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Het is altijd iemands kind ...
"Niemand kan begrijpen welke slag je op zo'n moment in je gezicht krijgt...
De eerste dagen durfden we niemand onder ogen zien; we deden de deur alleen maar open voor de
mensen van het gerecht die kwamen aanbellen... We hebben zelfs enkele dagen de rolluiken gewoon
naar beneden gelaten. Maar ook dan werden wij gewaar dat er auto's voorbijreden en vertraagden. Wij
voelden met onze ellebogen aan dat er naar ons huis werd gewezen en dat de mensen zegden: 'Daar
woont hij...'. Na een paar dagen zijn drie geburen bij ons komen aanbellen. Zij hebben - zonder ons iets
te vragen - de rolluiken opgetrokken, en gezegd: 'Ge moet u niet wegstoppen in het donkerte. Het is
heel erg wat ge nu moet doormaken, maar we zijn uw geburen en we voelen met u mee'. Dát heeft er
ons een deel terug opgeholpen... Maar als wij aan de gevangenispoort praten met andere bezoekers,
dan horen wij dikwijls heel andere verhalen, verschrikkelijk..."
"Soms denk ik - maar ik weet dat het niet rechtvaardig is - je kan beter de moeder zijn van het slachtoffer dan de moeder van de
dader. Familieleden van het slachtoffer kunnen dikwijls nog rekenen op het meevoelen, de steun van andere familieleden, of van
mensen uit hun vriendenkring... Wij hebben ook kunnen rekenen op de steun van onze buren, maar weet ge wat onze L. (de broer
van de veroordeelde E.) ons zei toen 'het' pas gebeurd was?: 'Zolang ge hem gaat bezoeken in de gevangenis, zult ge mij hier
niet meer zien...'. En dat is nu acht jaar geleden... en onze L. is hier nooit meer over de vloer gekomen…”(Metanoia december 2001)

Even controleren !!!
Het adressenbestand van het Effata-nieuws groeit zienderogen.
De kosten stijgen echter in even grote mate. Als we ons blaadje
betaalbaar (en gratis) willen blijven versturen moeten we ons
soms toch wel eens afvragen of iedereen nog geïnteresseerd is.
Vandaar deze oproep. Wil je ons blaadje blijven ontvangen geef
ons dan een seintje. Je kan natuurlijk ook iets storten op onze
De stuurgroep
rekening. Dat is ook duidelijk.
Ons rekeningnummer: 737 - 0042000 - 42 van Effata - Gent

De prikbordkalender
DECEMBER
Wo. 3
Za. 6

20u00 Tabormoment
20u00 Effataviering - Tweede zondag van de Advent
Bond Zonder Naam kaarsenverkoop !!!

Wo. 10

20u00 Tabormoment

Vr. 12

20u00 Repetitie Effatakoor

Za. 13

18u30 GEVI - Derde zondag van de Advent
Omhaling Welzijnszorg

Wo. 17

20u00 Tabormoment

Vr. 19

20u00 Repetitie Effatakoor

Za. 20

9u30 Kuisen van de kapel
18u30 Effataviering - Vierde zondag van de Advent
Dienst van verzoening

Ma. 22

14u30 Kerstviering Jan Palfijn
Koorrepetitie 14u00

Wo. 24

24u00 Middernachtmis
Doop Jade

Do. 25

10u30 Viering in de gevangenis

Za. 27

18u30 Effataviering

JANUARI
Za. 3
Wo. 7
Vr. 9
Za. 10

18u30 Effataviering
nadien Nieuwjaarsreceptie
20u00 Tabormoment
20u00 Repetitie Effatakoor
18u30 GEVI - gemeenschapsviering

Wij houden vast aan de traditie,
ook al vraagt het een inspanning.
Eén maal in het jaar komen we midden in de nacht samen
om de geboorte van het licht te vieren en te ervaren.
Bovendien mogen we de kleine Jade in onze christelijke gemeenschap welkom heten en samen met haar familie vieren
dat wij mensen bevrijd worden uit de eenzaamheid, dankzij
Jezus van Nazaret. Je bent van harte uitgenodigd om de
middernachtmis met ons te vieren in de kerstnacht.
Daarna is er natuurlijk een receptie voor iedereen.
Wil je gratis ons tijdschrift ontvangen, geef dan een seintje op het bovenvermeld adres.

