeven te nem
men om de wereld duuurzaam, kw
wetsbaar,
zorgzaam en solidaair verder te
e laten groeeien.
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Het beeeld dat je teerugvindt in
n het logo bbevat versch
hillende lagen. In een eeerste laag verwijst
het naar de intentiie om de drrie dimensiees: vieren, verbinden
v
en
e vernieuw
wen, samen te laten
doorgaaan in een so
oort perman
nente kruis bestuiving. Er zijn in de
e stad plaattsen waar er
e wordt
gevierd of waar men
m inzet op
p verbindinng of waar men
m zoekt naar nieuw
we wegen. Plaatsen
waar deeze drie asp
pecten gelijjktijdig aan bod komen zijn al ietts dunner ggezaaid. Vervolgens
kan je o
ook symboliisch het kru
uis ontdekkeen als je de
e blauwe lijn
nen volgt. D
Dit verwijst naar de
man van Nazareth die ook vo
oor ons insppiratiebron blijft bij uittstek. Met w
wat creativiteit kan
je er oo
ok een poorrt in zien. Tot
T slot kann je er ook een heel moderne
m
verrsie in zien van het
wapensschild van de
d redempttoristen. Heet is de inttentie van de redempptoristen om
m in dit
nieuwe project hun oud verhaal op heel nieuwe maanier te verrtellen en vverder naar morgen
toe te o
ontwikkelen
n. Traditie iss immers nieet de as bew
waren maarr het vuur ddoorgeven.

20 april is de voorlopige raad
r
van b
bestuur ge
estart van
n de Clem enspoort
Op 20 aapril is de raaad van besstuur voor dde eerste ke
eer samen gekomen oom kennis te
e maken
met elkkaar, de tim
ming vast te
e leggen vooor de opstart en de doorstart
d
vaan het centrum en
tevens kennis te maken
m
met het draaibboek waarin
n alle activiteiten verzzameld zijn die nog
moeten
n doorlopen
n worden voor de opeening. Het gaat
g
echterr nog om eeen voorlopige raad
van besstuur omdaat de nieuw
we vzw Clem
menspoort pas op het einde vann 2016 zal worden
opgericht. Vermoeedelijk zal de
d samensteelling van de
d raad van
n bestuur inn de tussen
ntijd nog
wijzigen
n maar de eerste
e
behee
erstappen zzijn gezet.

Een ziicht op de binnenruuimte van de nieuwe
e vieringsrruimte
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Koken kost geld
d
Op 5 ap
pril is in de Effatazaal de fundraissinggroep voor
v
de eerrste keer saamen gewe
eest. Een
groep vvan een tieental perso
onen wil d e spannende dubbele
e uitdagingg aangaan. Om de
inrichtin
ng te finaliseren d.w.z. de kosten vvoor het grote glasraam van 18 m op 1 m 30
0 (40.000
euro) en
n het meub
bilair (ongevveer 400 stooelen voor in de viering
gsruimten een vergaderrruimten
en 80 ttafels – on
ngeveer 60..000 euro) zijn we op
p zoek om in de periiode mei 2016
2
tot
september 2017 naaar 100.000
0 euro. Een s de vzw start met zijn
n dagelijks w
werking zijn
n we nog
op zoek naar een
n jaarlijkse
e structurelle fundraising inkomsst van 50.0000 euro. Dit zijn
natuurliijk grote geetallen. Maaar er wareen een reekks bruisend
de realistiscche voorste
ellen om
deze 1000.000 euro en op term
mijn 50.000 euro op te halen. Er ko
omen twee mailingen naar het
grote pu
ubliek. Eenttje voor ste
eun voor heet glasraam en eentje voor
v
steun vvoor het meubilair.
Er komtt een latten
nactie. Je kaan voor 3000 euro een gevellat latten sponsorren waarin je naam
of een zin voor altijd
a
wordt aangebraacht. Er ko
omen Clemenspoortkooekjes en er
e komt
1
ouderwetse spa arvarkens worden
Clemenspoortbier. In de vaakantie zu llen een 100
opertjes te verzamele n. Er zal getest
g
worrden met ccrowdfundiing. Een
uitgedeeld om ko
oep gaat op
o huisbezo
oek bij ee n aantal mogelijke
m
sponsors.
s
EEn wat bettreft de
kerngro
duurzam
me sponsorring zullen we
w de “vrie nden van de
d Clemensp
poort” opsttarten. Het gaat om
een gro
oep mensen
n die pastorale vernieuuwingsprojecten goed gezind zijnn of mense
en uit de
vriendenkring van Effata die maandelijkks 10 euro willen
w
storten. We zoeeken 400 vrienden.
Wil jij er al één wo
orden? Laat het weten aan walter..vanwouwe
e@me.com.. In ruil krijgg je 10 %
korting op al je aankopen in onze nnieuwe boe
ekenwinkel en op teermijn nog andere
voordelen. Wil je graag
g
meew
werken ronnd de uitwe
erking van deze
d
verschhillende fun
ndraising
initiatieven dan been je van haarte welkom
m op donde
erdag 12 me
ei om 20 uuur in de Efffatazaal,
Stropkaaai 38 B, 90
000 Gent.

Leden
n van de ffundraisinggroep in actie
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Het nieeuwe beggijnhof krijjgt vorm
Het ‘niieuwe beggijnhof’ is de werktiitel voor onze
o
nieuw
we redempptoristische
e woon‐
gemeen
nschap. Op dit momen
nt zullen err zeker drie
e redempto
oristen startten, samen met 10
leden vvan de Effaatagemeensschap en 7 vrienden van
v inclusie
ef wonen vverbonden met de
Broederrs van Lieffde. De wo
oonkern beestaande uit
u de rede
emptoristenn en de be
ewoners
verbond
den met Effata
E
zijn al twee keer same
en geweestt. De eersste keer was
w
een
kennism
makingsavon
nd en de tw
weede kee r was er ee
en infomom
ment rond iinclusief wo
onen. Er
werd o
ook nagedaacht rond het
h samen formulere
en van een
n wooncha rter. De komende
maandeen zijn nog verdere bijjeenkomsteen gepland waarin de band met dde vrienden
n van de
Broederrs van Lieffde wordt verdiept e n men ookk verder za
al nadenkeen rond prraktische
afsprakeen om het dagelijks samenleven
s
n te regele
en. Er is op
p dit momeent nog éé
én twee‐
slaapkamerapparteement ter beschikkingg en een zestal studio
o’s waaron der een paaar één‐
kamerappartementen. Als je hierover g raag nog extra
e
info wil,
w neem d an contact op met
Walter V
Van Wouwee (0494 52 99 58 of waalter.vanwo
ouwe@me.ccom).

De toekomstige bewon
ners van dee nieuwe wo
oongemeenschap krijgeen van Noël
info ronnd inclusieff wonen

nteresse voor
v
de hu
uur van atteliers
Veel in
Aanvankelijk hadden we gedaacht dat wee nog een extra reclamecampagnne zouden moeten
onderneemen om de ateliers vol te krijgenn. Op dit mo
oment hebb
ben we reedds een eersste reeks
opties vvoor alle atteliers. We hebben noog geen ate
eliers toege
ewezen omddat we nogg ruimte
willen laaten voor groepen
g
of organisatie s die graag een ruimte
e willen hurren op deze
e unieke
locatie. We zullen pas in okto
ober overga an tot de definitieve
d
gesprekken
g
rond de to
oewijzing
en staan
n nu nog op
pen voor allle mogelijkee aanvragen
n. Als je intteresse hebbt om zo’n atelier
a
te
2
2
huren tussen 40 m en 80 m neem dan gerust conttact met on
ns op. De huuurprijs sch
hommelt
tussen d
de 500 en 900 euro per
p maand aafhankelijk van de gro
ootte. De aateliers heb
bben het
voordeeel van hun unieke liggging, grote bereikbaarrheid en de
e mogelijkee synergie met het
vorminggscentrum Clemenspoo
C
ort.
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P. Jürgen enn Fons op werfbezoe
ek.
FFons zorgt ook voorr een regeelmatige foto‐updat
fo
te van de w
werken op
p
ww
ww.effata.be

d onthaa
algroep
De opsstart van de
Het is d
de bedoelin
ng dat de Clemenspoo
C
ort uitgroeitt tot een warme
w
onthhaalplek. We
W willen
tijdens de week passanten en groepen verwelkom
men. Ze kun
nnen bij on s terecht voor
v
een
tasje ko
offie, thee of
o fruitsap met
m bijhoreend babbelttje. We zullen een boeekenwinkel openen
die als filiaal zal werken van
v
onze m
moederboekenwinkel in Wittem
m Nederland. Deze
boekenwinkel heefft een zeer uitgebouw
wd aanbod van
v boeken rond het thhema zinge
eving en
e of bibliotheek de beeschikbare boeken
spiritualiteit. Teveens zal je in de inspirratieruimte
kunnen raadplegen
n en lezen. De vieringssruimte zal tijdens de dag ook vrrij toeganke
elijk zijn.
eerd te krijggen willen we een ne
etwerk van onthaalvrijwilligers
Om dit alles goed georganise
wen. Als je interesse
i
he
ebt om meee te denken
n hoe we dit best kunnnen organisseren en
uitbouw
verder uitbouwen dan ben je
e welkom o p de vergadering van de ‘onthaaalgroep’ op dinsdag
azaal, Strop
pkaai 38 B, 9000
9
Gent.
17 mei om 20 uur in de Effata

E eerste simulatiee hoe het onthaal
Een
o
err zal uitzieen
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De eerrste krijtliijnen van de prograammatie van het vormingsc
v
centrum worden
w
helderr
Bij de opstart zullen de ve
erschillende vormingsaactiviteiten die reedss lopen bin
nnen de
orden aanggeboden. De
D Clemenssacademie is een we
erkgroep
Effatageemeenschap open wo
binnen de redemp
ptoristen die zal zorge n voor een jaarlijkse dialoogavon
d
nd en verscchillende
vorminggsreeksen rond
r
spiritualiteit. De A
ATD‐vierde wereld bew
weging liet weten dat ze onze
vergadeerinfrastructuur in de
e toekomstt voor hun
n werking zeker wil gebruiken. Heb je
interessse voor hett gebruik vaan aangepaaste vergaderlokalen van
v 50, 40, 20 of 15 personen
p
met bijpassende multimediam
m
materiaal een catering neem dan gerust tijddig contact op. We
gaan err van uit datt de lokalen
n beschikbaaar zullen zijn vanaf 1 april
a
2017 … dat is duss binnen
minder dan 11 maaanden.

Een beeld van
n één van onze vorm
mingslokalen die zowel kan ddienst doen
n als
documenttatiecentrrum, inspirratieruimtte, blokruiimte voor studenten
n
of als ruiimte voorr vorming
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Welko
om op onss werfbezo
oek op 14 mei van 14
1 tot 17 uur

Ons vormingscen
ntrum Clem
menspoorrt komt uit de startbblokken
De bouwwerken lo
open helem
maal volgenns schema. Voor de grrote vakanttie zal de ru
uwbouw
klaar zijn en zullen vermoedellijk de rameen er reeds inzitten. Alss je nu de w
werf bezoekkt krijg je
een veeel concreteer beeld en
n kan je re eds voelingg krijgen met
m de versschillende ruimten.
r
Daarom
m nodigen we je dan ook van harte uit op
o zaterda
ag 14 mei om 14 uu
ur in de
Voskensslaan zelf. We
W verzame
elen op de w
werf bij de containers aan de ingaang. Je magg stevige
bergsch
hoenen aan doen. Er is ter plaatsste ook nogg wel extra werkschoe isel ter besschikking
en passsende helmen. We zullen ongeveeer een uurr de werf be
ezoeken meet passende uitleg.
Nadien is iedereen
n welkom in
n de Effata zaal voor een
e kopje koffie
k
of theee. Rond 15
5.45 uur
volgt err nog een reecente updaate van infoormatie ove
er het project en een sttand van zaaken van
de versschillende werkgroepe
w
en die acti ef zijn. Op
p het einde
e is er de kans om nog alle
mogelijke vragen te stellen.

k
je de volledige ssite ook beezoeken.
PS: Op ‘Open Weervendag’ op zondagg 22 mei kan
Onzze bouwsite is uitverkozzen tot één van de 2 VIIP‐sites in Oost‐Vlaand
O
deren.
http
p://www.op
penwervend
dag.be/corddeel/2016/ssite‐redemp
ptoristen
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